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تغییرات سیاستهای کشاورزی در سال  2020تحت تأثیر واکنشها به همهگیری کووید 19-قرار داشت
• شروع همهگیری کووید 19-در اوایل سال  ،2020جهان را با یک بحران بزرگ سالمت روبرو کرد ،که منجر به اقدامات
مهار کننده شد و شوک اقتصادی عمیقی هم بر همه بخشها ،از جمله غذا و کشاورزی وارد کرد .تحوالت سیاستهای
کشاورزی نیز طی سال مزبور تحت تأثیر واکنشها به این شوکهای دوگانه سالمت و اقتصادی قرار گرفته است .بسیاری از
دولتها به سرعت در جهت حفظ عملکرد زنجیرههای تأمین کشاورزی گام برداشتند؛ از جمله این موارد میتوان به محور
قراردادن بخش کشاورزی و غذا به عنوان یک بخش ضروری نام برد .این سیاستها به طور کلی در جهت حفظ عملکرد
کلی زنجیرههای تأمین غذا موفق بودند ،البته این سیاستها ،در ساختار کلی برنامههای حمایتی کشاورزی ،تغییرات کمی را
ایجاد کردند.
• گزارش اخیر  OECDنزدیک به  800پاسخ سیاستی را که در واکنش به همهگیری کووید 19-معرفی شده ،شناسایی
میکند .تقریباً  70درصد از اقدامات به شکل امدادرسانی موقت صورت گرفته و به دنبال مهار تأثیر بحران بر فعاالن بخش
کشاورزی و مواد غذایی بوده که با کاهش بحران باید به تدریج از بین بروند .بیشتر اقدامات باقیمانده ( 10درصد)
سیاستهای "بدون پیامد منفی یا پشیمانی" با پتانسیل بهبود پایداری بلندمدت بخش محصوالت غذایی بوده و این پتانسیل
را دارد که بیشتر نیز افزایش یابد 11 .درصد اقدامات نیز دارای پتانسیل تحریف بازار یا مضر برای محیط زیست بوده است.
به طور خاص ،چندین کشور محدودیتهای صادراتی را به منظور هدایت عرضه به بازارهای داخلی وضع کردند.
• منابع قابل توجهی 157-میلیارد دالر -برای حمایت بخش کشاورزی بدنبال بروز همهگیری کووید 19-اختصاص داده شده،
که از جمله آن میتوان به اختصاص  75میلیارد دالر در کشورهای  OECDو  82میلیارد دالر در اقتصادهای نوظهور،
اشاره کرد .ایاالت متحده بیشتر تعهدات کشورهای  OECDرا در اختیار دارد ،در حالی که هند بیشترین حمایت را در
اقتصادهای نوظهور به خود اختصاص داده است .شایان ذکر است ،پرداختهای واقعی تاکنون بسیار کمتر بوده که تا حدی
انعطافپذیری کلی بخش کشاورزی در برابر شوک کووید 19-را نشان میدهد .متوسط درآمد کشاورزان در سال 2020
برای اکثر کشورهای تحت پوشش این گزارش افزایش یافته است .حمایت از مصرف کننده نیز اغلب به سرعت و در قالب
رفع خسارت ناشی از افت درآمد برای خانوارهای فقیرتر ارائه شده است.

مصرفکنندگان و مالیاتدهندگان از بخش کشاورزی ،در کشورهای  OECDو اقتصادهای نوظهور
حمایت قابل توجهی میکنند
طی سالهای  2018تا  ،2020سیاستهای حمایت از کشاورزی در  54کشور مورد بررسی در این گزارش منجر به حمایت مالی ساالنه
 720میلیارد دالر از بخش کشاورزی شده که اگرچه دو برابر رقم مشابه برای بازه زمانی  2000تا  2002بوده ولی از حیث نسبت به
اندازه این بخش ،کمتر شده است .اصالحات در کشورهای  OECDطی ده سال گذشته متوقف شده و تغییرات کمی در سطح یا
ترکیب حمایتها صورت گرفته است .در واقع برخی از کشورها تالشهای قبلی در جهت اصالحات را لغو کردهاند.
• بیش از یک سوم از مجموع حمایتها معادل  272میلیارد دالر ،توسط مصرفکنندگان و در قالب حمایت از قیمت بازار پرداخت
شده ،در حالی که  447میلیارد دالر باقی مانده توسط مالیاتدهندگان و در قالب انتقال بودجه پرداخت شده است.
• حدود سه چهارم کل حمایت معادل  540میلیارد دالر ،به تولیدکنندگان مستقل ،چه در قالب قیمتهای باالتر و چه از طریق
پرداخت مستقیم ،اختصاص داده شده است .این میزان بطور متوسط  18درصد از درآمد ناخالص تولیدکنندگان محصوالت
کشاورزی در کشورهای  OECDو  12درصد از درآمدهای ناخالص کشاورزان در دوازده اقتصاد نوظهور را شامل میشود.
•  102میلیارد دالر هزینه در قالب ارائه خدمات عمومی برای بخش کشاورزی پرداخت شده است که شامل  76میلیارد دالر
سرمایهگذاری عمومی در تحقیق و توسعه ،امنیت زیستی و زیرساختها میشود.
• مبلغ یارانه برای مصرفکنندگان (مانند برنامههای کمک غذایی) بالغ بر  78میلیارد دالر در سال یا  11درصد از کل پرداختهای
انتقالی به بخش کشاورزی است.
• تعداد کمی از کشورها قیمت برخی یا همه کاالها را سرکوب کردند که این اقدام منجر به خروج ساالنه  104میلیارد دالر از درآمد
تولیدکنندگان شدند.

اکثر سیاستهای حمایتی کنونی پاسخگوی نیازهای وسیعتر سیستمهای غذایی نیست
•

سیستمهای غذایی در سراسر جهان با یک "چالش سه گانه" بزرگ روبرو هستند:

•

از  540میلیارد دالر در سال یارانه برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی  ،بیش از  60درصد یا  338میلیارد دالر از طریق
ابزارهای با پتانسیل تحریف بازار ،یعنی حمایت از قیمت بازار ( 272میلیارد دالر) و پرداختهای مرتبط با تولید یا استفاده بی قید و شرط
از تولید نهادها ( 66میلیارد دالر) اختصاص داده میشود.
حمایت قیمتی مثبت و منفی از بازار و استفاده از اقدامات مرزی (به عنوان مثال محدود ساختن واردات در مبادی ورودی) ، ،هر دو
پیامدهای منفی برای امنیت غذایی در سطح جهانی دارند ،زیرا مانع تخصیص کارآمد منابع داخلی شده و نقش متوازن تجارت را در
رساندن غذا از بخش مازاد به بخش دارای کسری تضعیف میکند .آنها همچنین با محدودکردن تجارت به افزایش نوسان قیمت مواد
غذایی در بازارهای بینالمللی نیز دامن میزنند.
 202میلیارد دالر پرداخت شده در قالب حمایت از تولیدکنندگان آثار سوء کمتری در مقایسه با روشهای مختلکننده بازار و اثر کمتری
بر کاهش امنیت جهانی غذا داشته است .این عنصر همچنین تمایل کمتری برای اعمال فشارهای اضافی بر منابع و انتشار گازهای
گلخانهای دارد .به عنوان نمونه پرداختهای انتقالی همچنان به طور نابرابر توزیع میشوند ،زیرا به ندرت بر اساس نیاز اجتماعی تعیین و
ارزیابی شدهاند.
 102میلیارد دالر هزینه در قالب خدمات عمومی برای حمایت بخش کشاورزی اختصاص یافته است که شامل  76میلیارد دالر
سرمایهگذاری عمومی در زمینه تحقیق و توسعه ،امنیت زیستی و زیرساختها میشود .این سه محور مصرف ،به رغم شواهدی مبنی بر
بازدهی باال در تحقیق و توسعه و پتانسیل هر سه گروه برای حمایت از رشد بهرهوری پایدار و بهبود انعطافپذیری ،به ترتیب تنها 6
درصد 2 ،درصد و  9درصد از بودجه حمایتی مربوط به کشاورزی را به خود اختصاص میدهند (مسیرهای کلیدی برای اطمینان از امنیت
غذایی ،معیشت مناسب و استفاده از منابع پایدار).
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•
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•

انتظار میرود که امنیت غذایی و تغذیه را برای جمعیت رو به رشد جهان تامین کنند.
نقش اساسی در تأمین درآمد و معیشت صدها میلیون نفر از افرادی که در کشاورزی و سایر بخشهای زنجیره غذایی دخیل هستند ،ایفا میکنند.
باید این کار را به شیوهای پایدار و بدون کاهش منابع زمین ،آب و تنوع زیستی انجام دهند ،ضمن اینکه به کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیزکمک میکنند.

سه اقدام خاص میتواند سیاستهای کشاورزی را برای حمایت بهتر از رشد بهرهوری پایدار و افزایش
انعطافپذیری و پیشرفت در رسیدگی به "چالش سه گانه" که سیستمهای غذایی با آن روبرو هستند
تسریع کند.
 .1حذف تدریجی مداخالت قیمتی و حمایت تولیدکننده که در بازار ایجاد میکند  .حذف حمایت قیمتی مثبت از بازار و حمایت تجاری
برای تولیدکنندگان ممکن است با کمک انتقالی و گسترش شبکههای امنیت اجتماعی جبران شود .برعکس ،حذف سیاستهایی که قیمتهای داخلی
را سرکوب میکند و ممکن است دسترسی خانوادههای فقیرتر به غذا را کاهش دهد ،نیازمند پرداختهای انتقالی به گروههای هدف درآمدی خواهد
بود.
 .2حمایت هدفمند از درآمد خانوارهای کشاورزان که بیشترین نیاز را دارند و در صورت امکان در سیاستهای اجتماعی و
شبکههای امنیت کل اقتصاد مشارکت میکنند .این امر مستلزم دسترسی به اطالعات بهتر در مورد درآمد و داراییهای خانوارهای کشاورزان
با ایفای نقش ویژه در سیاستهای کشاورزی است که شامل پذیرفتن جنبههایی از مدیریت ریسک کشاورزی میشود ،که نمیتواند تحت پوشش خود
کشاورزان یا بازارهای خطر قرار گیرد.
 .3جهتگیری مجدد هزینههای عمومی به سمت سرمایهگذاری در کاالهای عمومی به ویژه سیستمهای نوآوری .سرمایهگذاری در
سیستمهای نوآوری ،که هم تولید دانش و هم انتقال آن به بخش کشاورزی را دربرمیگیرد ،باید نقش محوری در سیاستهای حمایتی کشاورزی دارا
باشند .سهم پرداختیها به کاالهای عمومی اساسی ،از جمله خدمات اکوسیستم ،میتواند با تغییر مسیر پرداختهای مخدوشکننده بازار ،تقریباً دو برابر
شده و با تخصیص مجدد منابع ،چه بسا درآمد کشاورزان چه از محل مزرعه یا خارج از مزرعه و حتی بدون حمایت ،باالتر از ارقام میانگین شود.

سه اقدام خاص میتواند سیاستهای کشاورزی را برای حمایت بهتر از رشد بهرهوری پایدار و افزایش
انعطافپذیری و پیشرفت در رسیدگی به "چالش سه گانه" که سیستمهای غذایی با آن روبرو هستند
تسریع کند.

بخش کشاورزی جهان همچنان به چالش اصلی تغذیه ،یعنی جمعیت رو به افزایش جهان ،پاسخ میدهد .با این حال ،سیستمهای غذایی به
طور کلی با چالشهای افزایش انتشار گازهای گلخانهای و کاهش تنوع زیستی همراه هستند .تداوم گرسنگی همزمان با افزایش نرخ چاقی؛
فشار بر منابع زمینی و آبی؛ و ناتوانی در ایجاد معیشت پایدار برای بسیاری از کشاورزان فقیر در حال بروز است .اصالحات سیاستهای
کشاورزی به تنهایی نمیتواند همه این مسائل را حل کند ،اما سیاستهای توسعه پایداری و تقویت نوآوری نقش مهمی را ایفا میکنند .به
طور گستردهتر ،اصالح "رویکرد سیستمهای غذایی" مستلزم آن است که سیاستگذاران بخش کشاورزی یک دید جامع نسبت به عملکرد
سیاستها متناسب با تعدد اهداف داشته باشند و برای جلوگیری از بروز سیاستهای ناسازگار ،هماهنگ شوند.
سه رویداد مهم در سال  2021میتواند به ایجاد شتاب بینالمللی برای تغییر سیاستها و تسریع پیشرفت در جهت اهداف توسعه پایدار کمک
کند؛ کنفرانس تغییر آب و هوا  COP-26سازمان ملل متحد ،نشست  COP-15کنفرانس تنوع زیستی و اجالس سیستمهای غذایی
سازمان ملل متحد.
کشورها میباید از این فرصتها استفاده کنند تا آگاهی بینالمللی را به اقداماتی در سطح ملی تبدیل کنند.

ترکیه -حمایت از کشاورزی
•

•

•

•
•

پرداختهای انتقالی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی در ترکیه از دهه  1980سهم مهمی از درآمدهای زراعی را شامل میشود و از  31درصد در دهه
 1990به  15درصد طی سالهای اخیر رسیده است .بیشتر این حمایتها از طریق تأثیرگذاری بر قیمت محصوالت کشاورزی در بازار بوده است .اقدامات
1
برای مقابله با بیماری همهگیر کووید 19-باعث تغییر در ترکیب حمایت در سال  2020شد .این اقدامات برآورد حمایت تولیدکنندگان ( )PSEرا از
میانگین  15درصد طی سالهای  2017تا  2019به تقریبا  20درصد در سال  2020افزایش داد ،البته که همچنان پایینتر از مقدار آن طی سالهای
 2000تا  24( 2002درصد) است.
وامهای ترجیحی (دارای دورههای بازپرداخت بلندمدت و نرخ سود پایین) در سال  2020به شدت افزایش یافت و پرداختهای مبتنی بر استفاده از
ورودی متغیر را تقریباً به نیمی از کل  PSEرساند و روند نزولی نسبت کل میزان حمایت به تولید ناخالص داخلی را معکوس کرد .سایر امتیازات در
قالب نرخ بهره نیز افزایش یافت و پرداختها بر اساس تشکیل سرمایه ثابت را چهار برابر نسبت به سال قبل افزایش داد.
2
حمایت در قالب پشتیبانی از قیمت بازار ) (MPSدر ترکیه عمدتا به شکل کاهش بدهی صادرکنندگان به بنگاههای دولتی برای محصوالت کشاورزی
آفتابگردان ،سیب زمینی و گوشت گاو ارائه میشود MPS .در سالهای اخیر روند نزولی داشته که بدنبال افزایش قیمتهای جهانی به دنبال
همهگیری کووید  19-و کاهش ارزش لیر ترکیه بوده است .طی سالهای  2018تا  2020به طور متوسط حمایت قیمتی از بازار حدود  54درصد از کل
حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در ترکیه را تشکیل میدهد ،در حالی که طی سال  2002تا  2008این رقم حدود  78درصد بوده است.
3
پشتیبانی از خدمات عمومی ) (GSSEعمدتا شامل کمک در زمینه ارائه زیرساختهای آبیاری ،حذف بدهیها و تزریق دارایی به آژانسهای بازاریابی
کاال است .با سهم  2.6درصدی از ارزش افزوده کشاورزی ترکیه ،به طور متوسط در سالهای  2018تا  ،2020هزینه خدمات عمومی نسبت به اندازه
بخش ،کمتر از بسیاری از کشورهای  OECDبوده است.
کل حمایت از بخش کشاورزی در ترکیه بین سالهای  2000تا  2002حدود  4درصد از تولید ناخالص داخلی بود ،اما با کاهش اهمیت کشاورزی در کل
Producer support estimate
اقتصاد ،حمایت از کشاورزی به حدود  1.4درصد از تولید ناخالص داخلی طی سال  2018تا  2020رسید.

Market price support

Support to general services

1
2
3

ترکیه -تغییرات سیاستهای اخیر
•

•

•
•
•

برنامه پنجساله یازدهم توسعه ترکیه ،که شامل سالهای  2019تا  2023میشود ،اهدافی از جمله افزایش تولید گوشت قرمز
و دانههای روغنی ،ادغام و یکپارچگی زمین و استفاده از آبیاری را در بر میگیرد که باید تا سال  2023محقق شوند .این
برنامه مواردی همچون؛ بهبود سیستمهای اطالعات در بخش کشاورزی ،اصالح مقررات برای حفاظت و تجمیع زمینهای
کشاورزی و توسعه مستمر آبیاری را در نظر گرفته است.
اقدامات ویژهای در سال  2020در ارتباط با همهگیری کووید 19-وضع شد .مهلت برخی از برنامهها تمدید شد تا اطمینان
حاصل شود که تولیدات داخلی تحت تأثیر اقدامات احتیاطی مقابله با کووید 19-قرار نمیگیرد و بازپرداخت اصل و سود
وامهای ترجیحی کشاورزان به مدت شش ماه به تعویق افتاد .برخی از مهلتهای مالیاتی تمدید شد و پرداختهای کشاورزی
به جای اقساط پیش پرداخت شد.
برای افزایش بازدهی ،کیفیت و تنوع تولید ،پروژههای بهبود تولید محصول ،در  24استان ترکیه که در آنها امکان کاشت
تابستانی بیشتر وجود داشت ،آغاز شد .این پروژهها حدود  75درصدی هزینه تامین بذر را در بر میگیرد .عالوه بر این ،برخی
از زمینهای متعلق به بخش عمومی برای بهرهبرداری و افزایش تولید محصوالت در اختیار کشاورزان قرار داده شد.
اقداماتی در رابطه با تجارت خارجی برای محصوالت برنج شالی ،گندم ،جو و ذرت در سال  2020تنظیم شد تا از هرگونه
اختالل در عرضه داخلی که ممکن است ناشی از محدودیتهای کووید 19-باشد جلوگیری شود .در همین ارتباط و با هدف
تنظیم بازار ،نرخ تعرفه برخی اقالم اساسی کشاورزی کاهش یافت که درنظر است تا نیمه اول سال  2021ادامه یابد.
ترکیه با همکاری سازمان جهانی غذا و کشاورزی(فائو) ،کمپین ملی در زمینه ذخیره غذای خود برای کاهش اتالف و
ضایعات محصوالت کشاورزی و غذایی راه اندازی کرده و سند راهبرد ملی در زمینه پیشگیری ،کاهش و نظارت بر تلفات و
ضایعات محصوالت کشاورزی و غذایی و برنامه اقدام مربوط به آن را تدوین و منتشر کرده است.
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/
行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/
PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/
PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/
PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/
Excel教程：www.1ppt.c om/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/
PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.c om/shiti /
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/

ترکیه -ارزیابی و توصیهها

• بزرگترین شکل حمایتی از کشاورزان در ترکیه حمایت قیمتی در بازار بوده که روشی
نسبتاً ناکارآمد برای حمایت از درآمد کشاورزان است .عالوه بر این ،پرداختهای
مستقل از منطقه که در دهه  2000معرفی شده بود ،تا حدودی دوباره به بخش تولید
کشاورزی متصل شد .روشهای جایگزینی مانند پرداختهای مبتنی بر سوابق
تاریخی از حیث افزایش درامد کشاورزان کارایی بیشتری دارد در حالی که
پرداختهای مبتنی بر بروز بالیا می تواند ریسکها را کاهش دهد.
• نهادهای فعلی برای بازاریابی کاالهای اساسی نیاز به تزریق دورهای سرمایه دارند.
ادامه مقرراتزدایی و خصوصیسازی بنگاههای بخش عمومی میتواند بار مالی آنها را
بر دولت کاهش داده و کارایی تخصیص منابع را در اقتصاد بهبود بخشد.
• ترکیه سهم نسبتاً کمی از هزینههای حمایتی را به سرمایهگذاری در زمینه نوآوری،
ارائه خدمات برای کمک به کشاورزان در جهت بهبود عملکرد و آموزش به آنها
اختصاص میدهد که باید تأکید بیشتری بر ارائه این خدمات ضروری شود.

ترکیه -ارزیابی و توصیهها

• بازار کشاورزی دیجیتالی نوین ،راهی مناسب برای کمک به کشاورزان برای تسهیل
دسترسی به بازار بوده که میتواند کارایی تخصیص منابع را نیز در اقتصاد افزایش
دهد .این پلتفرم جدید نقش بنگاههای اقتصادی دولتی و اتحادیههای تعاونی فروش
محصوالت کشاورزی را متاثر تغییر کرده ضمن اینکه روشهای جایگزین جدیدی
را برای خریداران و فروشندگان محصوالت کشاورزی ارائه خواهد کرد.
• تاکید بیشتر سیاستها بر تقویت رقابت ،سازگاری و انعطافپذیری در برابر تغییرات
آب و هوایی به جای کمیت و کیفیت تولید ،میتواند زمینهساز پایداری بلندمدت این
بخش باشد .به عنوان مثال ،تأکید اخیر بر بهرهوری مصرف آب به جای گسترش
ساده زیرساختهای آبیاری ،میتواند این بخش را در برابر خشکسالی آتی مقاومتر
کند.
• واگذاری مجدد زمینهای بالاستفاده به کشاورزان ،بعید است که منابع غذایی را به
میزان قابل توجهی افزایش دهد .ضمن اینکه باید توجه داشت که استفاده گسترده
از زمین نباید مشکلی برای پایداری محیطزیست ایجاد کند و تخصیص زمین نیز به
شیوهای عادالنه و شفاف انجام شود.

