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 های کالن کشاورزی و اثرات آن: تجاربی از کشورآرژانتینبرنامه

 

 2، افشین مرزبان*1رستم فتحی
 

 چکیده
 

-گذاریهای اقتصادی دارد، لذا در تدوین تدابیر راهبردی و سیاستعنوان بستر فعالیتکه بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی بهنظر به این

رو هدف از این تواند در اتخاذ تصمیمات صحیح، مفید واقع گردد. از اینسایر کشورها میهای مرتبط با این بخش، استفاده از تجارب 
. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع مرور ها در بخش کشاورزی کشور آرژانتین بودهای کالن و بررسی پیامد آنمطالعه مرور برنامه

مند و مرور روایتی است. این نوع مقاالت ترکیبی از مقاالت مروری نظام بود که یک روش حدمتوسط بین دو روش نگارش بهترین شواهد
نظر روایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه مند کمّی، با تمرکز روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی، و از نقطههای نظامروش

منظور های مختلف بخش کشاورزی و موانع صادراتی بهر زنجیرههایی مانند مالیات سنگین باعمال برنامهنتایج نشان داد که . موردنظر است
مدت سبب اثرگذاری و در کوتاه داشت یفناور یرشو کاهش پذ انکشاورز یدرآمدهاکاهش بر مدیریت بازارهای داخلی، نقش موثری 

اورزی برای جلوگیری از افزایش مقطعی و در بلندمدت باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد. تمرکز بر کاهش قیمت محصوالت اولیه کش
های فراوری و توزیع مدت موثر بود، اما در بلندمدت کارایی الزم را نداشت، زیرا بخش زیادی از تورم ریشه در هزینهتورم در کوتاه

 ی،جارت خارجتوجه در تقابل یهایتتورم باال و محدود یهابا دورهی تجارت بودن نسب های آزاددوره در آرژانتینمحصوالت داشت. 
های جدیدی را در اولویت قرار های کالن ایجاد نموده و برنامهدولت آرژانتین تغیرات اساسی را در سیاست 5102از سال  است.بوده متناوب 

 ، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.است داده
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 مقدمه

دلیل افزایش تقاضا نسبت به گذشته، اهمیت امروزه تولید محصوالت کشاورزی در جهان برای تامین نیاز غذایی به

سو و تر از یک(. رشد جمعیت و نیاز به تولید مواد غذایی بیشAnonymous, 2112تری پیدا کرده است )بیش

ی منابع در های کشاورزی از سوی دیگر، مدیریت بهینهباالی فعالیت محدودیت منابع آب و خاک در کنار ریسک

ها رو اتخاذ سیاستاز این(. Tabaraee and Hassannejad., 2112ناپذیر کرده است )بخش کشاورزی را امری اجتناب

های درست در سطح کالن، موجب باال رفتن کمیت و کیفیت تولید، افزایش صادرات و اشتغال و ایجاد و برنامه

گذاری و (. بنابراین سیاستAkhavi, 2111ای رقابت و در نهایت بهبود تعادل تراز تجاری کشور خواهد شد )هزمینه

ای باشد که به حفظ پایداری اقتصادی در بخش کشاورزی های مختلف کشور باید به گونهها در بخشتدوین برنامه

های اقتصادی نام توان، تحت عنوان سیاستمیگیرد را چه که در سطح اقتصاد کالن صورت میمنجر شود. عموما آن

ها، ایجاد گذاری اقتصادی، حصول اشتغال، تثبیت قیمتهای سیاستترین هدفبرد. اقتصاددانان معتقدند که از مهم

های اقتصادی معموال با توان گفت که سیاستمیطور خالصه تعادل در تراز تجاری و ثبات اقتصاد کالن است. به

(. در Bakhtiari & Hervani, 2111) گیردی پایدار مورد استفاده قرار میشد و تقویت تولید و توسعههدف تسریع ر

دلیل های کالن اقتصادی بر نوسانات قیمتی و سودآوری بخش کشاورزی، بهها و برنامهاین بین تاثیر سیاست

خوردار است. این در حالی است که گستردگی این بخش و نقش مهم آن در امنیت غذایی کشور، از اهمیت زیادی بر

کنترل مانند شرایط آب و هوایی، از دامنه ریسک ها به برخی از عوامل غیرقابلدلیل وابستگیبخش کشاورزی به

 1222) توانند بر متغیرهای کلیدی این بخش، اثرگذار باشندباالیی در تولید برخوردار است و عواملی مختلفی می

smith, Lapp &ها و با اهداف منظور غلبه بر چالشها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بهن دولت(. بنابرای

ها در بخش دهند. این مداخالت آگاهانه که از سوی دولتهای بخش کشاورزی را انجام میگذاریمختلفی سیاست

های کشاورزی توسط استترین دالیل اجرای سیشود. اصلیشود، سیاست کشاورزی نامیده میکشاورزی اجرا می

کنندگان و افزایش قدرت اقتصادی تولیدکنندگان بخش کشاورزی عنوان شده ها، راضی نگه داشتن مصرفدولت

 (.Etghaei Kordkalaei, 2111است )

های بخش کشاورزی در ایران و سایر کشورهای جهان مطالعات مختلفی انجام شده است. در زمینه ارزیابی سیاست

وری بخش کشاورزی پرداختند. در این های حمایتی بر بهرهبه بررسی اثر سیاست Hosseini et al(2112)در تحقیقی 

وری کل بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج های حمایتی بر تولیدکنندگان و بهرهپژوهش اثر سیاست

وری کل عوامل تولید مثبت بر بهرهمدت اثر منفی و در بلندمدت اثر های حمایتی در کوتاهنشان داد که سیاست

در ایران نشان داد که حجم پول در کوتاه مدت، بر صادرات محصوالت  Alijani et al( 2111) دارند. نتایج تحقیق

های پولی و تجاری بر قیمت غذا در به بررسی اثر سیاست Peng et al( 2112)کشاورزی و صنعتی اثر مثبت دارد. 

ها نشان داد که نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی بر روی غذا داشت ولی نرخ بهره بر آن یق آنچین پرداختند. نتایج تحق
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که مدت تاثیر مثبت بر قمیت مواد غذایی دارد. نظر به اینچنین حجم پول در بلندمدت و کوتاهتاثیر بوده است. همبی

و وسیله امرار معاش قشر بزرگی از  در ایران بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی

تواند مفید واقع گردد. لذا هدف از ها، استفاده از تجارب سایر کشورها میگذاریجمعیت دارد، لذا در تدوین سیاست

 های کالن مرتبط با بخش کشاورزی کشور آرژانتین بود. این مطالعه مرور برنامه

 

 روش تحقیق
ابتدا  شد. انجام ینآرژانت یکشاورزبخش در  هاکلی آن ها و اثراتبرنامهها، یاستسمروری بر مطالعه  یندر ا

مورد  یها و ابزارهابرنامه ،اهداف یبعد یهابخش ارایه و در اهمیت بخش کشاورزی در این کشوردر مورد یحاتی توض

در کشاورزی آرژانتین،  های اجرا شدهبا توجه به نتایج سیاست در نهایت .ها بیان گردیدبرای اجرای سیاستاستفاده 

های پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی و توصیفی است. سیاستهایی برای بخش کشاورزی ایران پیشنهاد شد. توصیه

گرفته، آمارهای ای از مطالعات صورتاز طریق سطح گسترده 1221-2113کالن بخش کشاورزی آرژانتین طی دوره 

های معتبر جهانی تهیه گردید. روش مورد استفاده در این وبگاه چنینمنتشر شده در قالب کتب و نشریات و هم

( بود که یک روش حد متوسط بین دو روش Best evidence synthesisتحقیق از نوع مرور بهترین شواهد )

این نوع  .( استNarrative review( و مرور روایتی )Systematic Reviewمند )نگارش مقاالت مروری نظام

نظر روایتی با مند کمی، با تمرکز روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی، و از نقطههای نظامی از روشمقاالت ترکیب

اولیه در اختیار  تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه موردنظر است. در این نوع مقاالت، اطالعات کافی از پژوهش

به عبارتی دیگر (. Slavin, 6331گیری است )نتیجه طور مستقل قادر بهکه خواننده بهطوریگیرد، بهخواننده قرار می

هدف محقق درک و شناخت تغییرات در طول زمان بوده که در آن،  تداومی مروری و هایپژوهشاین تحقیق از نوع 

شده در یک زمینه خاص، مورد بررسی قرار گرفته و با . در این راستا نتایج مطالعات و تحقیقات علمی انجاماست

-منظور جمعبهشود. شده، در مورد روند موضوع مورد بررسی، اظهار نظر میایج حاصل از تحقیقات انجامتوجه به نت

(، ساینس دایرکت SCOPUSمانند اسکوپوس )علمی، تحقیقاتی و آماری های آوری اطالعات از پایگاه

(Sciencedirect( الزویر ،)elsevier( گوگل اسکالر ،)Google Scholar سازمان ،)ی همکاری و توسعه المللیبین

of Ministry (، وزارت کشاورزی آرژانتین )FAO(، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد )OECDی )اقتصاد

Industry Agroبرداری و طبقه( و غیره استفاده شد. در ادامه، منابع مذکور مورد مطالعه و مرور قرار گرفت و فیش-

بندی شد و نتایج در بخش جزا انجام و در نهایت مطالب خالصه و جمعبندی موضوعی مطالب در چند بخش م

گرفته و نظر به وضعیت کشاورزی گیری، ارائه گردید. در پایان نیز با توجه به نتایج حاصل از مطالعات انجامنتیجه

 کشور، پیشنهادهایی برای بخش کشاورزی ایران بیان شد.
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 های تحقیقیافته

 ی آرژانتینبخش کشاورزت اهمی. وضعیت کلی و 3.1

و از  2112میلیارد دالر در سال  912ین یکی از کشورهای واقع در آمریکای جنوبی با تولید ناخالص داخلی آرژانت

ناخالص  یدکه بر تول یریتاثیر چشمگ یلدلبهی این کشور بخش کشاورزکشورهای دارای اقتصاد متوسط است. 

وجود  . باراهبردی برخوردار است یت، از اهمنین امنیت غذایی جهان داردچای و هممنطقه، اشتغال و توسعه یداخل

 خدماتو  یصنعت یهابه بخش این بخشبا انتقال منابع از  کشاورزی آرژانتین بخش 1221از اواسط دهه  کهینا

را تجربه  ایمالحظهیی قابلرشد و شکوفا ینآرژانت یمطلوب باعث شده است تا کشاورز شرایط مواجه بود، اما این

تن(، سومین  21292222) 2112(. این کشور چهارمین صادرکننده غالت جهان در سال World Bank, 2113کند )

 2112های روغنی در سال تن( و چهارمین صادرکننده دانه 66911111) 2112صادرکننده ذرت در سال 

به  1232دالر در سال  میلیارد 12.1از ین آرژانت یمحصوالت کشاورزتولید ارزش ناخالص تن( بود.  2266216)

 یارزش کشاورز یهازنجیره(. Knoema. 2112. FAO, 2121است ) افتهی یشافزا 2113در سال  میلیارد دالر 22.2

و  ینتریاصل و کشاورزی برخوردار است و درآمد کشور آرژانتین ، اشتغالیناخالص داخل یدتول در ییباال یتاز اهم

 ناخالص تولید ارزش از %21بخش کشاورزی که داده نشان  برآوردها .است کشوراین  یدیبخش تول ینتریرقابت

(. بانک Anllo et al, 2116. Elverdin, 2112. Trejos et al, 2112) به خود اختصاص داده استرا  ینآرژانت داخلی

 اثرگذاریر صورت افزودن د و برآورد کردهدرصد  2.9 ی آرژانتین راناخالص داخل یداز کل تول یسهم کشاورزجهانی 

 ییو مواد غذا یمحصوالت کشاورز. (World Bank,2113) تخمین زده استدرصد  12-22 این میزان را یرمستقیمغ

ها در برخی تخمین (Ministerio de Hacienda, 2112دهند )یم یلرا تشک یندرصد از کل ارزش صادرات آرژانت 31

 Llach et) بیان شده است کشور اشتغال درصد کل 69 ییمواد غذا ی وکشاورز هاییتاشتغال مربوط به فعال سهم

al, 2112). ارزش یهایرهساختار زنجبهبود ، یاس تولیدمق یشامکان افزاو نهادی در این کشور  یسازمان هایینوآور، 

در دهه نود و  یازمانو س یتحوالت فناور ینا (.Anllo, et al, 2116)کنند را فراهم می یدارپا یدتول و هاینهکاهش هز

و صادرات  یدتول ی در، نوآوریگذاریهکه طرفدار سرما یو تجار یکشاورز یهایاستاقتصاد کالن و سی ینهدر زم

روند تحوالت بخش کشاورزی آرژانتین تا قبل از آغاز قرن . (Regunaga, 2111) بود، آغاز شد یمحصوالت کشاورز

 ایجادهای دوره اول بندی شده است. از جمله مشخصهتقسیم 1221-2111و  1221-1221جدید به دو دوره 

و توسعه  یقدر تحق یخصوص هاییگذاریهسرما یینسطح پای، کشاورز یهابر صادرات و واردات نهاده یاتمال

آغاز شد که نقطه  1221سال  یاصالحات کالن اقتصاد یبا برنامهدوره دوم  .ی استعموم یهایرساختو ز یکشاورز

صادرات و واردات، بر  یاتعدم وجود مالتوان به های این دوره میبود و از ویژگی یبخش کشاورز یبرا یعطف مهم

 یمناسب برا یطمح ایجاد یک ی،سازیرهذخ یساتساو ت یبندر یهایانهپا یسازیخصوصو پایدار، نرخ ارز با ثبات 
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یی اشاره نمود که زداو مقررات یسازیص، کاهش موانع تجارت، خصویمتق یتتثبی، خارج یگذاریهسرماو بازار 

 .(Sonnet, 1222گردید ) یدیتولی و اقتصاد یطدر مح یاساس ییراتمنجر به تغ

 

 

 3111-3132کشاورزی آرژانتین در دوره  هایو برنامه یاهداف اصل. 3.1

 و یو تجار یصاداقت یکل هاییاستاز س یبخش، 2116-2112در دوره  ینشده در آرژانت اجرا یکشاورز یهابرنامه

 .نام برد ارتقاء رشد اقتصاد و اشتغال یواردات برا یگزینیراهبرد جا عنوانتوان از آن بهبود که می یدولت مل یتاولو

 یداخل یتقاضاتامین فرض است که  ینبر ا یاست که مبتن یفلسفه اقتصاد از یک یمؤلفه اساس یکراهبرد  این

تجارت آزاد اقتصاد به سمت  بازکردن دروازه یت، اهمینعالوه بر ا شور است.رشد ک یمنبع اصل یدات ملی،توسط تول

ها در مبتنی بر تغییر سیاست عموما راهبرد ینا کند.یرد م را، کشور ینا یمنظور بهبود رقابت و عملکرد اقتصادبه

انداز رایی مبتنی بر چشمهای اجآرژانتین بود. در شکل زیر بخشی از برنامهکشور  یمال مسایل، ارز و یتجارت عموم

 فوق نشان داده شده است.

 

 
 هایی اجرایی با محوریت تجارت در کشاورزی آرژانتین . برنامه3شکل

 

 2111های مذکور، منطبق بر مفاهیم موجود در برنامه راهبردی کشاورزی و غذا بود که از سال از طرفی برنامه

 نشان داده شده است. 6این برنامه راهبردی در شکل  آغاز شد. مفاهیم 2112تدوین و اجرای آن از سال 
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 . مفاهیم موجود در برنامه راهبردی کشاورزی و غذا1شکل

 
 .است را نشان داده 2116–2112در دوره  یکشاورز هاییاستسی اهداف اصل 2شکل 

  

 
  3111–3132در دوره  ی آرژانتینکشاورز هاییاستسی اصل. اهداف 2شکل
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 یمتق ،داخل یداتتوسط تول یمصرفمحصوالت  ینمات دهی بهیتواردات و اولو جایگزینیبر  ینراهبرد رشد مبت

کاهش قیمت عالوه  یراز ،شد یبخش کشاورز یباعث کاهش سودآور این امر را کاهش داد. یکشاورز تولیدات ینسب

دلیل حمایت از تولید داخلی ی، بهایهسرما یو کاالها یکشاورز یهااز نهاده یبرخ یداخل یمتقمحصوالت در داخل، 

عنوان عامل را به یداخلتولیدات مصرف  یتاولو ،واردات جایگزینیراهبرد . بود یالمللینب یهایمتباالتر از ق نیز

 یهایاستسچنین را محدود کرد. هم یالمللینرقابت بو  کشور در نظر گرفت یو اجتماع یمحرک رشد اقتصاد

نیز  یالمللینب یهایمتاز ق یداخل محصوالت یمتق روند تغییربا هدف جدا کردن  ز،برنامه نرخ متفاوت ارو  یتجار

به منظور مراقبت از سفره مردم  ییغذا یاساس یکاالها یمتق یشاز افزا یریها با هدف جلوگیاستس ینااجرا شد. 

از کشاورزان کوچک،  های کالن بخش کشاورزی آرژانتین شامل حمایتدیگر اهداف اصلی در برنامه .گرفتانجام 

، یقاتاز تحق یتحمای، بوم یهاجنگلهدف حفظ و احیای با یعی منابع طب ینهدر زمتدوین و اجرای قوانین جدید 

 ی،اضطرار یطو کمک در شرا یاتیمال یافته، معافیتتر توسعهکمهای بخش یبرخحمایت از  ی،انتقال فناور وتوسعه 

 هااز بخش یبرخ یبرا هاجبران خسارت چنینیی و همروستا یهایرساختز در یگذاریهسرما یبرا خاص یهابرنامه

 بود.

 

 هاها و برنامهیاستساجرای  برای یاصل یابزارها. 1.1
 

طور مستقیم و های تدوین شده که بهها و برنامهابزارهای اصلی استفاده شده برای اجرای سیاست 9در شکل 

 (.IADB, 2112. Butler, 2112اند، نشان داده شده است )دهغیرمستقیم بر بخش کشاورزی اثرگذار بو
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 هاها و برنامهیاستساجرای  شده برای استفاده یاصل یابزارها. 5شکل

 

 یداربر اهداف توسعه پاها و برنامه هایاستس رث. ا2.1
 

ش فقر در کاه چنینکه به بهبود رشد و اشتغال و هم یعموم هاییاست، س2111-2112پس از بحران سال 

 یزمان تحت تاثیر چرخهطور همبه کشاورزی دوره، تحوالت بخش ینا دره است. شد اجرا اند،آرژانتین کمک کرده

-یمتاز ق ین، آرژانت2116سال  از در تجارت قرار گرفت. پیچیده یاربس یکشاورز هاییاستکاالها و س یباال یمتق

، یمحصوالت کشاورز یدامر ابتدا باعث گسترش تول ینمند شد. اهرهکاال ب یالملل ینب هایمطلوب در بازار نسبتا یها

 ترینیعنوان اصلرا به یرشد مصرف داخل ی آرژانتین،عموم هاییاستسو  شد یگسترده محصوالت زراع یدتول یژهوبه

در  تولید و عملکرد خوب هاگذارییهسرما یشعامل موثر در افزا یک ینقرار داد. ا یتدر اولو یمحرک رشد اقتصاد

در  یتوجهکاهش قابل ،2112در سال  یرکود اقتصادیگر، با وقوع د یاز سو .بود 2112 یان سالتا پا 2116 دوره

در  المللیینرفتن رقابت ب ینارز و از ب یمتق یشتورم، افزا باالی نرخ هاسال ینا . دراتفاق افتاد یصنعت هاییتفعال

که تاثیر  ایجاد کردندرا  یرکود اقتصادی، و داخل یخصوص هایذاریگیهواردات و کاهش سرما یتصادرات، محدود

 کنندگان داخلی،مصرف هاییمت، ق2116-2112دوره  یط. داشته است یت آرژانتینبر اشتغال و محروم یدیشد
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ا ب یکشاورز هاییاستساجرای  رغمیعل. جهان داشت یکشورها یربا سا یسهرا در مقا ییباال یارسالیانه بس افزایش

، 2112-2116کاالها و خدمات در دوره  کلیه در کنندهمصرف یمتق یی،مواد غذا یمتهدف کنترل تورم در ق

-2116سالیانه تورم در دوره  یانگینم ی،و خصوص یاساس اطالعات منابع دولتاست. بر  رشد داشته %2.2سالیانه 

که اعالم شد  %62.9 یزانبه م 2112سال  یبرا ی این کشوربود و تورم گزارش شده توسط کنگره مل 22.2%، 2112

 ینهزم یندر ا. درآمد داشتکم یبر اقشار اجتماع نامطلوبی یامدهایامر پ ینرشد کرد و ا ییباال یاردر سطح بس

به ارز  یصادرات و واردات و دسترس هاییتمحدود ها،یاتمال ،کاالها یرسا ی،محصوالت کشاورز یمتکنترل ق

 ,Regunaga & Rodriguez) نبود یکاف داخلی، کنندگانمصرف یمت برایق یشزامحدود کردن اف جهت یخارج

با تاثیر  یه،محصوالت اول یمتصادرات، باعث کاهش ق یتو محدود یاتکه مال دادمطالعات مختلف نشان  (.2119

 یینها یهایمتق گیریدر شکلها یمتق یینمحصوالت، مشارکت در تع یبرخ . برایشد یدتول هاییزهبر انگ یمنف

در  ترییشکه تاثیر ب بودند یعو توز یفراور هایینههز دارای هاآن یرا، زبودبرخوردار  یکم یتاز اهم ییمواد غذا

-دیتودمح (.Cetrangolo et al, 2112. Regunaga, 2112. Richards et al, 2111)داشت کننده مصرف هاییمتق

چنین وجود شد. همرشد صادرات  یشافزا یموانع برا یجادعث انرخ ارز، با یشو افزا یبخش کشاورز ی درتجار های

با منشا  یداتمانند تول یموارد ویژه به ها،، رشد همه بخشدهه ابتدایی قرن حاضرواردات در برای  مختلف موانع

ها یتاقدامات بر سطح فعال ین. اکرد محدود داشت را یبستگ ایو واسطه یواردات کاالهای به هاآن یدکه تول یصنعت

 پذیریرقابت ،و بلندمدت مدتیانم هایی در. چنین سیاستگذاشت نامطلوبتاثیر  ید محصوالت کشاورزیتولدر 

 یمحدود کردن دسترس یا ینههز یشواردات، با افزا یکنندهاثرات بلندمدت اقدامات محدود .کنندیکشور را محدود م

 دارد یدبخش تول پذیریبر رقابت نامطلوبتاثیر  ها،یورفنا یا خدمات ها،نهاده ی،واردات یبه موقع به کاالها

(CEPAL, 2112 .)به  یو مصرف داخل یدکردن تول یاواردات با پو یگزینینخست، راهبرد جا هایدر سال کلیطوربه

با  یداتتول یالمللنیرقابت ب یا یدر صادرات محصوالت کشاورز یدارکمک کرد، اما نتوانست رشد پا یرشد اقتصاد

 یمتدر فروش متوسط ق یژهاقدامات منجر به کاهش در ارزش صادرات، به و ینا. را ارتقا بخشد یا صنعتمنش

اجرای برنامه  یات سنگین،مالهای مربوط به برنامه یبترک(. llescas, 2112) شد یو صنعت یمحصوالت کشاورز

 یهایزهو کاهش انگ یکشاورز دگانیدکننتول یبر درآمدها یداریمعن ، تاثیرارز تغییرات نرخ صادرات و یهسهم

منجر به فشار  2112-2119اعمال شده در دوره  یهایاستسطورکلی و به داشت یفناور یرشو پذ یگذاریهسرما

 (.Lema, 2113)ی تولیدکنندگان شد سودآور و کاهش یاتیمال
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 ی آرژانتینبخش کشاورز یاصل یرهایبر متغها ها و برنامهیاستس . اثر5.1
 

 ی آرژانتینبخش کشاورز یاصل یرهایبر متغ هاها و برنامهیاستس . اثر3ولجد
 یافتدر یداخل یهایمتتاثیر بر ق

کننده و عملکرد یدشده توسط تول

 بازار

 کاهش داشته است. ی،صادرات یهایمتبا ق یسهدر مقا یدکنندگانشده توسط تول یافتدر یداخل یهایمتق 

 عدم وجود اطالعات معتبر در  یلدلبه پنهان یهاینههزگذارند و اثر میصادرات بر موانع  یرهااز متغ یاریبس

 شد. یجادا محصوالت، یمورد عرضه و تقاضا برا

 کردند. یجادرا ا ییباال ینانصادرات عدم اطمای موانع غیرتعرفه 

 یرسطح ز روند تغییراتتاثیر بر 

 یهاکل غالت و دانه یدکشت و تول

 یروغن

 توسط  ای،محصوالت دانه یدرشد تولو اغلب کشت بود  یرسطح زتولید، گسترش  افزایش یاصل از دالیل

 ،غالت سطح زیر کشتمقابل،  دو برابر شد. در یباتقر 2111-2112در طول دوره  ید آنتول و انجام شد یاسو

تر بودن یین، پایاباالتر سو یمربوط به سودآوروضعیت  نداشته است. این یرشد رو به روند دوره ینا یدر ط

 بود.تر در رابطه با مداخالت دولت کم ینانزراعت آن و عدم اطم ینههز

 هاییستمتاثیر بر ساختارها و س

 یریپذو رقابت ی، اتخاذ فناوریدتول

 سطح  یشافزا یسو برا یک از ،یننسبتا نامطلوب در آرژانت یداخل خروجی-های ورودینهاده یمتساختار ق

یات سنگین از مال یکه ناش هاو از سوی دیگر کاهش قیمت کرد یجادا مانع، یشاورزک یداتکل تولو  کشت یرز

را  ینآرژانت یرقابت کشاورزقدرت ، بود یتجار هاییاستس یرصادرات و سا ایجاد موانع برای، تصادرابر 

 کاهش داد.

 شد. هکتارتر در کم ینهبا هز یدگسترده تول یهایستممنجر به توسعه س نامناسبنسبتا  هاییمتق 

  های اتخاذ شده، استفاده از سطوح باالی ی تاثیر سیاست، در نتیجه2111نسبت به سال  2116در سال

 کاهش یافت. %62به  %22فناوری از 

صادرات روند تغییرات تاثیر بر 

 کشاورزیمحصوالت 

 که  عواملی یلدلبه یافت اما بعد از این دوره رشد %12صادرات با نرخ سالیانه  2112و  2111 یهاسال بین

 .یافتکاهش نرخ رشد  ،قبال ذکر شد

  ترین سهم در ترکیبات حاصل از سویا بیش و چند محصول متمرکز است یفقط روصادرات کشاورزی

 صادرات را دارد.

  شده از صادرات است.( محصوالت فراوری%19.2مهم بخش صادرات، سهم کم )ضعف 

 را  یجهان تمبادال یمهم برا یفرصت ین، آرژانتشدهغیرفراوری تمحصوال برمتمرکز شده  یبا ساختار صادرات

 بود.مرحله دوم  یصنعت فراوریبا  یمربوط به محصوالتاین مبادالت ها بخش تریش، که در بداداز دست 

 یآت یبازارها قوانین برتاثیر 

 ایمحصوالت دانه

 گذشته  یهادر دهه یکه بازار آت شدارز باعث روند تغییرات نرخ در  اطمینانتورم و عدم  ینرخ باال

 .ه استبود یسکر یریتمد یبرا الزم یزمعدم وجود مکانکه حاکی از  را تجربه کند یکم یشرفتپ

 قابل یشافزا که شامل نیاز به است یهبازار سرما یدقانون جد ی، اجرایبازار آت یدر حال حاضر مشکل اصل-

حجم معامالت  یت درمحدود است که سبب یالزامات یرساچنین گران و همبرای معامله یازمورد ن یهسرما توجه

 شود.می

 هاتاثیر قانون مربوط به جنگل

 بهتر منابع  یریتمنجر به حفاظت و مد ،شد یبتصو 2112که در سال ی قانون جنگلدار

  شد. یعیطب

 کی، یردرا در نظر بگ یاراض یکه کاربر ی،بندپهنه یبرا یمل یچارچوب نظارت یکوجود  عدم 

 یعیمنابع طب نهمسئوال یریتمد تضمینبه هدف مطلوب  یابیدست یعنصر مهم مفقود شده برا

 است.
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-و صادرات سوخت یدتاثیر بر تول

 یستیز یها

 را تجربه  یتوجهرشد قابل 2112از سال  یستیسوخت ز های حمایتی، تولیدی برنامهدر نتیجه

 .ه استکرد

  بازار  یودیزل را دربا بفسیلی سوخت مخلوط اجباری  ین استفاده از، دولت آرژانت2111در سال

 ،صادرات ینسبت به تقاضاکه کل شد، هرچند  یتقاضا یشامر منجر به افزا ینکرد. ا یجادا یداخل

 است.تر کم

 و صادرات مواجه شد یدر بازار داخل یبا مشکالت یودیزلب ید، تول2112و  2116 یهاسال یط 

متقابل و  ی، اقدامات تجارینتر از ارخ داد. مهم یداخل یندر قوان یمکرر و در این زمینه تغییرات

در سال  ین راآرژانت یودیزلفروش ب ی، که بازار اصلبوداروپا  یهانجام شده توسط اتحاد تدافعی

  تاثیر گذاشت. بخش ینو صادرات ا یدبر تول یبه طور جد و کرد مختل 2112

 حمایت از هاییاستسبر تاثیر 

 یدکنندهتول

  و  2112 یهاسال ینرا در دوره ب ینآرژانت یکنندگان کشاورزیداز تول یت( کل حما2112)و گالچر لما

-نشان ینا و بودند یمنف یهاحمایت یدارا ینآرژانت یدکنندگانها، تولسال ینا یط در محاسبه کردند. 2111

 یمتآمدن ق ییندولت و پا رایب تیامال یآورجمع یقاز طر ،اقتصاد یهبخش به بق یناز ا منابع دهنده انتقال

 د.بو کنندگانتولیدکنندگان به نفع مصرف محصوالت

بر  یکشاورز هاییاستتاثیر س

 یدرشد تول ینیبیشپ

 شد دیتولمحدود در نرخ رشد سبب  ،2112تا سال  اجرا شده یکشاورز یهایاستس. 

 که ندادو اجازه  ردکمحدود  یتوجهقابل یزانرا به م یدرشد تول ییهایاستس اجرای چنین 

 د.برس ،شد تدوین 2112که در سال  غذا-برنامه استراتژیک کشاورزیبه اهداف مندرج در  آرژانیتن

Sourc. Trigo et al, 3363; Asociación Argentina de Grupos Consorcio Regional de Experimentación 

Agricola, 3368; Lema & Gallacher, 3363; Regunaga & Rodriguez, 3363; Lema et al, 3363 

;Cetrangolo, et al. 3333. 

 
 

 3111–3133 کشاورزی در دوره هایو برنامه هایاستس. 3.1
 

ه )ب یمحصوالت کشاورز تریشب یبرا یبا حذف عوارض صادراتآرژانتین  ید، دولت جد2119در دسامبر سال 

 یناز ب یزن یصادرات یهامحدودیت کرد. یجادا یکشاورز یهایاستدر س یاساس ییرات( تغیاروغن سو استثنای سویا و

 یافته، درآمد مزرعه بهبود ینسب یهایمتدر ق ییرتغ ییجهدر نت .شد نیز اصالحبازار ارز  قوانین نامناسب در رفت و

برای درآمد ناخالص  یدرصد 19 یشافزا( 2112و همکاران ) لما عنوان مثال(. بهLema et al, 2112ت )اس

 یاتکاهش مال ییجهنت بخش مهمی از آن که اندزده ینتخم 2113 یهو فور 2119دسامبر  ینرا بای دانهالت محصو

 یشافزادر چند سال اخیر  ذرت و گندم یخصوص برا بهمحصول  یدتولدر نتیجه این سیاست،  است. بوده صادراتبر 

ی روی نتیجه ها در چند سال اخیر،ها و برنامهیاستسایجاد شده در  (. اکثر تغییراتLema et al, 2112) استیافته 

ها ترین برنامه(. مهمMinisterio de Agroindustria, 2112باشد )می 2119در سال  جدید آرژانتین کار آمدن دولت

 نشان داده شده است. 3در شکل  2113سال از دسامبر  اجرا شدهاقدامات و 
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 در آرژانتین 3133 سالاز  های اجرا شدهو سیاستاقدامات . 3شکل

 

شود که بتواند تولید پایدار را به جایگاه هایی اجرا میها در آرژانتین بر اساس اهداف و سیاستبرنامه 2113از سال 

 های قبلی را نیز برطرف نماید. اصلی خود بازگردانده و معایب ناشی از محدودیت

 

 
 3133ی بعد از سال رزکشاوآرژانتین در بخش  کالن هاییاستاهداف س. 7شکل
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 یات برحذف و کاهش مال یبه استثنابیان شده است.  2در شکل  2113های کلی بعد از سال اهداف اجرای سیاست

اجرا  یبرا یشنهاداتیپ شکل فوقموارد ذکر شده در  تربیش ،ی که در این سال اجرا شدصادرات یصادرات و مجوزها

 بوده است.  2113های بعد از در سال

 

 گیریجهنتی
 

در یدار پا یدستیابی به توسعه یبرا یراهبرد یهااز مؤلفه و یکیاز اقتصاد  یاییبخش پو ی، کشاورزیراخ یهادر دهه

ای و های مختلف )محلی، منطقهیاستس ییردر معرض تغ یحال بخش کشاورز ینع در .بوده است ینآرژانت سراسر

تورم باال و  یهاو ثبات اقتصاد کالن با دورهی تجارت خارجی دن نسببو های آزاددوره .قرار گرفته استالمللی( بین

عملکرد  های گذشته،ییر قوانین طی دههرغم تغعلی متناوب است. ی،توجه در تجارت خارجقابل یهایتمحدود

و  2111، لما )یراخ یهارخ داده در دهه ییراتتغ یلوتحلیهدر تجز است. ارزیابی شدهمثبت  ی در مجموعکشاورز

کار(  یروی، نا، کودهیه، ورود سرماین)زم یمعمول یهایورودی نتیجه( را 1232-2112های سال) ید( رشد تول2113

اند به خود اختصاص دادهرا  یدسوم رشد تول یکاز  یشمتعارف ب یهابر اساس تحقیقات این محقق، ورودی .داندمی

 یهاها و راهبردیتدر اولوانجام گرفته  ییراتحال، تغ ینا اب .و دو سوم دیگر ناشی از تغیرات تکنولوژی بوده است

 یجتدردر دهه ابتدای قرن حاضر به ین،آرژانت یو تجار مالی یهایاستس اصالحات مربوط به از جمله ،مربوط به رشد

 ههای مربوط بسیاستنخست،  هایدر سال(. Lema, 2111 and 2113) شدکشاورزی بخش  یبرا موانعی یجادباعث ا

در  یدارکمک کرد، اما نتوانست رشد پا یبه رشد اقتصاد یو مصرف داخل یدکردن تول یاواردات با پو یگزینیجا

هایی اعمال سیاست. را ارتقا بخشد یبا منشا صنعت یداتتول ی درالمللنیرقابت ب یا یصادرات محصوالت کشاورز

ای برای صادرات محصوالت کشاورزی ع غیرتعرفههای مختلف بخش کشاورزی، موانمانند مالیات سنگین بر زنجیره

مدت کارایی داشت، اما در بلندمدت سبب کاهش انگیزه منظور مدیریت بازارهای داخلی و غیره، در کوتاهبه

تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد. این در حالی است که تمرکز بر کاهش قیمت محصوالت اولیه کشاورزی برای 

 ینکاذب ب یدوگانگمدت موثر بود، اما در بلندمدت کارایی الزم را نداشت. اگرچه در کوتاه جلوگیری از افزایش تورم

سیاستی نامناسب  یزبوده ندو دهه اخیر کشور آرژانتین  یهایاستکه چارچوب س یبازار داخلنیاز  ینماصادرات و ت

 .ی در اقتصاد گردیدبارزایجاد نواقص امر منجر به  ینا یرا، زبوده است
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 پیشنهادها برای بخش کشاورزی ایران
 

های های موجود در بخش کشاوری ایران، ضمن توجه به سیاستبرای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و رفع چالش

های توسعه ملی، باید به تجارب سایر کشورها توجه نمود. در این راستا با توجه به نتایج این مطالعه بلندمدت و برنامه

 گردد.برای ایران ارایه می پیشنهادهای زیر

 

 ارزش افزوده دارای ی که در فراوریدر محصوالت یژهوبه بازار و توسعه بازراهای صادراتی، ارتقاء عملکرد .6

 کردن رو واردباالتری هستند از عوامل مهم اثرگذار بر توسعه بخش کشاورزی و رشد اقتصادی است. از این

ی به بازارها ناپذیر است و در این زمینه دسترسیپویا امری اجتنابصورت ی بهالمللینب یدر بازارها کشور

 . یابدبهبود های تجاری نامهتوافق یقاز طر یدبا جهانی

 یتتقوکشاورزی ) های کوچک و متوسطبنگاهو  ییجوامع روستا یبرا یتیو حما کشاورزی یهابرنامه یتتقو .3

 (.اندخود را نشان داده یتشته موفقگذ یهاکه در دوره یمتنوع یهاکردن برنامهتخصصی و 

اقشار محروم به جای پایین نگه داشتن قیمت محصوالت  یبرا ییکمک غذاجامع برنامه تدوین یک  .8

کشاورزی، نقش بهتری در مقایسه با پایین نگه داشتن قیمت کلی محصوالت کشاورزی دارد، زیرا پایین 

 ایت منجر به ایجاد تورم خواهد شد.بودن قیمت محصوالت کشاورزی سبب کاهش تولید و در نه

که  یاستیس یاصل و اقدامات است کشاورزی بخش یبرا یتوجهمنبع خطر قابل ینوسانات کالن اقتصاد .3

بنابراین  .است یکشاورز بخشفراتر از محدوده  ،را بهبود بخشد یکشاورز یهایسکر یریتتواند مدیم

از مسایلی است که در  ،به ثبات اقتصاد کالن ییابدست ی وعموم یهایاستس پذیریینیبیشپ یشافزا

های بخش کشاورزی اثرگذار است و سیستم مدیریت ریسک باید توانایی پاسخگویی به این مدیریت ریسک

 خطرات را داشته باشد.

 های مورد نیاز بخش کشاورزی.ای و نهادهتجهیزات، کاالهای واسطه بر واردات مالیات کاهش .3
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