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چكيده
در اين تحقيق به بررسیی وعیتي سياس گذاری کشورها در بحبوحه کوويد 01 -که شرايط توليد و
تجارت غلات را در سیح بااار داللی و بين المللی تح تاثير قرار داده پردالته شده اس  .بااه امانی
اين محالته ژانويه  2121تا  01آگوس  2120میباشد.بررسی سياس های کشورها نشان میدهد که
کشورهای مختلف برای تامين امني غذايی ،جلوگيری اا کمبود موادغذايی و همچنين افزايش قيم
آن ها در بااارهای داللی سياس های اير را اتخاذ کرده اند:
 ممنوعي و سهميه بندی صادرات غلات
 کاهش تترفه های واردات و افزايش واردات غلات
 قيم گذاری مواد غذايی در سح لرده فروشی به ويژه برنج
 افزايش ذلاير استراتژيک کالاهای اساسی
 عرعه يا فروش ذلاير دولتی کالاهای اساسی
 توايع رايگان و يا اراان کالاهای اساسی
 حماي اا توليدگان غلات
 افزايش لريدهای دولتی غلات
 حماي اا توليد سول ايستی
اگر چه عمده اين سیياس

های موق بوده اند و در مقاطتی اا سال اعمال شده اند با اين حال قيم

و حجم تجارت در بااار جهانی را دسییتخوش تیيير کرده اند .بررسییی وعییتي قيم غلات طی دوره
سیتتامبر  2121تا سیتتامبر  2120نشان میدهد که در ابتدای دوره قيم ها روند افزايش داشته اند
اما به مرور و با کاهش التهاب بيماری کوويد 01-با افزايش واکسيناسيون در ماه های الر دوره در سال
 2120قيم غلات برای برنج و غلات دانه سخ ثاب شده و يا کاهش يافته اس  .البته قيم
همچنان بالا بوده و روند افزايشی لود را حفظ کرده اس .
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 .5جمع بندی

 .1مقدمه
محصیولات کشیاورای با توجه به نقشیی که در امني غذايی و به تبع آن امني

اجتماعی و سییياسی

کشورها دارند ،بسيار مورد توجه سياس گذاران میباشند .در شرايط پاندمی و همهگيری ويروس کرونا
موعوع تأمين غذا با توجه محدودي های تجاری و البته چالشهای مربوط به انجيره تأمين به يكی اا
گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار
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دغدغههای اصلی برنامهريزان و سياستگذاران تبديل گرديد .اين گزارش به تنوع ابزارهايی که با رويكرد
اصییلی تأمين امني غذايی در بحبوحه شییيوع کوويد 01-توسییط سییياسی گذاران پيشیینهاد و اجرايی
گرديده ،میپردااد .همچنين تیييرات قيم و حجم تجارت غلات در يكسییاله الير شییيوع اين ويروس
( )2121/2120مورد بررسی قرار می گيرد.
 .2سیاست های ملی کشورها در حوزه غلات در پاسخ به چالشهای ناشی از شیوع کووید
11
در اين قيم ابتدا برلی اا سياس ها و اقداماتی که کشورهای مختلف اا امان شورع بيماری کوويد-
 01تا اگوس سال  2120اتخاذ کرده اند به تفكيک تاريخ ارائه می شود ستس بر اساس سياس

های

مختلف جمع بندی می شود.
1-2

چین

 30ژانويه  : 2121به نقل اا  ،Refinitiveتوايع کننده های دولتی اا کليه دستگاه های لرد کن سويا
و فرآوری برنج درلواسی

کردند برای افزايش عرعه در بحبوحه شيوع ويروس کرونا ،توليد لود را اا

سر بگيرند.
 5فوريه  :2121مرکز ملی تجارت غلات لبر داد اا  7فوريه  ،فروش  3.1ميليون تن ذرت اا ذلاير
دولتی به منظور کاهش کمبود مواد لوراکی در مناطق جنوبی کشییور آغاا می شییود .پس اا اعمال
محدودي های حمل و نقل توسییط اسییتانداری ها برای کنترل شیيوع ويروس کرونا ،در برلی مناطق
کمبودهايی ايجاد شده اس  .برای رفع اين کمبودها ،توليدکنندگان غلات واقع در لارج اا استان های
هيلونگ جيانگ ،جيلين ،ليائونينگ و منحقه میولستان داللی واجد شرايط پيشنهاد عرعه هستند.
 7فوريه  :2121کميسییيون توسییته و اصییلاحات ملی با هماهنگی  COFCOو  Sinograinاا ارسییال
کالاهای اساسی اا جمله برنج  ،آرد و روغن های گياهی به استان ووهان در راستای اطمينان اا امني
غذايی به دليل کروناويروس لبر داد.
 27فوريه  :2121اداره ملی غذا و ذلاير استراتژيک چين اا لريد گسترده برنج توسط دول در منحقه
شیمال شیرقی تا  30مارس لبرداد .اين لريدها به دليل محدودي های لجسیتيكی اعمال شده برای
کنترل شيوع ويروس کرونا ،به تتويق افتاده بود.
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 0مارس  :2121در ميان تلاش های مداوم برای اطمينان اا امني

غذايی در ميان اقدامات در حال

انجام برای مهار شيوع ويروس کرونا ،کشاوراان تشويق شدند که سح اير کش برنج های اودرس را
گسترش داده و محصولات پربااده را احيا کنند.
 01می  :2121منابع تجاری اعلام کردند به دليل افزايش نگرانی ها در مورد موج دوم احتمالی ويروس
کرونا و تشییديد ش یيوع بيماری در سییاير نقاط جهان ،واارت باارگانی اا شییرک

های تجاری دولتی و

لصوصی و فرآوری کنندگان مواد غذايی لواس تا موجودی غلات و دانه های روغنی اا جمله سويا و
ذرت و روغن سويا را افزايش دهند.
 22می  :2121کميسیيون توسیته و اصلاحات ملی ( )NDRCچين در گزارش سالانه به پارلمان اظهار
داشی که در سییال  ، 2121برنامه ای کوتاه مدت را برای تضییمين امني غذايی در طول همه گيری
جهانی ويروس کرونا تهيه و اجرا می کند ،در عين حال يک برنامه ميان مدت و بلند مدت ملی جديد
را نيز تتيين می کند .همچنين برنامه ريزی برای تامين منابع غذايی ،بهبود مديري

ذلاير غلات و

افزايش ظرفي سيلوها برای برداش های تابستانی را در نظر دارد.
2-2

مالزی

01مارس  :2121دول اا مزارع روغن پالم لواس که حداقل برای دو هفته فتالي لود را در راستای
پيروی اا اقدامات دول برای مهار شيوع ويروس کرونا متوقف کنند.
 01مارس  :2121واير امور کالاها اظهار کرد پس اا متافي

صیینت

روغن پالم اا دسییتور محدودي

حمل و نقل ،مزارع درل پالم و پالايشییگاه های روغن پالم در طول قرنحينه دو هفته ای مجاا به
فتالي لواهند بود .در امان شیيوع ويروس کرونا تصميم نهايی در مورد ادامه يا عدم فتالي به عهده
کشاوراان و مشاغل اس .
 00آوريل  :2121واير ارشد منحقه ای اعلام کرد که مزارع و کارلانجات روغن پالم در شش منحقه اا
بزرگترين ايال

توليد کننده کشور ،صباح ،مجاا لواهند بود تا عمليات لود را با نصف ظرفي

محابق

اقدامات کنترلی مربوط به کروناويروس اا سر بگيرند.
 06آوريل  :2121انجمن بيوديزل مالزی در سیراسیر کشیور ،توليد سیول

های ايستی با  21درصد

روغن پالم ( )B21را به دليل محدودي های حمل و نقلی مربوط به کرونا متوقف کرده اس .
 23آوريل  :2121هيئ

روغن پالم مالزی ( )MPOBاعلام کرد که اجرای برنامه سییراسییری بيوديزل

 ، B21که اا روغن پالم به عنوان ماده اوليه اسییتفاده می کند ،به دليل تقاعییای کمتر و تلاش برای
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تمرکز منابع بر مهار همه گيری کرونا به تتويق افتاده اسیی  .اين برنامه ابتدا در ماه فوريه در برلی
ايال ها اجرا شد.
 20ژوئن  :2120واارت کشییاورای و غذا اعلام کرده اس ی که به دليل تمديد قرنحينه ملی ،به بخش
برنج اجااه میدهد تا با ظرفي کامل به منظور حفظ عرعه کافی برنج فتالي کند.
3-2

اندونزی

01مارس  :2121به نقل اا رويترا ،پليس محلی در پی افزايش لريد به دليل هراس اا شيوع کوويد -
 ، 01به مراکز لرده فروشی در مناطق آسيب ديده اا ويروس دستور داد فروش برنج را به  01کيلوگرم
به ااای هر نفر جيره بندی کنند.
 07آوريل ( Bulog :2121آژانس لجسییتيک دولتی) التصییا

 01تريليون دلار ديگر ( 637ميليون

دلار) برای تأمين هزينه لريد حدود  0.2ميليون تن برنج اا کشییاوراان برای اطمينان اا تامين منابع
غذايی کافی در ميان همه گيری کروناويروس لبر داد .واارت تجارت نيز اعلام کرد که ذلاير برنج 3.0
ميليون تن تخمين اده شییده اسی که  0.0ميليون تن در التيار  Bulogو  0.2ميليون تن در التيار
کارلانجات شالی کوبی قرار دارد.
 21آوريل  :2121دول

اندونزی در محبوعات محلی اعلام کرد در تلاش برای حماي

اا فتالي های

کاش برنج در امان شيوع کوويد  ، 01-مبلغ  611هزارروپيه ( 31دلار) در ماه به  2.0ميليون کشاورا
طی سه ماه آينده پردال می شود .ذلاير دولتی برنج در آوريل متادل  6.3ميليون تن بوده و توليد
برنج در آوريل حدود  5.6ميليون تن پيش بينی شده اس که عرعه کافی تلقی می شود.
 6می  :2121واير امور اقتصییادی اعلام کرد که پيش بينی می شییود ذلاير ملی برنج تا پايان سییال
 2121به  0.7ميليون تن برسیید Bulog .نيز انتظار دارد تا  0.0ميليون تن برنج اا کشییاوراان داللی
لريداری کند و به اين آژانس دستور داده شده اس که ذلاير را بالای  0.1ميليون تن نگه دارد.
 01می  :2121بر اسیاس اعلان  :Bulogبرای تثبي قيم های داللی در بحبوحه شيوع کوويد ،01-
در  07می ( 2121ژانويه /دسامبر)  516هزارتن برنج در بااار محلی توايع کرده اس  .لريد دولتی اا
برداش های داللی برنج به  326،671تن (متادل  33درصد حجم مورد نظر) رسيده اس  ،در حالی
که ذلاير دولتی متادل  0.3ميليون تن و  1.0ميليون تن نيز به عنوان ذلاير تجاری نگهداری می
شییود .واير دارايی اندونزی اعلام کرد برای حماي

اا برنامه بيوديزل  ، B31يارانه  017ميليون دلاری
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التصییا

داده اس ی

که تا حدی اا طريق افزايش  5دلاری ماليات بر صییادرات روغن پالم تامين می

شود.
 20ژوئن  Bulog :2121برای توايع  111هزار تن برنج تح برنامه کمک های اجتماعی دول به 01
ميليون لانواده آسيب ديده اا همه گيری کوويد 01 -اعلام آمادگی کرده اس .
4-2

هند

 01مارس  :2121به نقل اا محبوعات محلی ،واارت دارايی قصیید دارد به منظور حماي اا لانوارهای
کم درآمد در بحبوحه شيوع کوويد  ، 01-مقدار برنج يارانه ای تح قانون امني غذايی ملی ()NFSA
را اا  5کيلوگرم در ماه به  7کيلوگرم به ااای هر نفر افزايش دهد.
 26مارس  :2121ايندين اکسترس (رسانه محلی) لبر داد که ايال

پنجاب شروع لريد گندم را اا 0

آوريل به  05آوريل به دليل اقدامات قرنحينه ملی به دليل کرونا به تتويق اندالته اس .
 0آوريل  :2121شیورای تحقيقات کشاورای هند در بحبوحه شيوع کوويد  ، 01-به کشاوراان توصيه
کرد برداش محصول گندم  2121/20را تا  21آوريل به تتويق بيندااند.
 3آوريل  :2121شرک غذايی هند به منظور برآوردن نيااهای بيشتر تح طرح توايع عمومی ()PDS
 ،تحويل گندم و برنج را  ،با  116هزار تن تحويل بين  20مارس  2آوريل افزايش داده اس  .در تلاش
برای حفظ امني

غذايی در طول شییيوع کوويد  ، 01-دول هند به لانواده های کم درآمد واجد

شرايط تح طرح  ، PDSهر کيلوگرم گندم را به قيم  2روپيه ( 26دلار در تن) و هر کيلو برنج را با
قيم  3روپيه ( 31.5دلار در تن) عرعه میکند همچنين سهميه ماهيانه غلات اا  5کيلوگرم برای هر
نفر به  7کيلوگرم برای مدت سه ماه اا آوريل  2121افزايش يافته اس .
 21آوريل  :2121به نقل اا محبوعات محلی ،دول ايالتی پنجاب کشییاوراان را به دليل کمبود نيروی
کارناشیی اا همه گيری کوويد  01-به تیيير کاشی

های تابستانی (لريف)  20/2121اا کاش

برنج

پرکاربر به کش محصولات جايگزين اا جمله به ذرت ترغيب می کند.
 20آوريل  :2121کميته ملی هماهنگی سیول ايستی ( )NBCCاستفاده اا ذلاير برنج ماااد که در
التيار شرک صنايع غذايی هند اس

برای توليد اتانول جه عدعفونی کننده های مبتنی بر الكل و

مخلوط شدن با بنزين را تأييد کرد.

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه1 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

 5می  :2121برای مقابله با کمبود نيروی کار در امان همه گيری کروناويروس ،محققان در ايال
کليدی پنجاب در حال برنامه ريزی برای توسیته ماشیين آلات بذرپاشی مستقيم برنج هستند درحالی
که کشاوراان در بنگال غربی ملزم به اجاره ماشين های برداش هستند.
 05می  :2121واارت دارايی اعلام کرد برای کمک به کارگران مهاجر متاثر اا تتحيلی های الير کوويد
 35 ،01ميليارد روپيه ( 036.0ميليون دلار) جه تهيه جيره های غذايی رايگان برای  11ميليونکارگر التصا

داده اس .

 7دسامبر  :2121واارت غذا و امور مصرف کنندگان هند اعلام کرد که  2.0تريليون روپيه جه

تهيه

غلات غذايی رايگان برای حماي اا افراد آسيب پذير مبتلا به بيماری همه گير کرونا هزينه کرده اس
که  011ميليارد روپيه اا مبلغ اوليه تتيين شده بيشتر اس .
 22مارس  :2120بر اسیییاس اعلان لبرگزاری تايمز هند ،به دليل افزايش موارد ابتلا به کوويد ،01-
لريد گندم سال  2120/22در ايال پنجاب تا  01آوريل به تتويق افتاد.
 26آوريل  :2120دول
امني

مرکزی اعلام کرد که با افزايش موارد ابتلا به کوويد  ، 01-بر اسییاس قانون

غذايی ملی  5کيلوگرم غلات رايگان به ااای هر نفر در ماه در ماه های می و ژوئن  2120بين

 111ميليون نفر توايع می شود.
 1ژوئن  :2120بلومبرگ به نقل اا نخسییی

واير هند اعلام کرد به منظور مقابله با تاثير موج دوم

 ،COVID-01مقدار  5کيلوگرم غلات به ااای هر نفر در ماه برای حدود  111ميليون نفر تا نوامبر
 2120توايع میشود.
 6جولای  :2120دبير بخش توايع عمومی غذا هند اعلام کرد که بر اسیییاس قانون امني

ملی مواد

غذايی ،طرحی با عنوان رفاه غذايی موسییوم به  ،PMGKAYبرای کمک به حدود  111ميليون نفر
متاثر اا بحران کوويد  01-راه انداای شییده اس ی  .بر اسییاس اين طرح ،حدود  31.5ميليون تن مواد
غذايی (گندم و برنج) بين آوريل تا نوامبر توايع شییود به طوری که  7.1ميليون تن بين می تا ژوئن
 2120توايع شیده اسی و مقرر شیده اس مقدار  01.1ميليون تن ديگر اا مواد غذايی بين ژوئيه تا
نوامبر  2120توايع شود.

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه1 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

5-2

آرژانتین

 23مارس  :2121اتاق صییادرات محلی اعلام کرد به دنبال تصییميم مقامات منحقه ای ،شییهر بندری
کليدی تيمبوس ،واقع در شیمال روساريو ،مانع ورود کاميون ها به منظور جلوگيری اا شيوع کوويد -
 01شد.
 26مارس  :2120واارت حمل و نقل قحتنامه ای صادر کرد مبنی بر اينكه کارگران مشاغل مربوط به
تجارت لارجی ،به ويژه حمل غلات و دانه های روغنی  ،اا رعاي

اقدامات کنترلی مربوط به کرونا

متاف لواهند بود.
های ايستی ( )CARBIOآرژانتين اعلام کرده اس در پی کاهش تقاعای

 6می  :2121اتاق سیول

اروپا به دليل همه گيری ويروس کرونا ،صیادرات بيوديزل به طور کامل متوقف شیده اس  .با توجه به
اينكه بسیياری اا کارلانه های توليدی صادراتی در حال حاعر غير فتال هستند ،پيش بينی می شود
ذلاير روغن سويا ،اصلی ترين ماده اوليه مورد استفاده در توليد بيوديزل با ماااد روبرو شود .چشم انداا
حمل و نقل بيوديزل در حال حاعییر به بااگشییايی احتمالی بااار ايالات متحده برای عرعییه آرژانتين
بستگی دارد.
6-2

قزاقستان

 25مارس  :2121دول در تلاش برای تامين پايدار بااار داللی در امان شيوع ويروس کرونا ،صادرات
برلی اا محصییولات غذايی ،اا جمله آرد گندم ،گندم س یياه و روغن آفتابگردان را تا  05آوريل تتليق
کرده اس .
 30مارس  :2121واارت کشیاورای اعلام کرد در تلاش برای تأمين عرعه کافی داللی در شرايط همه
گيری کوويد  ،01-ممنوعي

صییادرات آرد با سییهميه صییادراتی گندم و آرد جايگزين شیید .مراحل

تخصيص و حجم سهميه ماهانه به اودی منتشر می شود .در اول مارس ،ذلاير غلات ملی  1.2ميليون
تن شامل  6.0ميليون تن غلات لوراکی بوده اس .
 3آوريل  :2121واير کشاورای اعلام کرد که سهميه صادراتی گندم در آوريل  211هزارتن و برای آرد
گندم  71هزارتن تتيين شده اس  .همچنين برای ممنوعي صادرات آفتابگردان سهميه تتيين لواهد
شد.
 7آوريل  :2121دول

به منظور تأمين منابع غذايی داللی در طول شيوع کوويد  ، 1-صادرات گندم،

آرد گندم و برنج را تا  22ستتامبر  2121ممنوع کرد.
گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه01 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

 00آوريل  :2121واارت کشاورای اعلام کرد که محدودي های صادرات محصولات غذايی شامل گندم
سياه ،آفتابگردان ،روغن آفتابگردان و همچنين آرد گندم و چاودار تا  0ستتامبر اعمال می شود.
 27آوريل  :2121متاون واير کشییاورای اظهار کرد که ممكن اسیی

سییهميه صییادراتی گندم 251

هزارتن ( 211هزارتن ماه گذشییته) و آرد گندم  051هزارتن (ماه گذشییته  71هزارتن) تتيين شییود.
سیهميه ها قرار اس

در ژوئن حذف شوند .پيش بينی می شود مقدار صادرات غلات در (ژوئن/جولای)

 2121/20به  1الی  1ميليون تن برسد.
 03می  :2121واارت کشاورای اا لیو سهميه صادراتی که اليراً برای گندم و آرد وعع شده اس  ،اا
ماه ژوئن لبر داد.
 20می  :2121واير کشیاورای به التصار اعلام کرد که با فر

اينكه عرعه داللی موادغذايی ثاب

و

کافی باشید ،لیو ممنوعي صیادرات آرد گندم ،غلات و سیاير محصولات غذايی اا  0ژوئن قابل بررسی
اس .
 25نوامبر  :2121بر اسییاس اعلان سییرويس محبوعات دول  ،به منظور مقابله با کمبود داللی مواد
غذايی و افزايش قيم آنها  ،اا  01نوامبر ،صیادرات محصولات کشاورای و مواد غذايی اا جمله گندم،
جو ،ذرت و برنج به لارج اا ( EAEUاتحاديه اقتصییادی اوراس یيا) به مدت شییش ماه ممنوع شیید .اين
ممنوعي شامل صادرات مجدد ،ترانشيپ يا حماي های بشردوستانه نمی شود.
7-2

اوکراین

 31مارس  :2121در راستای تثبي قيم های داللی در طول همه گيری کوويد  ، 01-شرک های
کشاورای دولتی اقدام به فروش  061هزار تن گندم آسياب شده به بااار داللی کردند.
 30مارس  :2121در راسییتای تلاش برای کنترل قيم های داللی در طول ش یيوع کوويد  ، 1-تجار
لصوصی با پيشنهاد واارت اقتصاد موافق

کردند که صادرات گندم  2101/21را به  21.2ميليون تن

محدود کنند .اتحاديه تجار( )UGAاعلام کرده اند که در مجموع صادرات ماه ژوئيه-مارس حدود 01.1
ميليون تن بوده و صادرات حجم باقی مانده يتنی  2.2ميليون تن طی آوريل تا ژوئن هيچ گونه لحری
برای امني غذايی ايجاد نخواهد کرد.
 7آوريل  :2121رئيس کميته س یياسییتگذاری ارع یی و امينی پارلمان اعلام کرد امني غذايی داللی
تامين اس ی

و عرعییه مواد غذايی برای برآوردن تقاعییای داللی و صییادراتی کافی اس ی  .در نتيجه،

عرورتی برای ممنوعي صادرات غلات و دانه های روغنی پيش بينی نمی کند.
گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه00 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

 1آوريل  :2121بر اساس اعلام واير کشاورای ،در تلاش برای تأمين امني غذايی داللی ،لايحه ای در
 7آوريل در مجلس ثب

شیید که هدف آن کاهش تترفه های اعمال شییده بر واردات برنج ،چاودار و

برلی ديگر اا محصولات کشاورای تا  0ژوئيه  2121اس .
 06آوريل  :2121متاون واير اقتصیاد اعلام امادگی کرد که صیادرات گندم را در صورت فراتر رفتن اا
محدودي های توافق شده ،ممنوع کند.
 27آوريل  :2121متاون واير اقتصاد اعلام کرد با توجه به محدودي صادرات ذرت  ، 2101/21انتظار
می رود در هفته آينده بحث های بيشیتری انجام شیود( APK-Inform .مشیاوره کشاورای) به نقل اا
يک مقام دولتی بيان کرد که محموله های صادراتی می توانند به  21.3ميليون تن محدود شوند که اا
پيش بينی فتلی صیادرات  21.5ميليون تن بيشیتر اس ( UGA .اتحاديه صادرکنندگان) ،هيچ امينه
ای برای تتيين محدودي صادرات نمی بيند.
 21آوريل  :2121متاون واير کشییاورای پس اا ملاقات با اتحاديه های کشییاورای اعلام کرد که دول
محدوديتی برای صادرات ذرت  2101/21اعمال نخواهد کرد.
8-2

روسیه

 31مارس  :2121وارات کشاورای به منظورجلوگيری اا تورم قيم

مواد غذايی داللی در طول همه

گيری کوويد  ،01-سیهميه صادراتی غلات را  7.1ميليون تن برای محموله ها اا  0آوريل تا  31ژوئيه
پيشنهاد کرد و مقدار صادرات ( 2101/21ژوئن/ژوئيه) را به  31.7ميليون تن ( 00.1ميليون سال قبل)
محدود کرد .گندم ،ذرت ،جو و چاودار شامل سهميه صادراتی می شوند.
 2آوريل  :2121بر اسییاس لبرگزاری  RIAروسییيه ،کميسیيون اوراسیيا که مناطق گمرکی روسیيه و
قزاقسییتان را متحد می کند ،صییادرات چاودار ،اران ،غلات سییبوس دار و آفتابگردان را تا  31ژوئن در
جه تلاش برای حفظ عرعییه داللی به دليل همه گيری کرونا محدود می کند .علاوه بر اين ،اتحاديه
که شیامل بلاروس ،ارمنسیتان و قرقيزستان نيز می شود  ،سويا يا برنج را به بااارهای لارج اا اتحاديه
عرعه نخواهد کرد.
 21آوريل  :2121متاون واير کشیاورای در  07آوريل اعلام کرد که اا سهميه  7.1ميليون تنی غلات
برای آوريل –ژوئن 0.2 ،ميليون تن برای صادرات باقی مانده اس  .با تحويل  0.1ميليون تن غلات در
حال حاعیر در هفته ،سهميه بندی ممكن اس

تا اواسط ماه می به اتمام برسد .پس اا اتمام سهميه،

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه02 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

ارسیال ها تا  0ژوئيه متوقف می شود .پيش بينی می شود  05ميليون تن غلات شامل  36.1ميليون
تن گندم سال اراعی  2101/21صادر شود.
 27آوريل  :2121در بيانيه واارت کشییاورای آمده اس ی

با اتمام سییهميه صییادراتی بدون تترفه 7.1

ميليون تن غلات در آوريل تا ژوئن ،لدمات گمرک فدرال ،صیدور اظهارنامه جديد برای صادرات غلات
(گندم  ،ذرت  ،جو و چاودار) را متوقف کرده اس ی  .پس اا حمل همه غلات اعلام شییده در سییهميه،
صیییادرات بیه کشیییورهیای غير عضیییو اتحاديه اقتصیییادی اوراسیییيا تا  0جولای  2121متوقف
می شود.
1-2

مصر

 30مارس  :2121رئيس جمهور اعضای دول را موظف به افزايش ذلاير استراتژيک کالاهای اساسی اا
جمله برنج و گندم برای اطمينان اا عرعه کافی داللی با ادامه همه گيری ويروس کرونا کرده اس .
 3آوريل  :2121نخس واير مصر اا افزايش ذلاير استراتژيک کالاهای اساسی برای پوشش شش ماهه
مصیرف جه اطمينان اا عرعه در امان شيوع کوويد  01-لبر داد .در حال حاعر ذلاير استراتژيک
گندم برای بيش اا چهار ماه کافی اس .
 7می  :2121شییرک

بين المللی مالی تجاری اسییلامی مصییر اا توافق نامه تامين مالی  011ميليون

دلاری با  GASCبرای لريد کالاهای اساسی اا جمله  201هزار تن گندم در شرايط همه گيری کوويد
01لبر داد. 05جولای  :2121رئيس بخش قرنحينه کشیاورای مصیر به رويترا گف  :به باارسان کشاورای اجااه
دهيد يک بار ديگر برای بررسیی محموله های گندم در بندر مبدا برای کشیورهايی که در حال حاعر
مسافرانی اا مصر را می پذيرند ،سفر کنند.
 11-2فیلیپین
 0آوريل  :2121رويترا لبر داد که دول

قصیید دارد  311هزار تن برنج وارد کند تا اا عرعییه کافی

داللی در شرايط همه گيری کرونا اطمينان حاصل شود.
 05آوريل  :2121متاون واير کشاورای ،واردات  311هزار تن برنج در موافق نامه های دوجانبه برای
اطمينان اا تامين کافی بااار داللی در امان شيوع ويروس کرونا را تأييد کرد.

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه03 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

 6می  :2121اداره صنايع گياهی اا واردات  721هزارتن برنج تا پايان آوريل  2121لبرداد .همچنين
واارت کشیاورای اا بخش لصوصی لواسته اس تا به طور مداوم اقدام به ترليص کالا ها بهداشتی و
گياهی ( )SPS-ICکند تا اا عرعه کافی مواد غذايی در طول همه گيری کرونا اطمينان حاصل شود.
 11-2نیجریه
 6آوريل  :2121واير کشییاورای نيجريه اعلام کرد در تلاش برای مقابله با کمبود مواد غذايی ناش یی اا
شيوع ويروس کرونا  ،طی رواهای آينده  71هزار تن غلات اا ذلاير استراتژيک ملی آااد می شود.
 1آوريل  :2121گمرک نيجريه اعلام کرد در تلاش برای کاهش قيم های داللی در امان شیییيوع
کوويد  06111 ، 01-تن برنج عبط شده توسط لدمات گمرک به بااارهای محلی عرعه می شود.
 00جولای  :2121بانک مرکزی نيجريه اا همه وام دهندگان محلی لواسته اس تا در راستای حماي
اا توليد داللی ،تحريک اقتصاد و حفظ متيش روستايی در بحبوحه همه گيری کروناويروس ،بررسی
اسناد و مدارک برای وادرات ذرت را متوقف کنند.
 12-2بنگلادش
 6آوريل  :2121دول اا فروش برنج اا طريق بااار آااد ( )OMSبا قيم

 01تاکا/کيلوگرم (007.12

دلار در تن) به کارگران کم درآمد تح تأثير تتحيلی سراسری ناشی اا شيوع کوويد  .01-لبر داد.
 1آوريل  :2121به نقل اا محبوعات محلی ،دول قصیید دارد  0.1ميليون تن ( 0.0ميليون تن سییال
قبل) محصول برنج  20/2121شامل 0.2 .ميليون تن برنج آسياب شده و  1.6ميليون تن شلتوک را
لريداری کند اين افزايش لريد نسب به سال قبل در راستای تلاش برای کمک در شرايط همه گيری
کوويد  01-اس  .لريد برنج اا  26آوريل آغاا می شود و تا  30اوت ادامه می يابد.
 13-2ویتنام
 7آوريل  :2121واارت تجارت اا دول درلواس تأييد صادرات مجموع  111هزار تن برنج در آوريل-
می کرده اس اين مقدار نشان دهنده کاهش  01درصدی صادرات سالانه اس .
 00آوريل  :2121بنابر گزارشییات ،نخس ی واير با لیو ممنوعي

موق صییادرات برنج موافق

سهميه صادرات  011هزار تن برنج برای ماه آوريل و می تتيين کرده اس .

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه00 :

کرده و

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

 22آوريل  :2121دول ويتنام اعلام کرد به منظور اصییلاح محموله های منتقل شییده به بنادر قبل اا
توقف موق

محموله ها در  20مارس ،سییهميه صییادرات برنج ماه آوريل اا  1.0ميليون تن به 1.5

ميليون تن افزايش می يابد.
 21آوريل  :2121نخسیی

واير اعلام کرد که صییادرات برنج اا ماه می به طور کامل اا سییر گرفته

می شود.
 3آگوسی  :2120بر اساس اعلام رسانههای دولتی ،دول اين کشور به منظور حماي

قيمتی و حفظ

سح کاش محصول آينده ،اقدام به ذليره ساای حجم نامشخصی برنج اا کشاوراان داللی کرده که
تح تاثير محدودي های حمل و نقل ناشی اا کوويد 01-و قيم های پايين صادرات قرار گرفته اند.
البته اين اقدام منوط به تصويب نخس واير اس .
 14-2آمریکا
 00آوريل  :2121رويترا با اسییتناد به سییه منبع لبر داد که  USDAقصیید دارد تا  05.5ميليارد دلار
کمک کشاورای برای تقوي انجيره تامين مواد غذايی در برابر تأثيرات شيوع ويروس کرونا  ،ارائه دهد.
انتظار می رود اين طرح در اين هفته اعلام شود.
 21آوريل  :2121کاخ سفيد در بيانيه ای اعلام کرد در راستای حفظ منابع غذايی در طول همه گيری
ويروس کرونا ،رئيس جمهور با امضییای فرمان اجرايی به  USDAاطمينان داد که فرآوری کنندگان
گوش و طيور به طور مداوم با حداکثرظرفي به فتالي لود ادامه لواهند داد.
 21می  :2121محابق با بسییته های حمايتی مربوط به کرونا ويروس ،برای  51درصیید اا کل توليدات
سییال  2101توليدکنندگان يا موجودی انبار آنها تا  05ژانويه ( 2121هر کدام کوچكتر بود) قيم
های حمايتی در نظر گرفته شییده اسیی به طوری که قيم

سییويا  1.05دلار/بوشییل  ،ذرت 1.32

دلار/بوشیل و گندم  1.01 HRSدلار در هر بوشل تتيين شد .برای ساير محصولات مانند جو ،کلزا ،جو
دوسر (و پنبه) نيز حماي هايی در نظر گرفته شده اس .
 06ژوئن  :2120به عنوان بخشیی اا يک بسته حمايتی ،مبلغ  711ميليون دلار برای کمک به صنايع
توليدکننده سول ايستی که در حال باايابی بتد اا کوويد01-هستند ارائه شده اس .

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه05 :
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 15-2رومانی
 00آوريل  :2121واير کشور به منظور تأمين نيااهای داللی ،ممنوعي صادرات غلات اا جمله گندم،
جو ،جو دوسیر ،ذرت ،برنج ،آرد گندم و دانه های روغنی به کشیورهای غير اتحاديه اروپا تا اواسط ماه
می را اعلام کرد.
 16-2کامبوج
 0می  :2121رسانه های محلی کامبوج گزارش داده اند که فدراسيون برنج کامبوج ( )CRFلواستار اا
سیرگيری صیادرات برنج سفيد برای کمک به کارلانه های شالی کوبی برای تخليه شدن انبارهای آنها
قبل اا لريد محصییول جديد در ماه جولای شییده اند .همچنين لواسییتار التصییا

 31ميليون دلار

اعیافی ( 51ميليون دلار در حال حاعر اعحا شده) برای حماي اا کارلانجات شالی کوبی برای لريد
حدود  111هزار تن شلتوک شده اند.
 03می  :2121واير دارايی اا لیو ممنوعي صادرات برنج سفيد اا  21می لبر داد.
 01می  :2121دول کامبوج ممنوعي صادرات برنج را به دليل نگرانی های رواافزون در مورد عرعه
بيش اا حد داللی لیو کرد و حمل و نقل برنج سفيد و شلتوک اا  21می اا سر گرفته لواهد شد.
 17-2آفریقای جنوبی
 22مارس  :2120بتد اا شيوع کوويد  ،01-دول برای سومين بار فروش مشروبات الكلی را که عمدتا
بااار جو را تح تاثير قرار می دهد ممنوع اعمال کرد .در دسامبر ،بر اساس تخمين ( SAGISسرويس
اطلاعات غلات آفريقای جنوبی) ،ذلاير جو استفاده نشده  701هزار تن بوده اس .
 18-2برزیل
 26ژوئن  :2121انجمن ملی صییادرکنندگان غلات( ) ANECبه طور رسییمی اعلام کردند که تنها راه
تضییمين عاری بودن محموله های سییويا اا ويروس کرونا ،آامايشهای بيشییترو گسییترده تراس ی لذا
صیادرکنندگان محلی بايد اا امضای اسناد عاری اا کوويد درلواس شده توسط چين لودداری کنند.
در عو  ،صییادرکنندگان بايد تأکيد کنند که هيچ مدرکی وجود ندارد که ويروس کرونا اا طريق غذا
منتقل شود.
 11-2عربستان سعودی
 6می  :2121صیندوق توسیته کشاورای عربستان اا تخصيص دو ميليارد ريال ستودی ( 533ميليون
دلار) برای تأمين مالی واردات محصیولات کشاورای به منظور تأمين امني غذايی در برابر همه گيری
گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه06 :
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کرونا لبر داده اس  .بر اساس وام های مستقيم و غير مستقيم ،اين طرح طيف وسيتی اا محصولات اا
جمله برنج ،سويا و ذرت را شامل می شود.
 21-2آسه آن ()ASEAN
 0می  :2121بر اساس اعلان ساامان تجارت جهانی ( ،)wtoدر اجلاس ويژه  ASEANاا طريق ويدئو
کنفرانس در  00آوريل  ،در ميان طيف گسییترده ای اا اعلاميه های مربوط به کوويد ،01-وايران
کشاورای و جنگلداری آسه آن ( )AMAFموافق کردند که التلال در انجيره های تامين مواد غذايی
منحقه ای به حداقل برسد .همچنين برای اطمينان اا باا بودن بااارها و تسهيل حمل و نقل محصولات
کشیاورای و غذايی ،قرنحينه يا سیاير اقدامات غير تترفه ای مانع يا کند شیدن جريان آااد محصولات
کشییاورای و غذايی در منحقه نمی شییود .محابق با حقوق و تتهدات تح
پوشییش  WTOو موافق

موافق

نامه های تح

نامه تجارت کالاهای آسییه آن ( ،)ATIGAاا اعمال کنترل جديد صییادرات،

محدودي ها و ممنوعي ها  ،تترفه ها و موانع غير تترفه ای لودداری لواهد شد.
 21-2سریلانکا
 31آوريل  :2121دول در تلاش برای مهار کمبود ذلاير ارای در بحبوحه شيوع کوويد  ، 01-واردات
برنج را اا  06آوريل تا  05ژوئيه به طور موق متوقف کرد.
 22-2تاجیکستان
 27آوريل  :2121دول تاجيكستان ممنوعي موق صادرات غلات و حبوبات برای حفظ عرعه داللی
ار اعلام کرد.
 23-2جهان
 22آوريل  :2121در نشس وايران کشاورای گروه  G21بيان شد که اقدامات اعحراری برای کنترل
شيوع ويروس کوويد 01-بايد هدفمند ،متناسب ،شفاف و موق باشد و موانع غير عروری برای تجارت
يا التلال در انجيره های تأمين مواد غذايی جهانی ايجاد نكند و با قوانين سییاامان تجارت جهانی
( )WTOسااگار باشد.
 24-2کلمبیا
05آوريل  :2121وارات کشاورای اعلام کرد که تترفه های واردات ذرت ،سورگوم و سويا را تا  31ژوئن
متوقف می کند تا هزينه های بخش لوراک در طول همه گيری کرونا کاهش يابد.

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه07 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

 25-2افغانستان
00آوريل  :2121بر اسییاس اعلام سییفارت هند ،به عنوان بخشییی اا کمک های بشییردوسییتانه ،اولين
محموله  5هزارتنی گندم ،اا  75هزار تن ،به افیانستان ارسال شد.
 26-2کاستاریکا
00آوريل  :2121شرک

برنج کاستاريكا ( )CONARROZدرلواس آااد کردن سهميه  61هزار تنی

ويژه برای واردات برنج بدون عوار

در ماه های ژوئن و ژوئيه به دليل افزايش شییديد مصییرف برنج

داللی در بحبوحه شيوع ويروس کرونا را به دول ارائه داد.
 27-2عمان
 1آوريل  :2121مسییئول روابط عمومی فروشییگاه های انجيره ای مواد غذايی ( )ZADلبر داد که در
تلاش برای افزايش ذلاير در امان شيوع کوويد  01 ،01-هزار تن واردات برنج صورت میگيرد.
 28-2میانمار
 3آوريل  :2121راديو آااد آسیيا به نقل اا رئيس فدراسيون برنج ميانمار لبر داد که صدور مجواهای
جديد صادرات برنج به حال تتليق درآمده اس  .همچنين در ماه های آتی سهميه صادراتی  011هزار
تن در ماه تتيين لواهد شد.
 21-2عراق
 30مارس  :2121به نقل اا رويترا ،دول

باارسییی اا محموله  31هزار تن برنج ويتنامی که در 06

مارس در شرايط ترس اا آلودگی کوويد 01-وارد شده اس را به تتويق اندال .
 31-2مکزیک
 26مارس  :2121بر اسیاس اعلام دول برای حماي اا  21هزار کشاورا ذرت کار در طول همه گيری
جهانی کروناويروس ،قيم هر تن ذرت  21دلار بالاتر اا نرخ فتلی بااار تضمين می شود.
 31-2ال سالوادور
 25مارس  :2121به نقل اا محبوعات محلی دول در راستای افزايش قيم ها به دليل شيوع ويروس
کوويد  ،01-حداکثر قيم

لرده فروش یی برنج سییفيد را  31.15دلار برای هر کيسییه  06کيلوگرمی

( 106.7دلار در تن) تتيين کرد.

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011
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 32-2ماداگاسکار
 20مارس  :2121مقامات دولتی ،به نقل اا محبوعات محلی ،در تلاش برای جلوگيری اا افزايش قيم
برنج در بحبوحه شیيوع ويروس کرونا  ،حداکثر قيم

لرده فروشی را  0111آرياری مالاگاسی (075

دلار در تن) تتيين کردند .همچنين واير تجارت ذلاير برنج برای شییش ماه آيندهرا مناسییب ارايابی
کرد.
 33-2راواندا
 01مارس  :2121واارت تجارت اعلام کرد در تلاش برای جلوگيری اا افزايش قيم

مواد غذايی در

طول همه گيری کوويد  ،01-قيم لرده فروشی برنج  751-111فرانک در کيلوگرم ( 136-710دلار
در تن) تتيين شد.
 34-2ایتالیا
 00فوريه  :2121گزارشییات محلی لبر دادند که امضییای توافق نامه صییادرات برنج به چين به دليل
شییيوع ويروس کرونا به تتويق افتاد .انتكاس نگرانی ها در مورد تأثير برگزي
ايتاليا و انگلسییتان  -که بيشییترين فروش را به لود التصییا

بر جريان تجاری بين

می دهد  -محموله های بزرگتری را به

بااارهايی مانند چين روانه کرده اس .
 35-2ترکیه
 02فوريه  :2121دول ترکيه در پی نگرانی ها در مورد ويروس کرونا ،محدودي موق واردات اا چين
را علام کرد.
 36-2ایران
 0ستتامبر  :2121اداره گمرک جمهوری اسلامی ايران (ايريكا) ممنوعي

فصلی واردات برنج امسال را

که در حال حاعر اا  22ستتامبر  2121به جای  22جولای  2121اجرايی می شود را برای دومين بار
به تتويق اندال  .دول در تلاش برای حماي اا کشیاوراان محلی ،واردات برنج را هر سیاله در فصییل
برداشی  ،که متمولاً در ماه های سیتتامبر و اکتبر انجام می شود ،ممنوع می کند .اين اقدام در پی دو
کاهش متوالی عوار

گمرکی بر واردات برنج اس

که در  0ژوئن  2121اا  25به  01درصد و ستس

در  2جولای برای برنج نيمه آسیياب به  0درصیید کاهش ياف و تترفه برنج کاملا آسیياب شییده بدون
تیيير  01درصید باقی ماند .کاهش تترفه های واردات در واکنش به افزايش قيم برنج در ماه رمضان
و شيوع بيماری همه گير  COVID-01اعمال شد.
گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه01 :
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 .3سایر سیاست های ملی کشورها در حوزه غلات
در اين بخش سییاير سییياسیی های برلی اا کشییورها در ارتباط با واردات و صییادرات غلات در سییال
 2121/20بيان شده اس (فائو.)2120 ،
سودان:
 07مارس  :2120قيم

غلات اصییلی ،به ويژه سییورگوم ،اران و گندم ،اا اوالر سییال  2107در حال

افزايش بوده و در سیال  2121با نرخ بالاتری افزايش يافته اسی و در فوريه  2120به سح رکورد يا
نزديک به رکورد رسییيد و بيش اا  071درصیید نسییب به سییال گذشییته افزايش ياف  .التلال در
فتالي های باااريابی و تجاری مربوط به اقدامات انجام شده برای مهار شيوع بيماری همه گير کوويد-
 01و سیيل های گسیترده  ،فشار بيشتری را بر قيم ها ايجاد کرد .بر اين اساس بانک مرکزی سودان
نرخ ارا رسیییمی (اراش پوند) را در مقابل دلار کاهش داد تا به اين ترتيب مديري انتحاف پذير ارا را
اغاا کرده باشد و فاصله بين ارا رسمی و بااار مواای را کاهش دهد.
مالاوی:
در  05مارس  ،2120واارت تجارت لیو موق ممنوعي صییادرات ذرت را اعلام کرد ،اين سییياسی
فوريه  2101برای تثبي
شیده بود .دول

اا

ذلاير ملی غلات به دليل نگرانی اا شرايط آب وهوايی در سال  2101اعمال

با توجه به تراانامه ملی غذايی که توسیط واارت کشاورای در ژانويه  2120ارائه شد

مشخص شد که ماااد قابل توجهی اا ذرت در کشور در سال های  2101و  2121ايجاد لواهد شد بر
اين اسیاس تصميم به صدور مجوا صادرات گرفته اس  .مجواهای صادرات به تجاری که دارای گواهی
ذلاير ذرت اا فصیل اراعی قبلی هستند اعحا می شود و به مدت سه ماه با سهميه ملی  351هزار تن
متتبر لواهد بود .هدف اا اين اقدام آاادسییاای فضییای ذليره سییاای و جلوگيری اا هدر رف قبل اا
برداشی آينده ذرت در سیال  2120اسی

که قرار اس

در آوريل آغاا شود .بر اساس پيش بينی ها،

انتظار می رود که اين کشیور محصول ذرت را بسيار بيشتر اا ميانگين پنج سال گذشته برداش
که نشان دهنده شرايط محلوب آب و هوا و افزايش استفاده اا نهاده های کشاورای اس .
روسیه :

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه21 :

کند،

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

در  6فوريه  ،2120واارت اقتصییاد فرمان  007مبنی بر اعمال سیيسییتم ماليات شییناور برای صییادرات
گندم ،ذرت و جو اا  2ژوئن 2120را تصییويب کرد .ماليات شییناور توسییط واارت کشییاورای بر اسییاس
قيم

محاسییبه می شییود .لاام اس ی

اطلاعات قراردادهای صییادراتی گندم  ،ذرت و جو اا اول آوريل

 2120در بورس مسیكو به طور هفتگی ثب شود .اين سيستم مقرر می کند که ماليات برای صادرات
گندم تا قيم  211دلار در هر تن اعمال نمی شود اما در قيم های بالاتر ماليات شناور بر اساس 71
درصد تفاوت قيم صادرات هفته قبل و آستانه  211دلار در هر تن محاسبه لواهد شد .برای صادرات
ذرت و جو  ،آستانه  015دلار در هر تن تتيين شده اس .
اين سیياسی

لواهد شد .هدف اين سياس

اا تاريخ اجرای آن  ،جايگزين سيستم ماليات های ثاب

متوقف کردن روند صتودی پايدار قيم های داللی مواد غذايی اساسی اا اوايل سال  2121اس  .در
اوايل فوريه  ،2120قيم گندم و ذرت به ترتيب  25و  51درصید نسیب به سییال قبل رشید داشییته
اس .
در  00دسامبر  ، 2121واارت اقتصاد برنامه هايی برای وعع ماليات ثاب  25يورو (حدود  31دلار) به
ااای هر تن بر صییادرات گندم و سییهميه  07.5ميليون تن برای صییادرات گندم ،ذرت ،جو و چاودار به
کشیورهای لارج اتحاديه اقتصیادی اوراسيا ( )EAEUرا اعلام کرد .صادرات غلات بيش اا سهميه اعلام
شده مشمول عوار

 51درصد اراش گمرکی محصول و حداکثر  011يورو (حدود  022دلار) به ااای
های داللی مواد غذايی اصییلی

هر تن لواهد بود .اين اقدامات با هدف جلوگيری اا افزايش قيم
صورت می گيرد و اا  05فوريه تا  31ژوئن  2120موثر لواهد بود.

سیهميه  7ميليون تنی صیادرات بر روی محصیولات اشیاره شیده ،به منظور اطمينان اا عرعیه داللی
مناسیب و جلوگيری اا افزايش قيم غذاهای اصییلی در شیرايط همه گيری کوويد 01 -برای دوره 0
آوريل تا  31جولای  2121مترفی شده اس .
اوکراین:
در  26ژانويه  ، 2120واارت توسیته اقتصیادی ،تجارت و کشیاورای ،سهميه صادراتی ذرت را در سال
باااريابی ( 2121/20ژوئيه/ژوئن) به ميزان  20ميليون تن مترفی کرد .اين مقدار  ،در صورت دستيابی
به  11درصیید اا توليد ذرت  21 ،2121درصیید کمتر اا سییال  2101/21و کمی بالاتر اا ميانگين پنج
سیال گذشیته اس  .اين سياس
دام و طيور و جه

به دنبال جلوگيری اا افزايش بيشتر قيم

اطمينان اا دسییترسییی کافی و حفظ قيم

ذرت برای توليدکنندگان

پايدار لوراک دام و طيور اسیی .
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قيم های داللی ذرت با افزايش تقاعیای صیادراتی و تضیتيف پول محلی در سال  2121روند رو به
رشدی را دنبال کرد و تا دسامبر  11 ، 2121درصد اا سح سال قبل لود بيشتر شد.
اين اقدام در پی توافق قبلی بين دول و تجار در آگوسی  2121صورت گرف تا اا طريق محدودي
های صادراتی گندم و چاودار عرعه کافی تضمين شود و اا افزايش قيم داللی غلات جلوگيری شود.
تایلند:
در  3نوامبر  ، 2121دول
برنج برای فصیل برداش

مبلغ  50.2ميليارد بات (حدود  0.7ميليارد دلار) به طرح تضییمين قيم
 2121/20را که اا اکتبر  2121تا می  2120ادامه لواهد داش  ،التصا

داد .بر اسییاس اين برنامه حماي اا قيم

ها ،در صییورت کاهش قيم

بااار اا قيم

تضییمينی به

کشیاوراان توسیط بانک دولتی کشاورای و تتاونی های کشاورای ( )BAACغرام پردال

میشود.

قيم های تضیمين شده برای فصل اراعی  2121/20همان نرخ فصل قبل تتيين شد ،بنابراين قيم
های تضمينی بسته به نوع برنج اا  01111بات ( 331دلار آمريكا) در هر تن تا 05111بات ( 015دلار
آمريكا) در تن برای انواع برنج سیفيد غير چسیبناک ،چسبناک ،جاسمين و ساير انواع متحر با رطوب
 05درصد متیير اس  .دول محدودي حجمی را که تح عمان قيم قرار می گيرد ،بسته به نوع
برنج اا  00تن تا  31تن در هر لانوار متیير نگه داشته اس  .علاوه بر اين ،دول طرح وام بدون بهره
را تصیويب کرد که کشاوراانی را که تصميم دارند غلات لود را حفظ کرده و باااريابی لود را به تالير
بياندااند مورد هدف قرار می دهد .اين طرح بين نوامبر  2121تا فوريه  2120اجرا لواهد شیید .اين
اقدام با هدف حماي اا توليد و اطمينان اا سح قيم برای کشاوراان انجام میشود.
پاکستان :
در  26اکتبر  ، 2121کميته هماهنگی اقتصادی ( )ECCحداقل قيم حمايتی ( )MSPبرای محصول
گندم در سال اراعی  2121/20را  0611روپيه ( 01دلار امريكا) به ااای هر  01کيلوگرم  05-درصد
بالاتر اا  MSPاعلام شیده در مارس  2121برای محصول  - 21/2101اعلام کرد .علاوه بر اين ،حماي
يارانه ای نهاده ای برای کود دی آمونيوم فسفات ( )DAPبه مقدار 0،111بات ( 6.3دلار آمريكا) به ااای
 51کيلوگرم برای فصیل اراعی جاری تمديد شد .اين اقدامات در طول دوره کاش محصولات گندم و
با هدف افزايش توليد گندم در سییال  2120و ايجاد انگيزه برای گسییترش سییح اير کشی صییورت
ميگيرد .اين کشور به دنبال افزايش سح ملی گندم برای محدود کردن افزايش قيم ها اس  ،که اا
ماه اکتبر روند افزايشیی داشیته و در اکثر بااارها بسيار بالاتر اا سح سال قبل بوده اس  .قيم بالای
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گندم در بااار ناشی اا افزايش هزينه های حمل و نقل و وعتي کمبود عرعه داللی به دنبال کاهش
برداش در سال  2101و  2101و همچنين صادرات قوی در سال  2101اس .
برزیل:
در  06اکتبر  ،2121دول تترفه های واردات سويا ،کنجاله و روغن سويا را تا  05ژانويه و برای وادرات
ذرت تا  30مارس  2120تتليق کرد .به طور متمول ،واردات ذرت و سییويا اا کشییورهای غير بااار
مشترک کشورهای امريكای جنوبی مشمول  1درصد عوار

وارداتی و کنجاله و روغن سويا به ترتيب

 6و  01درصیید تترفه دارند .حذف موق تترفه به دنبال افزايش عرعییه ملی و محدود کردن افزايش
قيم اسی  .قيم محصیولات سیويا و ذرت اا اوالر سیال  2101به رغم عرعه سويا و ذرت در سال
 2121به شیدت افزايش يافته اس که عمدتاً به دليل افزايش تقاعای داللی و صادراتی اس  .کاهش
مداوم پول ملی ،که در  02ماه گذشیته تا اواسیط اکتبر  2121نزديک به  01درصد اا اراش لود را اا
دسی داده بود  ،اا تقاعیای قوی لارجی حماي می کرد .اگرچه افزايش سیح کاشی سويا و ذرت
برای سال  2120پيش بينی شده اس اما اين نگرانی وجود دارد که سح نهايی کاشته شده به دليل
تالير در عمليات کاشی به دليل شییرايط نامسییاعد و آب وهوای لشییک تح تأثير قرار گيرد .حذف
موق عوار

واردات سییويا و ذرت به دنبال اقدامات مشییابه دول در ماه های گذشییته برای مقابله با

قيم بالای برنج و گندم اس .
هند:
در  20سییتتامبر  ، 121دول

افزايش حداقل قيم

حمايتی ( )MSPبرای محصییولات امسییتانی

"ربی( ،2120 "Rabiکه اا اکتبر کاشته می شود  ،را تصويب کرد MSP .گندم ،محصول اصلی "ربی"
 51روپيه يا حدود  3درصید نسب به سال گذشته افزايش يافته و به  175روپيه در هر پنج تن (261
دلار آمريكا در تن) رسيده اس  ،در حالی که  MSPبرای جو تقريباً  5درصد افزايش يافته اس 0611 .
روپيه برای هر تن ( 207دلار آمريكا برای هر تن) .بسییته به محصییول  MSP ،نخود ،عدس و دانه های
روغنی نيز  2تا  6درصید افزايش ياف  MSP .قيم هايی هستند که دول فدرال برای لريد غلات اا
کشاوراان تتيين می کند تا سود کشاوراان را تضمين کرده و توليد را افزايش دهد .برا تجديد نظر در
آن ها ،در ميان عوامل ديگر ،هزينه های توليد و همچنين باادهی کشاوراان را در نظر گرفته می شود.
مقدمات مربوط به  MSPهای جديد در آوريل  2120آغاا می شود .در سال  ، 121دول با وجود همه
گيری  COVID-01و قرنحينه مربوط آن ،حجم بالايی اا گندم به ميزان  31ميليون تن را اا کشاوراان
لريداری کرد.
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چین:
در  07سیتتامبر  ،2121کميسیيون توسیته و اصلاحات ملی ( )NDRCچين سهميه تترفه ای ()TRQ
سیال  2120را برای گندم ،ذرت و برنج اعلام کرد TRQ .برای گندم  1.6ميليون تن تتيين شد که 11
درصیید آن به شییرک های دولتی التصییا

داش ی برای ذرت  7.2ميليون تن که  61درصیید آن به

شرک های دولتی و برای برنج  5.3ميليون تن تتيين شد که  51درصد آن سهم شرک های دولتی
اس ی  .دول به طور کلی برای حفاظ

اا کشییاوراان در برابر واردات اراان تر ،عوار

بالای اا واردات

محصییولات کشییاورای درياف می کند .با اين حال ،بر اسییاس تتهدات سییاامان تجارت جهانی ،مقدار
متينی اا واردات را با عوار

کمتر مجاا می کند .بر اساس سيستم  ،TRQعوار

و برنج  0درصد اس  ،در حالی که لارج اا سهميه بندی ،واردات  65درصد عوار

واردات گندم ،ذرت
دارد.

عربستان سعودی:
در  01ژوئن  ، 121افزايش عوار

گمرکی واردات برای طيف وسيتی اا محصولات ،اا جمله محصولات

غذايی ،اعمال شید .اا جمله واردات گوسفند و بزهای انده ،که قبلاً بدون عوار

بود 7 ،درصد عوار

درياف می شود .ماليات واردات ساير گوش ها اا  21درصد به  25درصد ،ماليات بر ماهی اا  3درصد
به  6درصید ،در حالی که محصیولات لبنی و مشتقات آن اا  5درصد به  01درصد افزايش يافته اس .
افزايش عوار

وارداتی با تتليق کمک هزينه اندگی کارکنان دول

اا  0ژوئن و افزايش ماليات بر

اراش افزوده (اا  5درصیید به  05درصیید) اا  0ژوئيه  2121همراه اس ی  .اين اقدامات پس اا کاهش
قيم جهانی نف و با هدف کاهش کسیری بودجه سال جاری صورت گرفته اس  .در عربستان بخش
نف حدود  51درصید اا توليد نالالص داللی ( )GDPرا شامل می شود و درآمدهای نفتی حدود 11
درصد اا هزينه های بودجه کشور را پوشش می دهد.

 .0نوسانات قیمت و حجم تجارت غلات در بحبوحه کرونا ویروس
در اين بخش نوسیانات قيم و حجم تجارت غلات شامل گندم ،برنج و غلات دانه سخ ( ذرت و جو)
در سیال  2121/20که اوج شيوع ويروس کرونا بود بررسی می شود .اين بخش اا اين نظر اهمي

ارد

که سیياس های کشورها برای مقابله با اين ويروس مسلما تجارت و قيم های جهانی غلات را تح
تاثير قرار لواهد داد.
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 1-4گندم

شکل ( :)1قیمت فوب صادراتی گندم در کشورها اصلی صادرکننده

با توجه به شكل ( ) 0ملاحظه می شود که قيم صادراتی گندم در همه کشورهای صادرکننده اا روند
افزايشیی در  02ماهه ستتامبر  2121تا ستتامبر  2120برلوردار بوده اس  .اگرچه افزايش قيم

در

ماه های الر مورد بررسیی برای کشیورهای کانادا ،امريكا ،روسيه و اتحاديه اروپا شدت بيشتری داشته
اس  .در ستتامبر  ،2120قيم هر تن گندم برای اين کشورها به ترتيب  315 ،332 ،367و  216دلار
همچنين قيم فوب صادراتی گندم کشور آرژانتين 211و برای استرليا  311دلاردر هر تن

بوده اس
بوده اس .

بررسیی حجم تجارت گندم در کشورهای مهم صادرکننده و واردکننده نشان میدهد که واردات گندم
کشیور مصیر و مراکش کاهش يافته در صیورتی که برای کشیورهای بنگلادش ،قزاقسییتان و اابكستان
افزايش داشته اس  .اين در حالی اس که حجم صادرات گندم اتحاديه اروپا کاهش يک ميليون تنی و
برای هند افزايش  351هزارتنی داشته اس .

جدول ( :)1تغییرات تجارت گندم در سال  2121/21در کشورهای منتخب ( هزارتن)
کشور

شرح

سال قبل

سال جاری

تغییرات

بنگلادش

واردات

6711

7051

051

مصر

واردات

02511

02001

-350

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه25 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

واردات
واردات
واردات
صادرات
صادرات

قزاقستان
مراکش
اابكستان
اتحاديه اروپا
هند

611
5011
3511
31751
3011

111
5010
3751
21623
3051

211
-211
251
-0027
351
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 2-4برنج
قيم برنج صیادراتی دانه بلند در ماه های الر سال  2121و اوايل سال  2120تقريبا ثاب

بوده اس

البته در مقاطتی هم افزايش داشیته اسی  .تقريبا اا ماه آوريل  2120روند کاهشی قيم شروع شده
اسی به طوری که قيم هر تن برنج در بيشتر کشورهای صادرکننده در ستتامبر  2120بين  351تا
 011دلار قرار داشییته اسیی  .در اين امان قيم برنج امريكا و اروگوئه نزديک به  611دلار در هر تن
بوده اس

شکل ( :)2قیمت فوب صادراتی برنج در کشورها اصلی صادرکننده

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه26 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

بررسییی تیييرات حجم تجارت برنج نيز نشییان میدهد که صییادرات برنج در سییال  2121/20و دوره
شيوع ويروس کرونا در کشورهای پاکستان و تايلند به دليل چالش های مربوط به حمل و نقل کاهش
يافته اسی در عين حال به دليل واردات برنج توسط بگلادش اا هند ،صادرات هند نسب به سال قبل
افزايش نشییان داده اس ی  .واردات برنج نيز در برلی اا کشییورهای مهم وارد کننده مانند ايران کاهش
يیافتیه در حالی که مصیییر و بنگلادش برای جلوگيری اا افزايش قيم های داللی برنج و تامين نياا
دالل واردات لود را نسب به سال قبل افزايش داده اند.

جدول ( :)2تغییرات تجارت برنج در سال  2121/21در کشورها منتخب ( هزارتن)
سال قبل

سال جاری

تغییرات

دلیل

کشور

بنگلادش واردات
واردات
مصر
واردات
ايران
صادرات
هند

0111
311
0051
01511

2011
011
0151
01751

311
011
-011
251

تدوام قيم های داللی بالا و لريدهای بزرگ اا هند
توليد محصل داللی کمتر
کاهش واردات برنج باسماتی
صدور محموله های بزرگتر به بنگلادش

صادرات
صادرات

0211
5111

0011
5111

-011
-211

سرع کم صادرات
ادامه چالش های حمل و نقل

پاکستان
تايلند

شرح
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3-4

غلات دانه سخت

قيم صیادراتی غلات دانه سخ اا جمله ذرت روند افزايشی لود را اا ابتدای دوره در اگوس 2121
تا انتهای اين سیال حفظ کرده اسی  .در ابتدای سیال  2120قيم ها تقريبا ثاب بوده ،ستس با يک
افزايش مقحتی در ماه اوريل ،در ماه های بتد تا سییتتامبر روند کاهشییی به لود گرفته اسیی  .قيم
صیادراتی غلات دانه سیخ در شیشیم ستتامبر  2120برای کشورهای مهم صادرکننده شامل برايل،
آرژانتين ،اوکراين و ايیالات متحده آمريكا به ترتيب  265 ،231 ،251و  267دلار در هرتن رقم لورده
اس .

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه27 :
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شکل ( :)3قیمت فوب صادراتی غلات دانه سخت در کشورها اصلی صادرکننده
.جدول ( :)3تغییرات تجارت غلات دانه سخت در سال  2121/21در کشورها منتخب ( هزارتن)
کالا

شرح

سال قبل

سال جاری

تغییرات

دلیل

کشور

ذرت

صادرات

30511

35511

0111

سورگوم

صادرات

0211

0011

211

صدور محموله های بزرگ در
آگوس

جو

صادرات

6711

7211

511

سورگوم

صادرات

711

0111

311

سرع تجارت
()Pace of Trade

برايل

ذرت

واردات

2611

2311

-311

سرع تجارت

کانادا

جو

صادرات

3111

3311

-511

انتظارات محومله های کوچک برای
اگوس  -ستتامبر

جو

واردات

01311

00311

0111

سورگوم

واردات

1111

1311

311

اتحاديه
اروپا

جو

صادرات

7311

7111

511

ذرت

واردات

03211

00111

111

هند

ذرت

صادرات

2511

3511

0111

جو

صادرات

5011

5611

211

ذرت

صادرات

3011

3111

711

ذرت

صادرات

3211

3111

-211

ارژانتين
استراليا

چين

روسيه
افريقای
جنوبی

تجارت به موقع
نظارت مناسب گمرک
سرع تجارت
سرع تجارت
تجارت به موقع

گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار
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اوکراين

حجم های پيش بينی شده بزرگتر
برای ژوئيه-ستتامبر

جو

صادرات

0311

0711

011

ذرت

صادرات

72511

61511

-3111

سورگوم

صادرات

7511

7311

-211

باارسی عتيف صادرات در
ماه اگوس

ويتنام

ذرت

واردات

02311

0211

-311

تامين کمتر اا برايل

ايمباوه

ذرت

واردات

111

011

-011

سرع تجارت

امريكا
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در يكساله منتهی به ستتامبر  2120و در بحبوجه بيماری کوويد ،01-حجم صادرات غلات دانه سخ
هم تیييراتی داشیته اس در بين کشورهای صادرکننده ،مقدار صادرات ذرت و سورگوم ايالات متحده
آمريكا کاهش قابل ملاحظه ای به ويژه برای ذرت داشییته اسیی  .به طوری که  3ميليون تن صییادرات
ذرت اين کشیور نسب به سال قبل کاهش داشته که عل آن عتف در باارسی محمولههای صادراتی
عنوان شییده اسیی  .حجم صییادرات جو کشییور کانادا و ذرت آفريقای جنوبی نيز کاهش  511و 211
هزارتنی داشته اس  .اين درحالی اس که آرژانتين و هند توانسته اند به دليل سرع

مناسب تجارت

و صیدور محموله های بزرگ  0ميلييون تن ذرت بيشتری نسب به سال قبل صادرکنند .واردات ذرت
در کشییورهای ايمباوه ،ويتنام و برايل کاهش يافته و تنها در اتحاديه اروپا افزايش داشییته اسیی  .در
ارتباط با جو به غير اا کانادا که صیادرات آن کم شیده اس در ساير کشورها اا جمله روسيه ،اتحاديه
اروپا  ،اوکراين و استراليا افزايش يافته اس  .تیييرات حجم تجارت سورگوم نيز نشان میدهد به غير اا
امريكا که صیادرات آن نسب به سال قبل کاهش يافته اس برای ساير کشورها هم صادارت و واردات
افزايش داشته اس .
 .5جمع بندی
مجموعه اقداماتی که کشورهای مختلف در تلاش برای مقابله با پيامدهای کرونا ويروس انجام داده اند
که بر بااار و قيم جهانی غلات اثر گذار بوده اس را می توان در گروه های اير دسته بندی کرد:
ممنوعیت و سهمیه بندی صادرات :يكی اا اقدامات مهم کشورها برای تامين امني غذايی و عرعه
کافی مواد غذايی در بااارهای داللی ممنوعي های صیادراتی و سیمهيه بندی مقدار صادرات به طور
موق بوده اسی  .در اين راسیتا می توان به کشیورهای قزاقستان (ممنوعي

و سهميه بندی صادرات

گندم ،آرد گندم ،روغن آفتاب گردان ،جو ،برنج و ذرت) ،اوکراين (محدود کردن صادرات گندم) ،روسيه
گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه21 :
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( کاهش سیییمهيه های صیییادرات غلات اا قبيل گندم ،ذرت ،جو و چاودار) ،ويتنام ( ممنوعي موق
صیییادرات برنج) ،رومیانی ( ممنوعي

موق صیییادرات جو ،ذرت ،برنج ،آرد برنج و دانه های روغنی)،

کامبوج ( ممنوعي موق صییادرات برنج) ،تاجيكسییتان (ممنوعي موق صییادرات غلات و حبوبات)،
ميانمار( تتليق کردن مجواهای صادرات برنج) اشاره کرد.
کاهش تعرفه های واردات و افزایش واردات :به منظور تامين امني غذايی برلی اا کشورها اقدام
بیه افزايش واردات غلات و يا کاهش تترفه های وارداتی مواد غذايی کردند .برای مثال اوکراين( کاهش
تترفه واردات برنج و چاودار) ،فيليتين (افزايش واردات برنج) ،نيجريه (تسهيل واردات ذرت) ،عربستان
(تام ين مالی واردات محصیولات کشیاورای) ،کلمبيا (حذف موق تترفه های وارداتی ذرت ،سورگوم و
سويا) ،کاستاريكا (حذف عوار

گمرکی واردات برنج) ،عمان (افزايش واردات برنج).

قیمت گذاری مواد غذایی در سطط ررده فروشطی :برلی اا کشورها جه جلوگيری اا افزايش
قيم مواد غذايی در بحبوحه شییيوع کوويد 01 -اقدام به تتيين قيم برلی اا محصییولات اا جمله
برنج در سیح لرده فروشیی کرده اند .اا جمله اين کشیورها می توان به ال سالوادرو (تتيين قيم
برای برنج) ،ماداگاسكار (تتيين قيم برای برنج) ،راواندا (تتيين قيم برای برنج) اشاره کرد.
افزایش ذرایر اسطتراتژیک کالاهای اسطاسی :يكی ديگر اا اقدامات انجام شیده در کشورها برای
مقابله با کمبود موادغذايی در بحبوحه کوويد ،01-افزايش ذلاير اسییتراتژيک کالاهای اسییاسییی بوده
اسی  .اين اقدام در کشیورهای چين برای سويا ،ذرت ،و روغن سويا و مصر برای کالاهای اساسی مانند
گندم صورت گرفته اس .
عرضه یا فروش ذرایر دولتی کالاهای اساسی :عرعه ذلاير دولتی کالاهای اساسی در بااار داللی
يكی اا اقدامات کشورهای چين ،اوکراين و نيجريه برای جلوگيری اا کمبود مواد غذايی بوده اس .
توزیع رایگان و یا ارزان کالاهای اسططاسططی :توايع برنج در اندونزی ،افزايش مقدار برنج يارانه ای و
کیاهش قيمی آن و جيره هیای غیذايی و غلیات رايگان در هند و عرعیییه برنج با قيم يارانه ای در
بنگلادش اا جمله اقدامات در اين حواه برای حماي اا اقشییار کم درآمد و آسییيب پذير اا کوويد01 -
بوده اس .
حمایت از تولیدگان غلات :به منظور حماي اا توليدگنندگان غلات و همچنين در راسیییتای تامين
امني غذايی اقدامات مختلفی برای حماي اا توليدکنندگان غلات در کشورهای مختلف صورت گرفته
اس  .اا جمله تشويق کشاوراان به کش برنج های اود رس در چين ،پردال مالی به کشاوراان برای
گروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهادههای دامی
 .ويرايش نهايی  -قابل انتشار

تاريخ :مهر 0011

صفحه31 :

عنوان گزارش :بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشور جهان در پاسخ به چالش کووید91-

کش برنج در اندونزی ،به تتويق اندالتن برداش

گندم در هند ،تیيير کش های تابستانه اا برنج به

ذرت در هنید ،اعمال قيم های حمايتی برای سیییويا ،ذرت و گندم در آمريكا ،کمک های مالی برای
کشاوراان در آمريكا و اعمال حماي قيمتی ذرت در مكزيک.
افزایش رریدهای دولتی غلات :در بحبوحه شیيوع کوويد  01-و به منظور اطمينان اا عرعه کافی
مواد غذايی دول های اندونزی ،بنگلادش و ويتنام لريد دولتی برنج اا کشاوراان را افزايش داده اند.
حمایت از تولید سطورت زیستی :کمک های مالی به صنايع توليدکننده سول ايستی درآمريكا،
توقف توليید بيوديزل و اا سیییرگيری مجیدد آن در مالزی ،حماي مالی اا توليد بيوديزل دراندونزی،
توقف صادرات بيوديزل در آرژانتين اا جمله اقدامات کشورها در مدت امانی مورد بررسی بوده اس .
به طور کلی مجموعه اقداماتی که کشورها در راستای تامين مواد غذايی داللی لود به منظور مقابله با
کمبود ناشیی اا همه گيری کوويد 01 -انجام داده اند به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر بااار جهانی
تاثير داشته اس  .برای مثال ممنوعي های صادرات غلات و يا افزايش واردات اا جمله برنج قيم اين
کالا ها را دستخوش تیيير کرده اس .
در مجموع وعتي قيم و تجارت غلات در طول يک ساله الير ( 02ماهه منتهی به ستتامبر )2120
و در بحبوحه همه گيری بيماری کرونا نشییان میدهد که در ابتدا دوره و در سییال  2121قيم غلات
(برنج ،گندم و غلات دانه سییخ ) روند افزايشییی داشییته اند اما به مرور و با افزايش واکسییيناسییيون و
کاهش التهاب اين بيماری و بهبود روند تجارت کالاهای اسییاسییی و غلات ،قيم ها به سییم تتديل
حرک کرده اند به طوری که هم قيم غلات دانه سخ و هم قيم

برنج در ماه های الر منتهی به

ستتامبر  2120روند کاهشی داشته اند .حجم تجارت برای برنج و گندم در برلی اا کشورها افزايش و
در برلی کاهش يافته اس اما در لصو

غلات دانه سخ در بيشتر کشورها چه اا نظر واردات و چه

صادرات در سال  2121/2120نسب به سال قبل افزايش يافته اس .
منابع و مراجع
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/en/

USDA Foreign Agricultural Service, Grain: World Markets and Trade, September 2120.
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