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مقدمه
بخــش کشــاورزی بــه دلیــل برخــورداری از نقــش حیاتــی در تامیــن امنیــت غذایــی کشــور ،ایجــاد اشــتغال،
حفــظ منابــع طبیعــی تجدیدشــونده ،توســعه پایــدار و دارا بــودن ســهم قابــل توجــه از صــادرات غیرنفتــی ،یکــی از
بخشهــای مهــم اقتصــاد کشــور محســوب میشــود.
ایــن بخــش براســاس طبقهبنــدی فعالیتهــای اقتصــادی بــه زیربخشهــای زراعــت و باغبانــی ،دام
و طیــور ،شــیالت ،منابــع طبیعــی و آبخیــزداری تقســیمبندی میشــود .رونــق تولیــد در بخــش کشــاورزی
میتوانــد عالوهبــر کاهــش وابســتگی کشــور بــه خــارج در زمینــه غــذا و کاالهــای اساســی ،نقــش قابــل
توجهــی در توســعه اشــتغال داشــته باشــد.
چالــش اساســی کشــور در زمینــه کاالهــای اساســی ،وابســتگی بســیار زیــاد تامیــن خــوراک دام بــه خــارج از
کشــور اســت .در ایــن رابطــه بیــش از  90درصــد دانههــای روغنــی (بــه طــور خــاص ســویا) و ذرت دامــی بــه عنــوان
یکــی از جیرههــای مهــم غــذای دام و طیــور وارداتــی اســت .عالوهبــر ایــن روغــن خــام کــه بــرای تولیــد روغــن
خوراکــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد نیــز وابســتگی  90درصــدی بــه خــارج از کشــور دارد.
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چالشها و موانع رونق تولید در بخش کشاورزی

 -1کمبود موجودی سرمایه و ناکارآمدی تامین مالی بخش کشاورزی:
در کنــار برخــورداری بســیار پاییــن بخــش کشــاورزی از موجــودی ســرمایه ،نحــوه توزیــع ایــن اعتبــارات
بــه طــوری کــه منجــر بــه تقویــت تولیــد شــود نیــز موضــوع مهمــی اســت کــه شــواهد حکایــت از آن دارد کــه
ســازوکار تخصیــص اعتبــار در ایــن بخــش از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار نیســت .فقــدان ابــزار مالــی مناســب
جهــت تامیــن مالــی طرحهــای میانمــدت و بلندمــدت ،فقــدان بــازار مالــی کارآمــد بــرای بخــش کشــاورزی
و ناتوانــی آن در تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز ســرمایهگذاری ،رونــد توســعه ایــن بخــش را کنــد نمــوده اســت.
ضعــف ســاختار نهادهــا و بازارهــای مالــی و اعتبــاری کشــاورزی و مداخــات ناکارآمــد دولــت در ایــن بــازار نظیــر
وضــع نــرخ ســود ترجیحــی و اعطــای اعتبــارات یارانــهای و اعطــای تســهیالت تکلیفــی سیســتم بانکــی بــه
دولــت کــه ســهمبری بخــش خصوصــی را در جریــان اخــذ اعتبــارات بــه شــدت کاهــش داده بخشــی از مهمتریــن
چالشهــای حــوزه مالــی و ســرمایهگذاری در بخــش کشــاورزی ایــران اســت.

 -2ضعف در زیرساختهای خدمات بازرگانی و لجستیک:
در لجســتیک کشــاورزی حلقههــای متعــددی ایجــاد شــده اســت کــه باعــث میشــود «قیمــت» محصــول
تــا چندیــن برابــر افزایــش یابــد؛ افزایشــی کــه لزومــا بــا افزایــش «ارزش» محصــول همــراه نیســت .ایــن زنجیره
نــه تنهــا ســهمی عادالنــه از قیمــت نهایــی محصــول را بــه کشــاورز پرداخــت نمیکنــد بلکــه بــا قدرتــی کــه در
خــود گســترانیده اســت ،او را در موضــع ضعــف قــرار میدهــد تــا در پایینتریــن قیمــت ممکــن و بــا کمتریــن
حاشــیه ســود محصولــش را بــه فــروش برســاند .عالوهبــر ایــن ســاالنه مقادیــر زیــادی از محصــوالت کشــاورزی
و مــواد غذایــی کــه بــا صــرف هزینــه ،زمــان و منابــع تولیــد میشــوند بــه دلیــل عــدم وجــود زیرســاختهای
لجســتیکی مثــل مراکــز انبــار و توزیــع کاال ،بــه صــورت ضایعــات از بیــن رفتــه و خســارت بزرگــی بــرای بخــش
کشــاورزی کشــور ایجــاد میکنــد.

 -3عدم تقارن اطالعات در بازار محصوالت کشاورزی:
بــه طــور معمــول کشــاورزان بــا وجــود داشــتن دانــش تجربــی ،دسترســی کمتــری بــه اطالعــات موجــود در
اقتصــاد و ابزارهــای در دســترس بــرای تحلیــل بــازار دارنــد .همچنیــن ،بــه طــور معمــول و بــا فــرض داشــتن
کشــاورزی خــرد و بــدون بیمــه ،آســیبپذیری کشــاورزان در مواجهــه بــا نوســانهای قیمتــی بیشــتر اســت و
در نتیجــه ریســک شــدیدتری را هــم در بــازار پرنوســان و ریســکی محصــوالت کشــاورزی متحمــل میشــوند.
ســاختار کشــاورزی ایــران بــه شــکل خردهمالکــی اســت .از دهــه  ۱۳۴۰کــه طــرح اصالحــات اراضــی انجــام
شــد ،خردشــدن زمینهــای کشــاورزی شــکل گرفــت.
بنابرایــن کشــاورزان خردهپــا شــدند و در نتیجــه قــدرت چانهزنــی در برابــر قیمــت بــازار را ندارنــد و بــه هــر
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خریــداری کــه از راه برســد ،محصــول خــود را میفروشــند تــا زودتــر بــه پــول برســند .نقــش تکتــک ایــن
کشــاورزان بــه صــورت فــردی در بــازار تعیینکننــده نیســت و بنابرایــن کشــاورز نمیتوانــد در مقابــل قیمــت پاییــن
ایســتادگی کنــد یــا تــوان ایــن را داشــته باشــد تــا مدتــی محصــول خــود را نفروشــد .از ســوی دیگــر نقدینگــی هــم
نــدارد تــا محصــول خــود را انبــار کنــد و در زمــان مناســب بفروشــد .انتقــال نامتقــارن اطالعــات قیمتــی باعــث
میشــود کــه اگــر قیمــت در بــازار بــاال بــرود ،بــا ســرعت و میــزان بســیار کمتــری در مزرعــه افزایــش مییابــد؛
بــه عنــوان مثــال اگــر قیمــت خردهفروشــی در بــازار بــه هــر دلیلــی  ۱۰درصــد افزایــش یابــد ،ایــن افزایــش در
بخــش مزرعــه تنهــا دو خواهــد بــود.

راهکارهای پیشنهادی
 -1افزایش سرمایهگذاری و هدایت اعتبار به بخش کشاورزی:
در نظــام بانکــی ایــران ،بانــک کشــاورزی بــه عنــوان مهمتریــن بانــک تخصصــی اعطــا کننــده اعتبــار بــه
بخــش کشــاورزی ،نقــش موثرتــری در تامیــن ســرمایه مــورد نیــاز ایــن بخــش دارد .ایــن بانــک عمدهتریــن
موسســه رســمی تامیــن اعتبــارات بخــش کشــاورزی در ایــران اســت بــه گونــهای کــه بیــش از  66درصــد از
اعتبــارات و تســهیالت ایــن بخــش را تامیــن میکنــد .پرداخــت دیــون دولــت بــه بانکهــا و بــه ویــژه بانــک
کشــاورزی قــدرت وامدهــی بانــک کشــاورزی را افزایــش خواهــد داد و تاثیــر مثبتــی در بهبــود ســرمایهگذاری
در بخــش کشــاورزی خواهــد داشــت .عالوهبــر ایــن ،اختصــاص  15درصــد تســهیالت بانکهــای عامــل
غیرتخصصــی بــه بخــش کشــاورزی ،اختصــاص تســهیالت بــه بخــش خصوصــی از محــل صنــدوق توســعه
ملــی ،افزایــش ســرمایه صنــدوق حمایــت از بخــش کشــاورزی نســبت بــه ســرمایهگذاری بخــش کشــاورزی
(ســاالنه  7درصــد) و تــاش بــرای اعمــال ردیفهــای اعتبــاری و تامیــن اعتبــار بــه انــدازه و بــه موقــع
فعالیتهــای مرتبــط بــا زیربخشهــای کشــاورزی از جملــه اقداماتــی اســت کــه میتوانــد بــه بهبــود رونــد
تشــکیل ســرمایه ثابــت در بخــش کشــاورزی و افزایــش ســرمایهگذاری در ایــن بخــش کمــک کنــد.

 -2توسعه قراردادهای آتی محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران:
براســاس شــواهد در کشــورهای توســعه یافتــه خریــد محصولــی ماننــد گنــدم بــه صــورت آتــی 1بــوده و بــرای
 3الــی  4ســال آینــده میتــوان ارزش فــروش یــک محصــول را محاســبه کــرد .ولــی در ایــران ایــن خریدهــا
عمــا بــه صــورت نقــدی انجــام میشــود و معامــات ســلف 2و آتــی مــورد اســتفاده قــرار نمیگیرنــد .یکــی از
اصلیتریــن مزایــای قراردادهــای آتــی ،امــکان پوشــش ریســک نوســانات قیمتــی توســط ایــن قراردادهاســت.
1
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توســعه ایــن ابزارهــا در کنــار آمــوزش کشــاورزان میتوانــد یکــی از دغدغههــای اصلــی ایــن قشــر کــه نوســانات
قیمــت محصــوالت کشــاورزی در اثــر عــدم تقــارن اطالعــات در بــازار اســت را برطــرف ســازد.

 -3توسعه کشت گلخانهای و سامانههای نوین آبیاری:
کشــت گلخانــهای یکــی از روشهــای نویــن تولیــد محصــوالت باغــی و صیفیجــات اســت کــه بــه دلیــل
اســتفاده از سیســتمهای آبیــاری تحــت فشــار ،نقــش مهمــی در افزایــش بهــرهوری و صرفهجویــی در مصــرف
آب ایفــا میکنــد .از مهمتریــن مزایــای کشــت گلخانــهای میتــوان بــه افزایــش تولیــد در واحــد ســطح اشــاره
کــرد .بــه ایــن معنــا کــه بــه عنــوان مثــال در کشــت ســنتی در یــک متــر مربــع میتــوان  2کیلوگــرم خیــار تولیــد
کــرد کــه در کشــت گلخانـهای ایــن رقــم بــه  20کیلوگــرم میرســد .عــدم وابســتگی تولیــد بــه شــرایط محیطــی،
امــکان بازاریابــی مناســب و تنظیــم برنامــه کشــت مطابــق بــا نیــاز بــازار و ایجــاد اشــتغال بــرای دانشآموختــگان
رشــته کشــاورزی نیــز از دیگــر مزایــای کشــت گلخان ـهای اســت.

 -4اجرای الگوی بهینه کشت سرزمینی:
اجــرای الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه در شــرایط کنونــی کــه کشــور بــا چالــش آب مواجــه
اســت ،بســیار ضــروری بــه نظــر میرســد ،ضمــن اینکــه هــر ســال شــاهد نوســانات شــدیدی در بــازار برخــی
از محصــوالت کشــاورزی هســتیم کــه بــه دلیــل عــدم رعایــت الگــوی کشــت گاهــی تولیــد آنهــا کــم میشــود
و گاهــی حجــم تولیــد آنقــدر بــاال م ـیرود کــه کشــاورزان و مســئوالن نمیداننــد بایــد بــا مــازاد آن چــه کننــد.
هــدف از تعییــن الگــوی کشــت ایــن اســت کــه ظرفیتهــای طبیعــی و غیرطبیعــی هــر منطقــه بــه نحــو مطلوبــی
در فراینــد تولیــد کشــاورزی بــه خدمــت گرفتــه شــود تــا بیشــترین عملکــرد و بیشــترین تولیــد بــه شــکل پایــدار
حاصــل شــود .در ایــن راســتا ضــروری اســت اجــرای الگــوی کشــت توســط وزارت جهــاد کشــاورزی و بــا
همــکاری تشــکلهای خصوصــی بخــش کشــاورزی بــه ســرعت در دســتور کار قــرار گیــرد.

 -5تاسیس پارکهای لجستیک کشاورزی:
طبــق بررســیهای بــه عمــل آمــده یکــی از مهمتریــن علــل ایجــاد ضایعــات در محصــوالت کشــاورزی
مربــوط بــه مراحــل مختلــف قبــل از تولیــد ،تولیــد ،برداشــت ،حملونقــل ،بســتهبندی و دســتهبندی،
ذخیرهســازی و انبــار ،فــرآوری و توزیــع میشــود .پــارک لجســتیک کشــاورزی ،مرکــز لجســتیکی اســت
کــه بــر فعالیتهایــی در حــوزه تجمیــع ،انبــارداری ،نگهــداری ،توزیــع و خدمــات ارزش افــزوده محصــوالت
کشــاورزی تمرکــز دارد .ضــرورت احــداث ایــن پارکهــا ،کاهــش تلفــات و ضایعــات محصــوالت کشــاورزی
اســت .راهکارهــای کاهــش ضایعــات شــامل ایجــاد و توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی ،تنظیــم زمــان برداشــت
صحیــح ،ارتقــای فنــاوری انبــارداری ،افزایــش کیفیــت بســتهبندی و حملونقــل محصــوالت کشــاورزی
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اســت .براســاس ســند آمایــش مراکــز لجســتیک کشــور ،اســتان فــارس و جنــوب اســتان کرمــان بــه ترتیــب
بــا تولیــد  12و  7درصــد از کل محصــوالت کشــاورزی کشــور در اولویــت تاســیس پــارک لجســتیک کشــاورزی
هســتند.

 -6اجــرای کامــل قانــون تمرکــز ،مدیریــت واردات و تقویــت بخــش بازرگانــی
وزارت جهــاد کشــاورزی:

از آنجــا کــه مهمتریــن نــکات قانــون تمرکــز ،یکپارچگــی و مدیریــت کلیــه اختیــارات و وظایــف مرتبــط بــا
بخــش کشــاورزی اعــم از تولیــد ،توزیــع و مصــرف شــامل تنظیــم بــازار داخلــی و خارجــی بــود ،مقــرر شــد وظایف
و اختیــارات مزبــور ،همــراه بــا کلیــه الزامــات و ابــزار آن از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت جــدا شــده و بــه
وزارت جهــاد کشــاورزی منتقــل شــود .همچنیــن تصمیمــات اضطــراری و تخصیــص منابــع ارزی یــا دســتکاری
تعرفــه واردات کاال بــرای واردات بــا هــدف پاییــن كشــیدن قیمتهــا و رفــع كمبودهــا ،بــرای تولیدكننــده داخلــی
زیانبــار خواهــد بــود .در ایــن راســتا ضــروری اســت نقــش وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان متولــی اختیــارات و
وظایــف تجــاری بخــش کشــاورزی حفــظ و تقویــت شــده و از اقداماتــی نظیــر تاســیس وزارت بازرگانــی بــه بهانــه
تنظیــم بــازار ممانعــت بــه عمــل آیــد.
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