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 مقدمه

تأثیرگذار بررسی و رصد پیوسته وضعیت کالن بخش کشاورزی با ایجاد یک نگاه جامع و فراگیر بر متغیرهای مختلف 

وکارهای کشاورزی وارد شود را های احتمالی که ممکن است در آینده بر کسبتواند آسیببر بخش، از یک منظر می

گیر تواند مشکالت راهبردی و کالن که در حال حاضر گریبانبینی کرده و هشدار دهد و از منظری دیگر میپیش

شود، شناسایی های کشاورزی میدن سرعت پیشرفت فعالیتفعاالن بخش خصوصی بوده و مانع پیشرفت و یا کند ش

های مختلف اقتصاد کالن، وضعیت تولید، تجارت و ارزیابی نماید. گزارش حاضر نیز وضعیت بخش کشاورزی را از جنبه

و بیمه ارزیابی نموده و ضمن تشریح سیمای بخش کشاورزی از منظر آمار، مشکالت و موضوعاتی که فعاالن بخش 

های کالن کشوری با آن مواجه هستند و در متغیرهای کالن اقتصادی گذاریها و سیاستریزیی به لحاظ برنامهکشاورز

 شود، بررسی کرده است.های غیراقتصادی بخش متبلور میو شاخص

در بخش اقتصاد کالن، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد اقتصادی بخش، اندازه بخش کشاورزی در قیاس 

های اقتصادی، درآمد سرانه شاغلین و ساختار اشتغال کل اقتصاد، تعداد شاغلین بخش در مقایسه با سایر بخش با

گذاری اقتصاد، بخش، نقش بخش خصوصی در اشتغال کشاورزی، میزان تشکیل سرمایه و سهم آن از کل سرمایه

تولید و شاخص کسب و کار بخش کشاورزی  های نیروی کار، سرمایه و کل عواملوری نهادهتسهیالت دریافتی، بهره

 بررسی و تحلیل شد.

آبزیان میزان تولید، سطح تطابق عملکرد -طیور-های زراعت، باغبانی و دامدر بخش تولید، به تفکیک هر یک از زیربخش

برای  منحصراًهای توسعه با اهداف تعیین شده، ضرایب خودکفایی، قیمت محصوالت، و تحلیل هزینه و فایده برنامه

 انجام شد.  )به دلیل دسترسی به اطالعات( محصوالت زراعی

های اصلی شامل کشاورزی، در بخش تجارت، وضعیت صادرات و واردات و تراز تجاری بخش کشاورزی به تفکیک گروه

و ساختار ها آبزیان صورت گرفت و میزان ارزبری یا ارزآوری هر یک از گروه-طیور-صنایع غذایی، زراعت، باغبانی و دام

 تجارت بخش ارزیابی و رصد شد. همچنین وضعیت مهمترین محصوالت تجاری کشور نیز تحلیل گردید.

های مختلف کشاورزی، میزان غرامت پرداختی و حق بیمه دریافتی در بخش بیمه، تغییرات پوشش بیمه در زیربخش

 ورزی بررسی و تحلیل شد.از کشاورز، ضریب نفوذ بیمه و عملکرد درآمدی صندوق بیمه محصوالت کشا

در قالب مجموعه حاضر به  های آماری که در این گزارش انجام شدبندی مهمترین نتایج به دست آمده از بررسیجمع

های فوق به صورت مفصل و با شرح جزئیات بیشتر صورت خالصه ارائه گردیده است و مجموعه اصلی که شامل بررسی

صفحه است قابل دسترسی است. در این مجموعه تالش شده است نتایج گزارش  200است در کتاب دیگری که بالغ بر 

اصلی به صورت مختصر و مفید گردآوری شود و موانع و مشکالت راهبردی بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار 

 گیرد.
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وسعه با های تاولین موضوعی که در بررسی وضعیت بخش کشاورزی قابل مالحظه است عدم تطابق عملکرد برنامه

ها در شرایطی که افزوده در برخی سالاهداف تعیین شده است. باال بودن درصد تحقق اهداف برنامه در ایجاد ارزش

های ابتدایی برنامه چهارم( و کاهش های توسعه تأمین نشده است )مانند سالحداقل متوسط رشد سالیانه مصوب برنامه

های قبل بهتر بوده است از جمله د بخش کشاورزی در مقایسه با سالهایی که رشدرصد تحقق اهداف برنامه در سال

های بینییشپهای توسعه به درستی و مبتنی بر واقعیت و بر مبنای دهد اهداف برنامهشواهدی است که نشان می

های لها و پتانسیشود. برای نزدیک شدن اهداف برنامه به ظرفیتهای بخش کشاورزی تدوین نمیصحیح از پتانسیل

متوسط رشد ساالنه اهداف هر برنامه بر اساس متوسط رشد ساالنه عمکلرد برنامه قبلی شود توصیه میواقعی بخش، 

تعیین شود. جای امیدواری است که در برنامه ششم تا حدود زیادی به ظرفیت رشد بخش کشاورزی در برنامه قبل 

درصد بوده و در برنامه ششم رشد ساالنه  8/4امه پنجم توجه شده است به طوریکه متوسط رشد بخش کشاورزی در برن

 بینی شده است.درصد پیش 5

به دلیل تأخیر در تصویب برنامه ششم توسعه، فاقد برنامه بوده و لذا در این گزارش اهداف برنامه پنجم به  1395سال 

ها صورت گرفته است. ارزیابی نیز در برنامه پنجم بوده 1395این سال تعمیم داده شده است و با فرض اینکه سال 

ها و عدم ریزینیز به دلیل تأخیر در تدوین برنامه پنجم، با همین مسئله روبرو بود. تأخیر در برنامه 1389سال 

 5رود بعد از های تدوین شده موضوعاتی است که انتظار میریزی صحیح از یک طرف و عدم دستیابی به برنامهبرنامه

گیرد نحوه دستیابی به اهداف برنامه باشد و نه اینکه آیا یافته و آنچه مورد چالش و بررسی قرار میبرنامه توسعه بهبود 

های توسعه به اهداف به درستی و در زمان مناسب تعیین شده است و آیا دست یافتنی است. مشکلی که در برنامه

ه است و چگونگی دست یافتن به این اهداف شود این است که صرفاً بر مقدار عددی اهداف تأکید شدوضوح مشاهده می

را مشخص نکرده است و اینکه آیا برنامه مشخصی برای رسیدن به این اهداف تدوین شده است. در برنامه ششم توسعه 

ها و اقدامات اساسی که برای رسیدن به به نحو مطلوبی موضوعات کیفی اعم از اهداف کلی برنامه، راهبردها، سیاست

های گذشته تقلیل ی نسبت به برنامهراهبردها مورد نیاز است ارائه شده است؛ هر چند موضوعات کم   هر یک از این

و سطح پوشش بیمه گزارش یافته به طوریکه افق برنامه در زمینه کل تولیدات زراعی، سطوح کشت باغی و زراعی 

وری عوامل تولید از منابع پایه، بهبود بهرهبرداری بهینه اهداف کلی برنامه ششم بر سه محور حفاظت و بهره نشده است.

باشد. راهبردهای برنامه ششم برای دستیابی به ویژه آب و افزایش ضریب خوداتکایی در محصوالت اساسی کشاورزی می

 شوند:بندی میگروه زیر طبقه 7به اهداف در 

 اعمال مدیریت تقاضاجویی در مصرف آب کشاورزی و وری آب و خاک کشاورزی و صرفه. ارتقای بهره1

 سازی محصوالت کشاورزی. ارتقای امنیت غذایی، سالمت و غنی2

های دست کاشت( و مراتع کشور های شمال و زاگرس و توسعه جنگلها )به ویژه جنگل. حفاظت و صیانت از جنگل3

های ثبیت و مهار کانونداری، تبا رویکرد ارتقاء مشارکت مردم و جوامع محلی، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان

 زا و مراکز انتشار گرد و غبار داخلیبحرانی بیابان

 های عرضه. توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره4
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 بنیان ساختن کشاورزی و توانمندسازی منابع انسانی و نوسازی ساختار تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی. دانش5

 ابع و افزایش سرمایه بانک کشاورزی. تنوع بخشی در نظام مالی و تجهیز و تأمین من6

 . تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی7
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 بخش اول: متغیرهای اقتصاد کالن بخش کشاورزی

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور  6/6افزوده، هزار میلیارد ریال ارزش 442بخش کشاورزی با خلق  1395در سال 

درصد رشد یافته  2/4، حدود 1394افزوده، در مقایسه با سال تأمین کرده که این ارزش 1390را به قیمت ثابت سال 

درصدی را تجربه کرده که این رشد متأثر از بهبود  5/12 است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی کشور رشد

های درآمدهای نفتی در پی اثرات انتظاری از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( بوده است. رشد اقتصادی بخش

درصد بود درحالیکه رشد بخش نفت  6/3و  2/2صنعت و خدمات نیز در این سال کمتر از بخش کشاورزی و به ترتیب 

واحد درصد بوده و تنها  8/9درصدی اقتصاد کشور  5/12درصد برآورد شده است. سهم بخش نفت از رشد  60بالغ بر 

توان این رشد اقتصادی قابل توجه را های تولیدی بوده و نمیکشور تحت تأثیر بخش GDPواحد درصد از رشد  7/2

گونه بخش نفت متوقف که رشد حباب 1396. در سال یک رشد پایدار و متکی به توان اقتصادی و تولیدی کشور دانست

 2/3رشد  1396درصد رسید. ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز در سال  7/3شد رشد اقتصادی نیز سقوط کرد و به 

های دیگر اقتصاد شامل صنعت و خدمات نیز به هزار میلیارد ریال رسید. در بخش 456درصدی را تجربه کرد و به 

 1397درصد رشد را تجربه کرد. در سال  9/0درصد رشد اقتصادی ثبت شده است و بخش نفت تنها  4/4و  1/5ترتیب 

های برجامی و خروج یکطرفه آمریکا از این توافقنامه، کنترل بازار ارز و سکه از دست دولت در پی عدم تحقق وعده

های کشور ثبت شد. نتیجه تالطم درصدی در 30تومان افزایش یافت و تورم  13000خارج شد، قیمت دالر تا مرز 

ها منجر به منفی شدن رشد اقتصادی کشور و بخش کشاورزی شد به طوریکه و التهاب قیمت 1397اقتصادی سال 

درصد اعالم گردید. ارزش  -9/0درصد و رشد بخش کشاورزی پس از ده سال رشد مثبت پیاپی  -4/5رشد اقتصادی 

هزار میلیارد ریال کاهش یافت. از آنجایی که کاهش ارزش کل اقتصاد  452افزوده بخش کشاورزی در این سال به 

 6/6بسیار بیشتر از بخش کشاورزی بود در مجموع سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد نسبت به دو سال قبل که 

و نفت  -6/0، خدمات -3/4های صنعت و معدن درصد رسید. در این سال رشد بخش 9/6درصد بود بیشتر شد و به 

 . 1درصد بود -1/18

های اخیر نشان داد رشد اقتصادی باال که مبتنی بر توسعه صادرات نفتی و بدون تکیه بر از سوی دیگر بررسی سال

های اقتصادی نداشته درحالیکه با رکود در توان تولیدی کشور بوده، تأثیر چندانی بر درآمد سرانه شاغلین بخش

های اقتصادی و کل اقتصاد به شدت کاهش یافت به طوریکه در سال گر بخشدرآمدهای نفتی، درآمد سرانه شاغلین دی

( 1394درآمد سرانه شاغلین بخش کشاورزی به درآمد سرانه شاغلین این بخش در سه سال قبل )یعنی سال  1397

کاهش یافت و در بخش صنعت و معدن به ده سال قبل و در بخش خدمات به چهار سال قبل برگشت. متوسط درآمد 

درصد  -4/3میلیون ریال کاهش یافت، بخش کشاورزی با  7/275درصد به  -7با  1397سرانه شاغلین کشور در سال 

درصد  -2/2میلیون ریال و بخش خدمات با  2/208درصد به  -1/6میلیون ریال، بخش صنعت و معدن با  2/107به 

 .2میلیون ریال رسید 6/287به 

                                                           
 .1397الی  1395های های عمده اقتصادی سالبانک مرکزی، گزارش شاخصمستند به آمار رسمی   1
 .1397مستند به آمار رسمی مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال   2
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اقتصاد، متوسط ساالنه درآمد سرانه  GDPآمدهای نفتی و رشد قابل توجه با افزایش در 1395درحالیکه در سال 

درصد  7/1میلیون ریال رسید اما در بخش کشاورزی تنها با  3/296درصد افزایش یافت و به  5/12شاغلین کشور نیز 

فت و بخش میلیون ریال افزایش یا 4/219درصد به  4/1میلیون ریال و بخش صنعت و معدن با رشد  9/108رشد به 

های اقتصادی نیز همه بخش 1396میلیون ریال کاهش یافت. در سال  9/292درصد به  7/0خدمات با رشد منفی 

، 2/0رشد مثبت اما کمی را در درآمد سرانه شاغلین خود تجربه کردند به طوریکه متوسط ساالنه درآمد سرانه اقتصاد 

 . 1کرد درصد رشد 4/0و خدمات  1، صنعت و معدن 9/1کشاورزی 

درصد و بخش خدمات  32درصد، بخش صنعت و معدن  7/17، بخش کشاورزی 1397از کل اشتغال کشور در سال 

اند که تقریبا این روال در بلندمدت نیز به همین صورت بوده است و در درصد از شاغلین کشور را برعهده داشته 3/50

است. اما نکته قابل توجه سهم بخش کشاورزی در اشتغال سایر نقاط دنیا نیز سهم بخش کشاورزی در اشتغال کمتر 

درصد در  77بخش خصوصی است به طوریکه صد درصد شاغلین بخش کشاورزی از بخش خصوصی هستند و بیش از 

پذیرتر باشند. این امر ضرورت توانند آسیبهای اقتصادی میکنند و لذا نسبت به سایر بخشمناطق روستایی فعالیت می

های کشوری و بخشی و به ویژه در ساختار سیاسی و اقتصادی گیریارکت بخش کشاورزی در تصمیمحضور و مش

 . 2کندکشور را بیشتر تبیین می

متوجه بخش کشاورزی نمود. در پی  -هر چند کوتاه مدت و ناپایدار-توسعه درآمدهای نفتی از یک منظر مزایایی را 

سال، رشد قابل توجه  4گذاری در بخش کشاورزی پس از یزان سرمایه، م1395افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال 

( رشد 1394تا  1391سال اخیر ) 4هزار میلیارد ریال رسیده درحالیکه طی  45به  3/37درصد داشته و از  4/20

 درصد بوده و لذا تشکیل سرمایه در بخش همچنان شرایط چندان -5/38و  6/3، 6/6، -37سرمایه گذاری به ترتیب 

 7/13و  -2/10به ترتیب  1395گذاری بخش خصوصی و دولتی در کل اقتصاد نیز در سال مطلوبی ندارد. رشد سرمایه

گذاری خصوصی و دولتی کاهش یافته درصد سرمایه -1/7و  -8/13به تریتب  1394درصد بوده در حالیکه در سال 

( منجر 1395ر یک سال و به طور مقطعی )سال است. به عبارت دیگر افزایش درآمدهای دولت حاصل از فروش نفت د

با توجه به بزرگتر بودن اندازه  به افزایش سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد و به تبع آن در بخش کشاورزی شده است.

گذاری صورت گرفته یند رشد سرمایهبرآگذاری بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی )فارغ از رشد آن(، میزان سرمایه

که حاکی  3درصد بوده است -7/3رغم بهبود درآمدهای نفتی، کماکان منفی و معادل یعل 1395د در سال در کل اقتصا

-گذاری دولتی و هم رشد سرمایهکه هم رشد سرمایه 1394در سال گذاری بخش خصوصی است. از اهمیت سرمایه

 -12و معادل  1395تر از سال گذاری در اقتصاد بسیار ضعیفگذاری خصوصی منفی بوده، برایند رشد کل سرمایه

ناشی از دولتی  5گذاری دولتیگذاری در بخش کشاورزی با رشد سرمایه. همسو بودن رشد سرمایه4درصد بوده است

                                                           
 .1396و  1395های سالمستند به آمار رسمی مرکز آمار ایران، سالنامه آماری   1
 های مختلف.مستند به آمار رسمی مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال  2
گذاری هزار میلیارد ریال در اقتصاد سرمایه 374هزار میلیارد ریال و بخش دولتی  794، بخش خصوصی 1395بر آمار رسمی بانک مرکزی در سال  بنا 3

 اند. کرده
  های ملی ایران.بانک مرکزی، حسابمستند به آمار رسمی  4
درصد بوده است. در این سال سرمایه گذاری دولتی مثبت  -7/3+ درصد و در کل اقتصاد 4/20رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  1395در سال  5



 

6 

 

وابستگی  بودن غالب تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی و نقش کمرنگ بخش خصوصی در این بخش اقتصادی است.

ها از شرایط ی باعث شده جذب سرمایه در این بخش بیش از سایر بخشگذاری دولتبیشتر بخش کشاورزی به سرمایه

تر بخش پذیری پاییناقتصادی کشور متأثر شود. از سوی دیگر توجه به این نکته حائز اهمیت است که به دلیل رقابت

ر جذب ها، در شرایط رونق اقتصادی این بخش توفیق کمتری دکشاورزی در جذب سرمایه در مقایسه با سایر بخش

تری در سرمایه بخش خصوصی نیز دارد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی در جذب سرمایه خصوصی با چالش جدی

گذاری دولتی است. از سوی دیگر مقایسه شرایط رکود ها مواجه بوده و به شدت متکی به سرمایهمقایسه با سایر بخش

هد بخش کشاورزی در برابر شرایط رکود اقتصادی دهای مختلف نشان میو رونق بخش کشاورزی و اقتصاد در سال

به طوریکه متوسط رشد اقتصادی مقاومت بیشتری داشته و از پایداری بیشتری در رشد اقتصادی برخوردار بوده است. 

درصد بوده و همواره رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرده  5( 1396تا  1388سال اخیر )از سال  9بخش کشاورزی طی 

با رشد منفی مواجه بوده است و تنها  1394و  1392، 1391که در کل اقتصاد در همین مدت، سه سال است درحالی

. همانطور که قباًل نیز بیان 1رشد اقتصادی بیشتری نسبت به بخش کشاورزی داشته است 1396و  1395های در سال

مندی بخش بهره درآمدهای نفتی بوده است.متأثر از رشد چشمگیر  1395شد رشد اقتصادی قابل توجه کشور در سال 

 90کشاورزی از تسهیالت بانکی نیز همواره کم بوده به طوریکه میانگین تسهیالت دریافتی بخش کشاورزی در دهه 

درصد( صرف سرمایه در گردش واحدهای کشاورزی شده و سهم توسعه فعالیت یا  66درصد بوده و عموماً ) 8تنها 

. از 2سال اخیر بوده است 5درصد طی  3/7تواند به بهبود راندمان واحد تولیدی بینجامد تنها ارتقای تجهیزات که می

های اقتصادی، در جذب سوی دیگر به دلیل ماهیت ریسکی و نامطمئن بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش

تی، با درنظر گرفتن برخی کند. لذا الزم است عالوه بر تزریق منابع دولتر عمل میسرمایه بخش خصوصی نیز ضعیف

های پذیری بخش کشاورزی را در جذب سرمایه خصوصی تقویت کرد. با راهکارهایی نظیر ایجاد مشوقتمهیدات، رقابت

گذاری و مورد حمایت دولتی ها و مناطق مستعد سرمایههای مالیاتی و گمرکی هدفمند، معرفی زمینهقانونی، معافیت

های بخش خصوصی به بخش کشاورزی یجاد ثبات قانونی و سیاسی امکان گسیل سرمایههای ارزش و ادر قالب زنجیره

 . 3شودبیشتر می

ها از دانش و تکنولوژی روز تواند با فاصله گرفتن بنگاههای تولیدی در بلندمدت میکمبود سرمایه و نقدینگی در بنگاه

کشاورزی به دلیل دسترسی به منابع پایه ارزان تا حد وری استفاده از عوامل تولید گردد. بخش منجر به کاهش بهره

های خود را در استفاده از ها، پتانسیلزیادی این کمبود را جبران نموده و توانسته به واسطه خصوصی بودن فعالیت

این برداری از منابع کمیاب نظیر آب و کاهش منابع، ها( نشان دهد اما با اعمال محدودیت بهرهعوامل تولید )نهاده

دار شده و مسئله کمبود سرمایه بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. طبق آمارهای مزیت بخش کشاورزی خدشه

                                                           
درصد بوده و سرمایه  -12 درصد و در کل اقتصاد -5/38رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  1394و بخش خصوصی منفی بوده است. در سال 

گذاری هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی منفی بوده است. به نظر می رسد بین رشد سرمایه گذاری دولتی و رشد سرمایه گذاری بخش 

 شود.کشاورزی یک همسویی مشاهده می
 های مختلف.های عمده اقتصادی سالمستند به آمار رسمی بانک مرکزی، گزارش شاخص 1
   های تحلیلی خاصبانک مرکزی، اداره اطالعات بانکی، دایره تهیه و تنظیم آمارها و گزارش 2
از سوی بانک مرکزی منتشر نشده و امکان گزارش و تحلیل آن وجود ندارد اما  زمان تدوین گزارشتشکیل سرمایه تا  1397و  1396های آمار سال 3

 ال است.شواهد حاکی از کاهش تشکیل سرمایه طی این دو س
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کار و کل عوامل تولید در بخش کشاورزی همواره روند صعودی داشته و در مقایسه با وری سرمایه، نیرویرسمی، بهره

به ازای مصرف هر واحد سرمایه در  1397به طوریکه در سال وری بیشتری برخوردار بوده است کل اقتصاد نیز از بهره

واحد ارزش افزوده خلق شده است.  89/0واحد ارزش افزوده ایجاد شده در حالیکه در اقتصاد  17/1بخش کشاورزی 

واحد ارزش  94/0واحد و در اقتصاد  16/1به همین ترتیب به ازای استفاده از هر واحد نیروی کار در بخش کشاورزی 

 91/0واحد و در اقتصاد  17/1فزوده تولید شده است. به کارگیری هر واحد از کل عوامل تولید در بخش کشاورزی نیز ا

ورتر از اقتصاد وری در بخش کشاورزی صعودی و همواره بهرهواحد ارزش افزوده تولید کرده است. اگرچه روند کلی بهره

وری مواجه بوده که در پی رشد اقتصادی منفی با کاهش بهره 90ه برای اولین بار در ده 1397بوده است اما در سال 

 .1در بخش کشاورزی )کاهش ارزش افزوده( بوده است

دهد که محیط پایش محیط کسب و کار کشاورزی از منظر فعاالن بخش نیز مؤید نتایج فوق است. این پایش نشان می

واحد  2/6تر شده است به طوریکه مقدار شاخص به های قبل بدنسبت به سال 1397کسب و کار کشاورزی در سال 

ثباتی و . بدترین مؤلفه اثرگذار بر کسب و کارها، بی2واحد بوده است 7/5های قبل عمدتاً رسیده درحالیکه در سال

ی ها )مواد اولیه و محصوالت( یعنی ناکارآمدی دولت در تنظیم بازار و ایجاد پایداری نسببینی بودن قیمتغیرقابل پیش

 آفرین ترین شاخص شناسایی شدههای قبل مشکلدر شرایط اقتصادی است. دومین مؤلفه که به لحاظ اهمیت در سال

ثباتی بازار طی ها است. در واقع مشکالت مالی به قوت خود باقی است و عامل بیبود مشکل دریافت تسهیالت از بانک

 .3رسیده است ش خصوصیبخ دو سال اخیر شدت گرفته و به صدر موانع کسب و کار

  

                                                           
 .1397تا  1384وری های بهرهوری ایران، گزارش شاخصمستند به آمار رسمی سازمان ملی بهره 1
 دارد. یطگردد نشان از بدتر شدن مح تریکنزد 10هر چقدر مقدار شاخص به عدد   2
 های مختلف.ایران، سالپایش ملی محیط کسب و کار معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،   3
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 بخش دوم: تولید محصوالت کشاورزی

عالوه بر مسائل اقتصادی و سیاسی که عمدتاً بر ارزش تولیدات کشاورزی تأثیرگذار است مسائل جوی و شرایط اقلیمی 

بخش دهد و از این طریق بر وضعیت اقتصادی کسب و کارهای کشور نیز میزان و کیفیت تولید را تحت تأثیر قرار می

درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود و  26با کاهش  1396-97گذارد. بارندگی کشور در سال کشاورزی تأثیر می

درصد  3نیز نسبت به سال قبل  1395-96ها در سال میلیارد مترمکعب بارندگی صورت گرفت. میزان بارش 282

درصد نسبت به سال گذشته موجب رونق  27میزان  ها بهبا بهبود بارندگی 1394-95کاهش داشته در حالیکه در سال 

های بود در سال که به تولید دیم رونق داده 1394-95های نسبتاً خوب سال . لذا بارش1تولید در این سال شده بود

های دولت نظمیکاهش یافت و تولیدات دیم کشور را تحت تأثیر قرار داد. از طرفی وجود بی 1396-97و  96-1395

قیمت تضمینی و نرخ مصوب آن، همچنین ناپایداری شدید در بازار محصوالت کشاورزی، سرعت رشد تولیدات  در اعالم

میانگین رشد قیمت  1396-97و  1395-96های زراعی به طوریکه طی دو سال اخیر یعنی سالآبی را نیز متوقف کرد. 

درصد افزایش یافته که در مقایسه با  4/1 و 1/8به ترتیب با رشدهای بسیار اندک  2تضمینی برای محصوالت منتخب

های ( بسیار نازل است. قیمت1397درصد در سال  5/34و  1396درصد در سال  3/11تورم تولید در بخش کشاورزی )

اعالم گردید. اعالم  1397و اردیبهشت  1396ماه تأخیر در اسفند  7ماه و  5تضمینی در این دو سال به ترتیب با 

ریزی های تعیین شده )با توجه به تورم( منجر به عدم امکان برنامهی تضمینی و غیرواقعی بودن قیمتهادیرهنگام قیمت

تولید توسط کشاورز و نداشتن انگیزه کافی برای تولید شده و در نهایت در محصول استراتژیکی مثل گندم وضعیت از 

ریمی کشور، امنیت غذایی و تأمین غذای مردم را تواند در شرایط تحخودکفایی به واردات تغییر یابد. این مسئله می

 1به ترتیب  1396-97و  1395-96در مجموع تولیدات گیاهی )زراعی و باغی( در دو سال متوالی دچار تهدید کند. 

میلیون  5/20میلیون تن و تولیدات باغی به  7/83به  1396-97درصد کاهش یافت و تولیدات زراعی در سال  7/0و 

میلیون هکتار از اراضی تحت کشت زراعت و باغات قرار  5/2و  1/11به ترتیب  1396-97نین در سال تن رسید. همچ

درصد توسعه یافته است. عملکرد تولیدات زراعی دیم طی سه  8/2و  8/0گرفت که نسبت به سال گذشته به ترتیب 

و  -2/24، 8/28ه ساالنه به ترتیب ( نوسانات زیادی را تجربه کرده است به طوریک1396-97تا  1394-95سال اخیر )

درصد  -4/0و  9/6، 6/18درصد تغییر یافته و در باغات دیم کشور نیز عملکردها کاهشی بوده و ساالنه به ترتیب  24

شوند و اگرچه سهم کمی از تولید را تغییر کرده است. معموالً تولیدات دیم تحت تأثیر میزان بارندگی کم و زیاد می

الزم است مورد توجه قرار ( اما با توجه به محدودیت منابع آبی کشور 1396-97درصد در سال  4/8شوند )شامل می

درصد از تولید و  81به میزان  1396-97گیرند. مهمترین محصوالت زراعی دیم کشور گندم و جو است که در سال 

درصد از سطوح کشت دیم را به خود اختصاص داده است. همچنین عمده محصوالت باغی دیم شامل پرتقال با  83

درصد از تولید باغات دیم  60که در مجموع  استهزار تن  7/112ای با هزار تن و چ 8/251هزار تن، انگور با  438

                                                           
 منابع آب.سازمان مدیریت  1
محاسبه متوسط رشد قیمت تضمینی مقایسه تغییرات آن طی زمان است صرفًا از روش میانگین گیری ساده استفاده شد.  از آنجایی که هدف از  2

های روغنی سویا، کلزا، آفتابگردان های سه گانه برنج، دانهوهای، عدس، انواع لوبیا، نخود، گردانهمحصوالت منتخب شامل گندم معمولی و دوروم، جو، ذرت

 زمینی و پیاز است.و گلرنگ، چغندرقند، نیشکر، پنبه)وش(، سیب
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( و 1396-97درصد در سال  100دیم ) صورت بهدهند. در سه محصول فوق تولید چای عمدتًا کشور را تشکیل می

ز در سه عملکرد تولیدات آبی زراعی نیشود. درصد( کشت می 86و  92آبی )به ترتیب  صورتبهتولید انگور و پرتقال 

 -2/5و  -1/1، 3/2درصد تغییر یافته و در باغات آبی به ترتیب  -2و  5/5، 4/6به ترتیب  1396-97تا  1394-95سال 

 .1درصد تغییر کرده است

نشان  1390های ثابت به قیمت 2منتخب آبی بررسی درآمد و هزینه تولید هر هکتار محصوالت زراعی دیگر از سوی

میلیون ریال سودآوری دارد که نسبت به سال  75/15معادل  1396-97ر سال ین محصوالت داز اداد تولید یک هکتار 

دهد سودآوری که نشان می درصد کاهش یافته است 17در حدود  90درصد و نسبت به متوسط دهه  26گذشته 

س سودآورترین بر همین اسا های گذشته کمتر شده و توان مالی زارعین تضعیف گردیده است.محصوالت نسبت به سال

. تولید استمیلیون ریال در هکتار  3/1ین محصول جو با کم سودترمیلیون ریال در هکتار و  92محصول پیاز با 

 ده بودهمیلیون ریال زیان 7/1گردان روغنی نیز به طور متوسط در هر هکتار در این سال به ترتیب محصول آفتاب

ها پیشی گرفتن رشد فروش محصوالت کشاورزی و در برخی سالدر بلندمدت نیز نوسانات متوسط قیمت . 3است

های تولید در مقایسه با رشد درآمد کشاورزان حاکی از ناپایداری درآمد کشاورزان است که در کنار سودآوری هزینه

زایش های اقتصادی، منجر به افاندک برخی از محصوالت و پایین بودن درآمد سرانه کشاورزی در مقایسه با سایر بخش

ها گردیده و انداز و ارتقای توان مالی آنبرداران در پسهای کشاورزی، ناتوانی مزمن بهرهریسک درآمدی فعالیت

دهند گذاری در بخش کشاورزی را از سوی بخش خصوصی که اکثریت فعاالن بخش را تشکیل مینرخ سرمایه رفتهرفته

ورزی به تأمین سرمایه و تزریق منابع محدود دولتی تأکید کاهش داده و لذا بار دیگر بر شدت وابستگی بخش کشا

 کند.می

رسد به استثنای کلزا در که به نظر مینکته دیگری که از بررسی روند تولید محصوالت زراعی قابل مشاهده است این

کنند. ناپایداری یمورد سایر محصوالت برنامه تولید ثابت و مشخصی وجود ندارد و این محصوالت روند ثابتی را دنبال نم

های متغیر دولت و نوسان بازار محصوالت کشاورزی است در وهله اول گذاریدر تولید که عمدتًا ناشی از سیاست

 کند.ریزی بلندمدت را از وی صلب میدهد و امکان برنامهمعیشت و توان مالی کشاورز را تحت شعاع قرار می

شده در برنامه ششم بسیار پایین درنظر گرفته شده است به طوریکه از  در زمینه تولید محصوالت باغی، اهداف تعیین

اهداف برنامه پنجم و دو سال آخر برنامه چهارم کمتر است. با توجه به اینکه بخش زیادی از ارزآوری صادراتی کشور 

یی، توسعه شود و پتانسیل باالیی در این زیربخش به لحاظ درآمدزابه واسطه صادرات محصوالت باغی حاصل می

گذاری پایینی که زایی وجود دارد، این اهداف بسیار پایین درنظر گرفته شده است. با توجه به هدفصادرات و اشتغال

 درصد برآورد شده است. 100در این برنامه صورت گرفته میزان تحقق اهداف بیش از 

                                                           
 .3و  1جلد  کشاورزی هایوزارت جهاد کشاورزی، آمارنامهمستند به آمار  1
ای، نخود، لوبیاچیتی، عدس، پنبه، چغندرقند، جو، برنج، ذرت دانهشود شامل گندم، بر اساس محصوالتی که اطالعات آن در مرکز آمار منتشر می 2

 زمینی و پیاز است.آفتابگردان روغنی، سیب
 آمار این قسمت با استفاده از آمار مرکز ملی آمار محاسبه شده است. 3
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ای نسبت به سال وشکر و ذرت دانهمحصوالت برنج، قند نشان داد 1397بررسی ضریب خودکفایی محصوالت در سال 

( تغییرات ضریب خودکفایی 90قبل با کاهش ضریب خودکفایی مواجه بوده است. هر چند در بلندمدت )طی دهه 

. از طرفی 1ای نزولی است و برای دو محصول کنجاله و روغن نباتی بسیار پایین استبرای دو محصول جو و ذرت دانه

لباً وابسته به ذرت و کنجاله سویا بوده لذا افت ضریب خودکفایی در این محصوالت به از آنجایی که تولیدات طیور غا

باشد. میزان تولید گوشت مرغ همواره صعودی بوده و در های طیور نیز میمثابه کاهش خودکفایی در تولید فراورده

 5/2سال اخیر با کاهش ) 17ار طی برای اولین ب 1395ها نیز نسبتاً موفق بوده است اما در سال تأمین اهداف برنامه

ها در مدیریت پیشگیری بیماری آنفوالنزا و خسارت این انگاریدرصد( مواجه شده است. علت این امر برخی سهل

گذار گردید و همچنین عدم میلیون پرنده تخم 5/11بیماری به مرغداران که منجر به حذف و معدوم شدن نزدیک به 

مرغ نیز مشابه مرغ همواره از وضعیت تولیدی ت پرداخت خسارت مرغداران بوده است. تخمتأمین اعتبار برای بیمه جه

نزولی بود که در پی افت  1395-96درصد رشد داشته و در سال  1تنها  1394-95مطلوبی برخوردار بوده اما در سال 

در این سال برای کنترل بازار، تولید مرغ در کشور به دلیل شیوع بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان بوده است. 

مجددا رشد خوبی داشت در حالیکه تولید  1395-96و  1396-97مرغ متوقف شد. تولید مرغ در سال صادرات تخم

با اندکی افزایش همراه بود. در مقایسه با صنعت طیور، موفقیت صنعت دام در تأمین  1396-97تخم مرغ در سال 

تر بوده است. معموالً در تولید گوشت قرمز بیش دستیابی به اهداف برنامه ضعیف گوشت قرمز و شیر مورد نیاز کشور و

ها تأمین شده است. در برنامه ششم به دلیل کاهش قابل درصد از اهداف برنامه 70تا  60درصد و در تولید شیر  70از 

. اما به لحاظ 2شوندفق دیده میها از جمله شیر و گوشت قرمز در تأمین برنامه موتوجه اهداف برنامه، همه فرآورده

 1397های وارداتی شامل ذرت، جو و کنجاله دارد. سال ، نسبت به صنعت طیور، وابستگی کمتری به نهادهتأمین نهاده

 6/9ها درصد و وابستگی تولید شیر به این نهاده 15های وارداتی تقریبًا میزان وابستگی تولید گوشت قرمز به نهاده

 . 3شده استدرصد برآورد 

میلیون تن رسید و بیش از اهداف برنامه تولید 16درصد به  8/3با رشد  1397تولیدات دام، طیور و آبزیان در سال 

میلیون تن برآورد شده بود. در واقع موفقیت تولید این زیربخش در برنامه ششم  4/15شد. اهداف برنامه در این سال 

 1396معادل تولید واقعی در سال  1397برنامه است به طوریکه اهداف سال گذاری پایین اهداف در این به دلیل هدف

است. با این شرایط همه محصوالت به ویژه شیر، گوشت مرغ و آبزیان در  1395تا  1391های و کمتر از تولید در سال

محصوالت دام، طیور  اند. در برنامه ششم برای تولید عسل هدفگذاری نشده است. میزان تولیدتحقق برنامه موفق بوده

 3/1و آبزیان  09/0، عسل 9/0، تخم مرغ 8/0، گوشت قرمز 3/2، گوشت مرغ 6/10شامل شیر  1397و آبزیان در سال 

میلیون تن بود. تولید در همه محصوالت به استثنای گوشت قرمز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین 

. شیوع بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در سال 4ی را تجربه کرددرصد 5/1میزان تولید تخم مرغ رشد اندک 

انگاری در مدیریت پیشگیری بیماری و عدم تأمین اعتبار برای بیمه جهت جبران خسارت منجر به افت و سهل 1395

                                                           
 .1397ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، گزارش امنیت غذایی سال  مرکزمستند به آمار  1
 .2جلد  کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، آمارنامهمستند به آمار  2
 .1397ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، گزارش امنیت غذایی سال  مرکز مستند به آمار 3
 .2شاورزی، آمارنامه کشاورزی جلد وزارت جهاد کمستند به آمار  4
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بته در ( شد. ال1396تولید گوشت مرغ و رشد بسیار اندک تولید تخم مرغ در آن سال و کاهش تولید در سال بعد )

مجموع وضعیت تولید مرغ و تخم مرغ در کشور از شرایط نسبتاً مطلوبی برخوردار است و همواره در دستیابی به اهداف، 

مرغ به واردات خوراک درصدی تخم 4/76درصدی مرغ و  5/78موفقیت نسبی داشته است هر چند با وجود وابستگی 

میزان تولید . 1خوراک دام و طیور، این توفیقات قابل تأمل استو موقعیت انحصاری واردکنندگان  1397طیور در سال 

-های دامهمچنان روند صعودی خود را ادامه داده است. در فرآورده 1397تا  1395های عسل و آبزیان نیز در سال

محصوالت اند و روند گذشته این ها موفق بودهآبزیان دو محصول عسل و آبزیان همواره در تأمین اهداف برنامه-طیور

گذاری به منظور توسعه تولید گذاری و سیاستنیز قابل توجه است و نشان از آن دارد که پتانسیل باالیی در سرمایه

ای برای رسد برنامهدارند. اما در برنامه ششم تنها برای تولید محصول عسل هیچ هدفی تعیین نشده است و به نظر می

 . 2آن وجود ندارد

 

 

 

  

                                                           
 .1397ردی کشاورزی و آب اتاق ایران، گزارش امنیت غذایی سال مرکز ملی مطالعات راهب 1
 .2مستند به آمار وزارت جهاد کشاورزی، آمارنامه کشاورزی جلد  2
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 محصوالت کشاورزیبخش سوم: تجارت 

میلیارد دالر  9/10میلیون تن به ارزش  7/20به میزان  1397کل واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در سال 

درصد افزایش یافته است. بخش زیادی  9/1درصد و به لحاظ ارزش  8/5به لحاظ مقدار  1395بوده که نسبت به سال 

ت ذرت، برنج و قندوشکر بوده است. ذرت و برنج به همراه گوشت قرمز در سال از افزایش واردات متأثر از افزایش واردا

میزان واردات گندم نیز به صفر رسید یعنی خودکفایی کامل  1397اند. در سال نیز رشد باالیی در واردات داشته 1396

درصد  2/1تنها  1397سال  گندم در این سال اتفاق افتاد. در مجموع از کل مقدار واردات کشاورزی و صنایع غذایی در

آبزیان -طیور-و دام 6/2، باغبانی 9/94ها به ترتیب زراعت به صنایع غذایی اختصاص یافته و سهم هر یک از زیربخش

های دامی )ذرت، درصد بوده است. باال بودن سهم زیربخش زراعت در واردات به دلیل حجم باالی واردات نهاده 3/1

 . 1درصد از واردات محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص داده است 74حدود  1397 جو و کنجاله( است که در سال

میلیارد دالر صورت  4/6میلیون تن و به ارزش  7به مقدار  1397صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در سال 

درصد کاهش یافته  7/2درصد افزایش یافته اما به لحاظ ارزش  5/5به لحاظ مقدار  1396گرفته که نسبت به سال 

 1395و  1396های است. میزان افزایش مقدار صادراتی نیز نسبت به دو سال قبل کمتر بوده است بطوریکه در سال

زمینی و حبوبات صادرات محصوالتی همچون مرکبات، سیبدرصد میزان صادرات افزایش داشت.  2/19و  2/7به ترتیب 

اند. از با کاهش تناژ صادرات مواجه شده 1395، در سال 1394در سال  رغم افزایش قابل توجه مقدار صادراتیعل

های صادراتی کشاورزی و صنایع غذایی های آن، زعفران و کیوی که از مزیتطرفی محصوالتی نظیر کاکائو و فرآورده

تر یشتر و متنوعها و دسترسی موقت به بازارهای صادراتی بدر پی کاهش تحریم 1395روند در سال ایران به شمار می

و البته به صورت مستقیم، امکان افزایش صادرات به میزان قابل توجهی فراهم گردید. در مقابل محصوالتی نظیر خرما، 

اند. همچنین ، با افت ارزآوری مواجه بوده1394رغم افزایش مقدار صادرات نسبت به سال یعلسیب و پیاز و موسیر 

با  1395همواره بیشترین ارزآوری صادراتی را برای کشور رقم زده است در سال  شود زیربخش باغبانی کهمشاهده می

اکثر محصوالت صادراتی اصلی به لحاظ تناژ  1397و  1396های در سالافت مقدار و ارزش صادراتی مواجه بوده است. 

 اندانات شدیدی را تجربه کردهاند و یا نوساند یعنی در این مدت با افت صادرات مواجه شدهصادراتی، شرایط بدی داشته

درصد  -5رشد  1396درصدی همراه بوده اما در سال  141با رشد  1397به عنوان مثال پیاز و موسیر اگر چه در سال 

است. وجود چنین نوساناتی آینده تجارت محصوالت صادراتی کشور را  درصد را تجربه کرده 6رشد  1395و در سال 

توان به اند میصوالت صادراتی که در این مدت روند رو به رشد نسبتًا پایداری داشتهکند. از معدود محتهدید می

درصدی اشاره نمود.   51و  27درصد و شیرینی و شکالت با رشدهای پیاپی  211و  117مرکبات با دو سال پیاپی رشد 

ری این محصول نیز کاهش یافت مقدار صادرات پسته روند نزولی پیدا کرد و بالتبع ارزآو 1397و  1396های طی سال

به رتبه دوم  1397به طوریکه پسته که هر سال در رتبه نخست کسب درآمد ارزی محصوالت کشاورزی بود در سال 

رود و همواره این هشدار که ایران در حال از دست های اصلی صادراتی کشور به شمار مینزول کرد. پسته یکی از مزیت

در زمینه پسته است، داده شده بود. کیوی به عنوان محصولی که مدتی است به عنوان دادن بازارهای صادراتی خود 

                                                           
 .مستند به آمار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران 1
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. از کل تجربه کرد 1395پتانسیل صادراتی کشور مطرح شده است در این دو سال رشد محدودتری نسبت به سال 

نایع غذایی، درصد به ص 6/26سهم  1397درآمد ارزی حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در سال 

طیور و آبزیان اختصاص یافته -درصد به گروه دام 2/19درصد به گروه باغبانی و  3/24درصد به گروه زراعت،  8/29

در حدود  1397نماید در سال است. گروه باغبانی که همواره بیشترین درآمد ارزی را برای بخش کشاورزی کسب می

. این کاهش در درجه اول به دلیل کاهش شدید صادرات پسته درصد با کاهش ارزش صادراتی مواجه شده است 27

و سپس انگور خشک کرده و چای طی دو سال اخیر است. مهمترین محصول صادراتی به لحاظ مقدار  1397در سال 

هزار تن بوده است و به  972درصدی از کل صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به میزان  14هندوانه و خربزه با سهم 

میلیون  8/612درصد و ارزآوری  6/9های آن با سهم رزش به دلیل افت شدید صادرات پسته، شیر و فرآوردهلحاظ ا

شود گروه محصوالت صنایع غذایی به عنوان یک فرصت تجاری رو به پیشرفت قلمداد میدالر حائز رتبه اول شده است. 

اهمیت دارد. صادرات این  وکارکسبافزوده و هم به لحاظ ایجاد اشتغال و بهبود فضای و هم به لحاظ ایجاد ارزش

درصد افزایش  3/9درصد و به لحاظ ارزش  15سال متوالی به لحاظ مقدار به میزان  3پس از  1397محصوالت در سال 

 .1کاهش یافته است 1394و  1392های در سالتنها  90یافته است. صادرات صنایع غذایی در طول دهه 

درصد افت  9/8میلیارد دالر است که نسبت به سال گذشته  -5/4معادل  1397تراز تجاری بخش کشاورزی در سال 

در حال بهبود بوده است اما مجدداً طی  1395تا  1393های داشته است. کسری تراز تجاری بخش کشاورزی در سال

درصد افت داشته شد. این  55بیش از  1396از تجاری شدت گرفته است به طوریکه در سال دو سال اخیر، کسری تر

خودکفا  ،در حالی است که کشور در این دو سال در تولید گندم به عنوان یکی از مهمترین محصوالت وارداتی خود

قرمز و جو و کاهش درآمد  افزایش واردات محصوالت اساسی در تأمین امنیت غذایی مردم شامل برنج، گوشتشده بود. 

های اصلی صادراتی کشور از جمله دالیل تشدید کسری تراز تجاری بخش ارزی حاصل از پسته به عنوان یکی از مزیت

است. در مجموع کشاورزی و صنایع غذایی همواره با کسری تجاری مواجه  1397و  1396های کشاورزی در سال

دهد زیربخش باغبانی و صنایع غذایی عمومًا از تراز مثبت برخوردارند نشان میها اند اما بررسی جداگانه زیربخشبوده

طیور و آبزیان نیز که معمواًل دارای تراز مثبت بود متأسفانه -و زیربخش زراعت با تراز منفی همراه است. زیربخش دام

 . 2دچار تراز منفی شد 1397در سال 

ها در تولید باید مدنظر قرار گیرد مسئله کمبود منابع پایدار از آنموضوع دیگری که به لحاظ حفظ منابع و استفاده 

های اخیر است به طوریکه به عنوان یک محدودیت جدی در امر تولید مورد توجه قرار گرفته آبی در کشور طی سال

محصول  است. لذا در تجارت محصوالت کشاورزی نیز به محدودیت این منبع کمیاب و ارزشی که به واسطه تولید یک

کند باید توجه شود. بر همین اساس محاسبات این گزارش نشان داد ارزش آب صادر شده و خرید و فروش آن پیدا می

به ازای هر  1397از طریق صادرات محصوالت کشاورزی برای محصول کیوی بیشتر از همه محصوالت است و در سال 

مد ارزی به دست آمده است. به عبارت دیگر هر مترمکعب دالر درآ 9/4مترمکعب آب صادر شده از طریق این محصول، 

دالر در بازارهای صادراتی ایران عرضه شده است در حالیکه  9/4شود به قیمت آبی که در تولید کیوی استفاده می

                                                           
 اسالمی ایران.مستند به آمار رسمی گمرک جمهوری  1
 مستند به آمار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران. 2
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های بعدی قرار دارند همین آب با صادرات محصوالتی نظیر گوجه فرنگی، پیاز و موسیر یا حتی زعفران که در رتبه

 .1دالر کسب کرده است 8/0و  2/1، 3/1های کمتری به ترتیب زشار

 

  

                                                           
 این قسمت با استفاده از محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب از آب مجازی محصوالت منتخب و آمار رسمی گمرک برآورد گردید. 1
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 بخش چهارم: بیمه محصوالت کشاورزی

، سطح پوشش بیمه در اراضی زراعی، باغی، آبزیان 1396-97طبق گزارش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در سال 

، -5/8نسبت به سال گذشته به ترتیب هزار هکتار است که  1720و  4، 694، 3166و منابع طبیعی کشور به ترتیب 

میلیون واحد دامی و طیور  8دام  درصد تغییر یافته است. همچنین عملکرد بیمه در زیربخش -3/17و  8/26، 2/0

( افزایش یافته است. به 1395-96درصد نسبت به سال گذشته ) 7/30و  3/108میلیون قطعه بوده که به ترتیب  906

های زراعت و نسبت به سال گذشته به استثنای زیربخش 1396-97ه در سال زراعی عبارت دیگر سطوح بیمه شد

ها به ویژه زیربخش دام افزایش یافته است که البته افزایش قابل توجه تعداد دام بیمه منابع طبیعی در سایر زیربخش

بوده است.  1395-96سال های گذشته به دلیل افت شدید دام بیمه شده در شده در این سال با توجه به روند سال

میلیارد  3554ها ، در مجموع در کلیه بخش1390های ثابت سال به قیمت 1396-97میزان غرامت پرداختی در سال 

درصد  1/6درصد به زیر بخش باغبانی،  7/61درصد به زیر بخش زراعت،  9/25ریال است که از این میزان به ترتیب 

درصد به منابع طبیعی پرداخت  1/0درصد به زیربخش آبزیان و  4/0ش طیور، درصد به زیر بخ 8/5به زیر بخش دام، 

( بوده 1396درصد کمتر از سال گذشته ) 4/9به میزان  1397شده است. کل غرامت پرداخت شده به بخش در سال 

 2704، به میزان 1390های ثابت سال به قیمت 1396-97است. حق بیمه دریافتی توسط صندوق در سال زراعی 

درصد از غرامت پرداختی صندوق را جبران  1/76میلیارد ریال بوده که کمتر از غرامت پرداختی در این سال است و 

 1397درصد از آن توسط کشاورز پرداخت شده است. در سال  1/43کرده است. از کل حق بیمه دریافتی صندوق 

درصد و در  29/0پروری رصد، در مزارع آبزید 2/28درصد، در باغات  5/28سهم سطوح بیمه شده در اراضی زراعی 

درصد و سهم تعداد ماکیان بیمه  4/10درصد است و سهم واحد دامی بیمه شده از کل دام موجود  26/1منابع طبیعی 

دهد زیربخش باغبانی معموالً استقبال بیشتری از بیمه ها نشان میدرصد بوده است. بررسی 5/12شده از کل طیور 

گری رو به کاهش است به ویژه در دام، طیور و آبزیان که بیمه سهم کمی به ها روند بیمهیر زیربخشداشته و در سا

ها در جهت اجباری نمودن بیمه در خود اختصاص داده است. اگرچه برای گرایش بیشتر تولیدکنندگان به بیمه، تالش

ناشی از عملکردهای ضعیف بیمه در بازپرداخت رغبتی فعاالن کشاورزی به بیمه واحدهای تولیدی کشاورزی است اما بی

ها مورد گیریها و عدم آشنایی فعاالن از کارکردهای بیمه است که باید در تصمیمبه موقع و به اندازه کافی غرامت

 .1توجه قرار گیرد

 

  

                                                           
 .2مستند به آمار وزارت جهاد کشاورزی، آمارنامه کشاورزی جلد  1
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 و پیشنهادها نتایج

تولیدی خود به ویژه بخش کشاورزی که های دهد که اقتصاد کشور باید بر توان بخشآمار و ارقام به خوبی نشان می

باشد تکیه و تمرکز داشته باشد تا بتواند رشد پایدار و بلندمدتی را به دست نیروی محرک بخشی از صنعت نیز می

های اقتصادی به طور متوازن از نتایج آن منتفع شوند. یعنی یک رابطه دوسویه بین رشد اقتصادی آورده و همه بخش

المللی، صرفاً به د اقتصاد ایجاد شود. بخش نفت به دلیل تأثیرپذیری زیاد از شرایط سیاسی و بینهای مولو رشد بخش

 عنوان یک نیروی کمکی و فرعی در کنار اقتصاد فعالیت کند و اثرات آن در اقتصاد کمرنگ شود.

مالی ضعیف فعاالن ترین موانع در مسیر پیشرفت بخش کشاورزی، کمبود دسترسی به سرمایه و توان یکی از اصلی

ای که در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و ماهیت بخش کشاورزی به دلیل جایگاه ویژهخرد در این بخش است. 

دهد، لزوم پذیری بخش را در جذب سرمایه تحت تأثیر قرار میهای کشاورزی که رقابتفعالیت نامطمئنریسکی و 

سازد اما اتکای صرف به این نوع از سرمایه ها نمایان میر بخشگذاری دولتی در این بخش را بیش از سایسرمایه

گذاری خصوصی یفزاید و الزم است تمهیداتی اتخاذ شود تا سرمایهبتواند بر ناپایداری شرایط اقتصادی این بخش می

های تر بخشبزرگهای در واقع به دلیل سهمنیز در این بخش رونق یافته و بخش کشاورزی را از مزایای آن منتفع سازد. 

ها در دریافت تسهیالت بانکی، همواره سهم زیادی از منابع و توانمندی بیشتر این بخش GDPاقتصادی دیگر در 

رغم نیاز حیاتی به این منابع، بهره کمی شود و بخش کشاورزی علیهای اقتصادی گسیل میدولتی به سایر بخش

یابد. اندازها اهمیت مینمندسازی مالی فعاالن بخش در جهت توسعه پسبرد. اینجا لزوم ایجاد سرمایه خصوصی و توامی

با توجه به اهمیت تشکیل سرمایه خصوصی در بخش کشاورزی، یافتن راهکارهایی که بتواند با توانمندسازی فعاالن 

یری گها و هدایت مجدد آن به بخش کشاورزی، فرایند شکلبخش کشاورزی در افزایش و تجمیع منابع مالی آن

های مالیاتی و گمرکی های قانونی، معافیتایجاد مشوقتواند راهگشا باشد. گذاری خصوصی را رونق دهد، میسرمایه

های ارزش، ایجاد ثبات گذاری و مورد حمایت دولتی در قالب زنجیرهها و مناطق مستعد سرمایههدفمند، معرفی زمینه

 کند.های بخش خصوصی در بخش کشاورزی کمک میهدایت سرمایه قانونی و سیاسی از جمله راهکارهایی است که به

فعاالن  مشکل ترینپایش ساالنه فضای کسب و کار از منظر فعاالن بخش نیز مؤید این مطلب است که همواره اصلی

شدت  به حدی ثباتی بازار طی دو سال اخیرعامل بیاست هر چند  هادریافت تسهیالت از بانک بخش کشاورزی در

فعاالن بخش خصوصی قرار گرفته است و البته مسائل روی تر از مسائل مالی پیشبه عنوان مانعی جدی کهته است گرف

 مالی همچنان به قوت خود باقی است.

های کشاورزی است به طوریکه همواره موضوع دیگری که در بخش کشاورزی قابل بحث است نگاه حاکم بر فعالیت

ها نشان داد کشد. با این وجود بررسیگیری کافی از تکنولوژی و ناکارآمدی را به دوش مینگاهِ سنتی بودن و عدم بهره

های کشاورزی از یک سو و دسترسی به منابع ارزان از سوی دیگر باعث شده ماهیت خصوصی کسب و کارها و فعالیت

ش و فناوری در بخش کشاورزی و وری در این بخش بهتر از میانگین کل اقتصاد باشد. قطعاً افزایش سطح دانتا بهره

تواند هدایت ظرفیت اشتغال این بخش با لحاظ نمودن فاکتورهای محیط زیستی و مصرف منابع پایه به ویژه آب می

 زایی بخش بیانجامد. به افزایش ارزش افزوده و اشتغال
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در قالب سیاست تضمین ها در خرید یا نگهداری محصوالتی که های بخش خصوصی و مشارکت آناستفاده از ظرفیت

های تشویقی و نظارتی مناسبی به طور همزمان وضع و اعمال گیرند به طوریکه سیاستخرید مورد حمایت قرار می

بکاهد. اما در بلندمدت باید  در حمایت از بخش کشاورزی تواند در کوتاه مدت از بار مالی دولتگردد تا حدودی می

های قابل رقابت فراهم شود و در لید کشاورز و امکان فروش محصول با قیمتهای تواقداماتی در جهت کاهش هزینه

ها در جهت توانمندسازی کنار آن سیاست قیمت تضمینی جایگزین سیاست خرید تضمینی شود. به عبارت دیگر تالش

و بهبود کیفیت  طراحی زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی با ارزش افزوده باال با هدف توسعه صادرات تولیدکننده باشد.

 کننده باشد.تواند بسیار کمکمحصوالت تولیدی می

دهد اختالف نسبتًا کمتری بین عملکرد تولیدات آبی و تولیدات دیم پرتقال وجود دارد و توسعه ها نشان میبررسی

گیاهی دیم که با تواند مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت محصوالت باغات دیم پرتقال در مناطق مستعد، می

برداری کند الزم است راهکارهایی اتخاذ شود تا حداکثر بهرهمصرف آب اندک، بخشی از نیاز غذایی کشور را تأمین می

توان به استفاده از ارقام مقاوم، کشت در زمان و مکان مناسب از این محصوالت صورت بگیرد. از جمله این راهکارها می

 دنیا برای کشت دیم اشاره نمود.  های روزو به کارگیری تکنیک

درصدی مرغ و  5/78مرغ در کشور وجود داشته است به دلیل وابستگی رغم توفیقاتی که در تولید مرغ و تخمیعل

و موقعیت انحصاری واردکنندگان خوراک دام و طیور،  1397مرغ به واردات خوراک طیور در سال درصدی تخم 4/76

های درصد از واردات محصوالت کشاورزی را نهاده 74ی در این سال حدود طورکل به این توفیقات قابل تأمل است.

دهند. لذا تمرکز بر توسعه تولید این محصوالت و یا استفاده از سایر گیاهان دامی شامل ذرت، جو و کنجاله تشکیل می

 . استهای دام و طیور تأمین نهاده ای جایگزین که مزیت تولید آن در کشور وجود دارد، مستلزم ایجاد امنیت درعلوفه

اند و روند ها موفق بودهآبزیان دو محصول عسل و آبزیان همواره در تأمین اهداف برنامه-طیور-های دامدر فرآورده

گذاری به گذاری و سیاستگذشته این محصوالت نیز قابل توجه است و نشان از آن دارد که پتانسیل باالیی در سرمایه

تولید دارند. اما در برنامه ششم تنها برای تولید محصول عسل هیچ هدفی تعیین نشده است و به نظر  منظور توسعه

 ای برای آن وجود ندارد. رسد برنامهمی

ها بررسی های اخیر حاصل شده است امااگرچه توفیقات خوبی در صادرات محصوالت کشاورزی طی سال همچنین

های حفظ و ثبات بازاری وجود دارد و این نوسانات نه تنها صادراتی و تکنیک کماکان مشکل بازاریابی دهدنشان می

دهد بلکه درآمد تجار و تولیدکنندگان بخش کشاورزی را نیز متأثر ساخته و درآمد ارزی کشور را تحت تأثیر قرار می

الت کشاورزی نیز حاکی روند بلندمدت صادرات محصوشود. های تولیدی میاقتصادی بخش مانع از پایداری در شرایط

از نوسان مقدار و قیمت صادراتی این محصوالت است در حالیکه ایران در برخی از محصوالت از دیرباز از پتانسیل 

تر های صادراتی مطلوبصادراتی باالیی برخوردار بوده و الزم است استراتژی صادراتی مشخصی را دنبال کند و شیوه

انجامد و از همه مهمتر در شرایط تر به بازارهای صادراتی میقیمتی و دسترسی آسان که به قدرت بازاری بیشتر، ثبات

 تحریم نیز کارگشا باشد، را به کار گیرد. 
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 تواند به عنوان یک محدودیت جدی در امر تولید به شمار آید الزم استبا توجه به کمبود منابع آبی در کشور که می

های تجاری بخش کشاورزی در کنار سایر موضوعات تجاری به اهمیت آب در در توسعه صادرات و تعیین استراتژی

 توجه شود. نیز کندتولید محصوالت و ارزشی که ایجاد می

دهد نقطه قوت تجارت این بخش در گروه محصوالت صنایع های کشاورزی نشان میوضعیت تراز تجاری زیربخش

های صادراتی در وهله اول باید بر این دو گروه ها و تشویقوصیهغذایی و محصوالت زیربخش باغبانی است. لذا تمرکز ت

از محصوالت باشد و تالش کشور و بخش خصوصی در پایداری بیشتر صادرات در این دو گروه صورت گیرد. منفی 

نیز زنگ خطری است برای تولیدات این زیربخش و الزم  1397طیور و آبزیان در سال -شدن تراز تجاری زیربخش دام

یابی شود ضمن اینکه به این مهم نیز توجه شود که منفی شدن تراز تجاری زیربخش زراعت به ست بررسی و عارضها

-های دامی است. در واقع محصوالت زیربخش زراعت )شامل سبزی و صیفی( نیز از پتانسیلدلیل واردات گسترده نهاده

دامی هستند از  گروه شدن با محصوالت زراعی که نهادههای خوبی برای صادرات برخوردار هستند و نباید به دلیل هم

های مختلف در مثبت شدن تراز تجاری بخش های محصولی و زیربخشنظر مغفول بمانند. شناخت جایگاه و نقش گروه

های شناسایی شده مشخص و بر های تجاری و صادراتی کشور بر اساس مزیتبندیکند تا اولویتکشاورزی کمک می

بازرگانان مورد حمایت و هدایت قرار گیرند. همچنین توجه به محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی که سهم این اساس 

زیادی در صادرات ندارند اما پتانسیل توسعه صادرات خوبی به ویژه در منطقه دارند نظیر گیاهان دارویی و انواع 

 زمینی و ... ضروری است.های سیبفرآورده

دم آگاهی فعالین کشاورزی نسبت به کارکردهای بیمه و سابقه و عملکرد ضعیف صندوق بیمه دهد عمطالعات نشان می

رغبتی فعاالن بخش خصوصی نسبت به بیمه های تولید موجب بیها و باال رفتن هزینهدر پرداخت به موقع غرامت

ها سری بودجه همیشگی دولتشود. بار مالی سنگین بیمه که باید از سوی دولت تأمین شود و ککردن محصوالتشان می

ها شده است. در واقع الزم است ابتدا کشاورز ها در پرداخت غرامتعاملی است که منجر به عملکرد ضعیف صندوق

ها به حداقل برسد و در صورتی که خسارت دید توسط بیمه جبران شود تا هم بیمه شونده و آموزش ببیند تا خسارت

راهکارهای تشویقی نظیر کاهش حق بیمه برای آن دسته از فعاالن بخش خصوصی که با گذار منتفع شوند. هم بیمه

های شوند از جمله روشبنیان مانع از بروز خسارت در واحدهای تولیدی خود میاستفاده از راهکارهای نوین و دانش

 مؤثر در این زمینه است.

ز بخش کشاورزی به مدیریت یکپارچه، هوشمند و پایدار در یند موضوعاتی که در باال به آن اشاره شد کماکان بر نیابرآ

های وری، کاهش هزینهبا هدف ارتقای بهره «تأمین نهاده و تولید محصول کشاورزی»ها به ویژه در همه عرصه

در  «توسعه صادرات کشاورزی»، «بازاریابی و بازاررسانی محصول»تولید، و بهبود کیفیت و سالمت محصول، 

یابی به های کشاورزی تأکید دارد. دستفعالیت «گذاریتأمین مالی و سرمایه»فعالیت کشاورزی و جهت پایداری 

یوسته و پهمبهجانبه و فراگیر به همه موضوعات مطرح در بخش کشاورزی و امکان ارائه راهکارهای یک نگاه همه

های کشاورزی و ر بر توسعه فعالیتنگاه زنجیره محوتأثیرگذار در جهت توسعه پایدار این بخش، مستلزم داشتن 
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 های کالن اقتصادی کشوربازنگری استراتژی توسعه این بخش در چارچوب اسناد باالدستی و استراتژی

است.
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 و مأخذنابع م

 .https://www.irica.gov.irآمار صادرات و واردات گمرک ج.ا.ا، 

 .http://www.maj.ir، 1397تا  1379های وزارت جهاد کشاورزی )جلد یک، دو و سه( از سال آمارنامه

 .1380ریزی و اقتصاد کشاورزی، های برنامهبرنامه سوم توسعه )کشاورزی و منابع طبیعی(، موسسه پژوهش

 .1384ریزی و اقتصاد کشاورزی، های برنامهموسسه پژوهشبرنامه چهارم توسعه )کشاورزی و منابع طبیعی(، 

 .1388برنامه پنجم توسعه )کشاورزی و منابع طبیعی(، وزارت جهاد کشاورزی، 

 .1394ریزی کشور، برنامه ششم توسعه )کشاورزی و منابع طبیعی(، سازمان مدیریت و برنامه

ی اول تا پنجم توسعه کشور، جلد دوم، ناشر: هاامهبرن، بخش کشاورزی و منابع طبیعی در 1395حقانی، فریدون، 

 ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.های برنامهموسسه پژوهش

 .www.cbi.ir، 1397تا  1379های ملی ایران و آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی، حساب

 . www.amar.org.ir، 1396تا  1379های آماری مرکز آمار ایران، سالنامه

 .https://ssis.sci.org.ir، 1397سامانه خدمات اطالع رسانی آماری، مرکز آمار ایران، 

 .http://www.wrm.irشرکت مدیریت منابع آب، 

 .http://www.sbkiran.irصندوق بیمه محصوالت کشاورزی ایران، 

های مجلس شورای اسالمی ، مرکز پژوهش21/06/1368تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، مصوب قانون 

 ایران.

، مرکز آمار ایران، «قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور»گزارش آماری 

 .1396تا  1379

 .1397 و 1396، 1395گزارش خالصه تحوالت اقتصادی کشور، بانک مرکزی، 

های مجلس شورای . مرکز پژوهش1395تا زمستان  1390یران. بهار کسب و کار ا یطمح یشپا یفصل یهاگزارش

 اسالمی. 

. معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، 1397تا زمستان  1396های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران، بهار گزارش

 صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

، گزارش امنیت غذائی کشور، انتشارات: اتاق 1397راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، مرکز ملی مطالعات 

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

، محاسبات مقادیر آب مجازی برخی محصوالت 1397مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، 

 کشاورزی ایران.

 .  1396و  1395نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی، 
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