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چکیده
هدف پژوهش حاضر عارضهیابی صادرات بخش کشاورزی ایران از طریق مطالعه تطبیقی با
کشورهای پیشرو در صادرات محصوالت کشاورزی میباشد .از نظر روششناسی این
پژوهش مبتنی بر مطالعهی تطبیقی انجام گرفته است .بدین صورت که ابتدا به کاوش و
شناسایی چالشها و مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی کشور پرداخته شد ،سپس با
بهرهگیری از تجارب کشورهای موفق در توسعهی صادرات و مقایسه تطبیقی ،عوامل تبیین
کننده فاصلهی عملکردی کشور در صادرات بخش کشاورزی تحلیل گردید .اطالعات مورد
نیاز از اسناد و مدارك موجود ،مبانی نظری و مطالعات پیشین به دست آمده است .پس از
جمعآوری اطالعات ،با استفاده از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارك ،محورهای مورد
تحلیل بر اساس شباهتها و تفاوتهای راهبردها و برنامههای توسعهی صادرات بخش
کشاورزی در کشورهای مذکور در قالب مولفههای (ساختار تشکیالتی ،حمایتها و
مشوقهای صادراتی ،تقویت رقابتپذیری محصوالت و تسهیل تجارت و توسعه
سرمایهگذاری) ،استخراج گردید .در نهایت پس از عارضهیابی صادرات بخش کشاورزی
کشور و مطالعهی تبطیقی با کشورهای مختلف ،راهبردهای عملی و کاربردی به منظور
توسعهی صادرات بخش کشاورزی کشور ارائه گردید.

کلمات کلیدی :صادرات ،کشاورزی ،مطالعه تطبیقی

* -نویسنده مسئولEmail: hosseinagahi_raziuniversity@yahoo.com :
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مقدمه
بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای اساسی تولید ناخالص داخلی و یکی از
اجزای اصلی صادرات غیر نفتی ،جایگاه ویژهای را در بین بخشهای مختلف
اقتصادی به خود اختصاص داده است (طاهری ریکنده و همکاران.)922 :9312 ،
مزیت نسبی طبیعی ،تنوع محصوالت ،عدم نیاز به فناوری پیشرفته ،تأمین نیازهای
ضروری ،نیاز به سرمایه اندك ،زود بازده بودن و ارزآوری از مزایای این بخش
می باشد .توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به اشکال مختلف کمی و کیفی ،تنوع
کاالیی و بازاری و  ...میتواند ،عالوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی کشور،
کاهش ف قر و محرومیت ،محرکی اساسی در فرآیند رو به جلو توسعه همه جانبه
اقتصادی کشور باشد (هاتف ،دانشور کاخکی و سروری .)221 :9318 ،همچنین
صادرات محصوالت کشاورزی با ایجاد اثرهای جانبی مثبت بر اقتصاد داخلی ،نقش
قابل توجهی را در تهییج و تشویق صنعتی شدن به عهده داشته و با گسترش زمینه
صادرات کاالهای صنعتی ،منجر به توسعه فراتر اقتصاد میشود (پاکروان ،مهرابی
بشرآبادی و گیالنپور219 :9381 ،؛ ماهانی پور1 :9381 ،؛ خسروی1 :9319 ،؛ شاه-
آبادی ،سلمانی و ولینیا.)928 :9312 ،
افزایش رشد صادرات ،نه تنها به شکل مستقیم بر تولیدات کشاورزی اثر میگذارد،
بلکه با توسعه صادرات ،میزان بهرهوری نهادههای نیروی کار و سرمایه نیز بهبود
مییابد و بر رونق اقتصادی بخش کشاورزی میافزاید .به این ترتیب ،مزیت نسبی
کشور در تولید محصوالت کشاورزی میتواند عامل تعیین کنندهای در جهت توسعه
صادرات از طریق نفوذ هر چه بیشتر در بازارهای بینالمللی بوده تا به مرور زمان
از این رهگذر ،نه تنها نیازهای کشور مرتفع گردد ،بلکه از استعدادهای مربوط به
مازاد منابع انسانی و سرمایهای موجود در بخش کشاورزی استفاده بهتری صورت
گیرد (حقداد .)2 :9318 ،در مجموع با توجه به اینکه غالب فعالیتهای کشاورزی در
مناطق روستایی صورت میگیرد ،از مهمترین پیامدهای مثبت توسعه صادرات بخش
کشاورزی ،افزایش روند تقاضای محصوالت کشاورزی و فراهم کردن بازار مناسب
عرضه محصوالت تولید شده میباشد ،این امر افزایش درآمد روستاییان و جلوگیری
از مهاجرت آنها به شهرها را به دنبال دارد .از سوی دیگر ،افزایش حجم صادرات با
وارد کردن منابع ارزی ،بستر مناسبی برای سرمایهگذاری تولید فراهم میکند
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(پورابراهیم و اسماعیلی ،به نقل از :نجاتیان و اسماعیلی .)331 :9312 ،به نحوی که
صادرات محصوالت کشاورزی میتواند در افزایش ظرفیتهای تولیدی این بخش و
توسعهی کشاورزی و روستایی نقش قابل توجهی داشته باشد (شکل .)9

شکل  -1جايگاه و اهمیت صادرات بخش کشاورزی در توسعهی کشاورزی
(منبع :نگارندگان)

با این حال علیرغم تأکید جدی اسناد کالن و استراتژیک کشور بر توسعه صادرات
غیرنفتی ،به نظر میرسد همچنان توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به شکل
جدی در سیاستهای اجرایی دیده نشده است (پرون و پرون .)18 :9313 ،این در
شرایطی است که ظرفیت مناسبی برای تولید و تجارت محصوالت کشاورزی در
کشور وجود دارد .بررسی موقعیت رقابت بینالمللی و تراز تجاری ایران نیز در
مق ایسه با دیگر کشورهای منتخب جهان ،گویای ضعف قدرت رقابتی و سهم اندك
کشور در تجارت جهانی محصوالت کشاورزی است .به نحوی که با توجه به روند
صادرات محصوالت کشاورزی در ایران ،در مقایسه با سایرکشورها ،به نظر میرسد
برنامههای توسعه صادرات ،به تنهایی به عنوان یک ابزار سیاستگذاری برای افزایش
صادرات در بخش کشاورزی ،چندان مطلوب عمل ننموده است .بر این اساس میتوان
بیان نمود که صادرات بخش کشاورزی کشور بر سر راه خود با موانع و مشکالت
متعددی مواجه است که موجب کندی و عدم توسعهی آن شده است ،بنابراین به
منظور افزایش جایگاه ایران در بازارهای جهانی محصوالت کشاورزی الزم است،
برنامهی راهبردی کارا و مشخص با در نظر داشتن مزیت صادراتی محصوالت
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گوناگون و افزایش تبادالت تجاری با کشورهای مختلف ،تدوین گردد .از آنجا که
اتخاذ سیاستهای راهبردی در حوزه صادرات ،بدون داشتن آگاهی از شرایط
موجود و درك مناسب از چالشها و مشکالت حوزه صادرات بیاثر خواهد بود ،در
این مطالعه سعی گردید با بررسی و توصیف مسائل و مشکالت فراروی صادرات
بخش کشاورزی و کلیهی عوامل اثرگذار بر آن ،درکی عمیق و جامع از شرایط کنونی
صادرات بخش کشاورزی کشور و چرایی عدم توفیق آن ایجاد گردد .بر این اساس
هدف اصلی پژوهش حاضر عارضهیابی صادرات بخش کشاورزی ایران از طریق
مطالعه تطبیقی با کشورهای پیشرو میباشد.
در همین راستا در بخش نخست به منظور بررسی جایگاه کشور ایران در بازار
جهانی محصوالت کشاورزی ،تصویری از وضعیت موجود تجارت بینالملل
محصوالت کشاورزی ارائه گردید .در بخش دوم ،ابتدا به کاوش و شناسایی چالشها
و مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی کشور پرداخته شده ،سپس با بهرهگیری
از تجارب کشورهای مختلف در توسعهی صادرات و مقایسه تطبیقی ،عوامل تبیین
کننده فاصلهی عملکردی کشور در صادرات بخش کشاورزی تحلیل گردید و در
نهایت ،بخش آخر به ارائهی پیشنهادهایی کاربردی در زمینهی توسعه صادرات بخش
کشاورزی کشور اختصاص داده شد.

ادبیات پژوهش
بررسی مطالعات پیشین حاکی از آن است که از منظری که پژوهش حاضر با توجه
به اهداف در پی آن است ،مطالعه یا پژوهش خاصی در کشور صورت نگرفته است،
زیرا آنچه توجه بسیاری از پژوهشگران در حوزه تجارت بینالملل به خود جلب کرده
است ،تأثیر عوامل مختلف بر توسعه تجارت میباشد ،از این رو مطالعات نسبتاً
زیادی به بررسی عوامل مؤثر بر تجارت به عنوان یکی از پیشنیازهای ضروری
حضور در بازار جهانی و توسعه صادرات ،تقویت و گسترش تجارت پرداختهاند.
محققانی همچون (مقدسی و علی شاهی9381 ،؛ دادرس مقدم و زیبایی9388 ،؛ سمائی،
9388؛ پاکروان ،مهرابی بشرآبادی و گیالنپور9381 ،؛ حسنی دیزجی9318 ،؛ دژپسند،
امیری و ساوه9318 ،؛ زمانی و مهرابی بشرآبادی9319 ،؛ سوری و تشکینی9312 ،؛
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لئونیدو2882 ،9؛ چیت و جودج2899 ،2؛ چیت و همکاران )2888 ،در مطالعات خود
مهمترین عوامل مؤثر بر عرضه صادرات را قیمت صادراتی کاالی مورد نظر،
شاخص بهای عمده فروشی ،نرخ مبادله ارز ،سیاستهای پولی ،نرخ بهره ،نرخ تورم،
میزان تولید داخلی کاالی مورد نظر و عوامل قیمتی در سطح کالن ،عنوان نمودهاند.
با این حال برخی از محققان معتقدند متغیرهای کالن اقتصادی حاصل شرایط و
سیاستهای اقتصادی کشورهای صادرکننده ،واردکننده و کشورهای رقیب است که
به صورت برونزا عملکرد بنگاههای صادراتی را متأثر میکنند ،اما متغیرهای
عملکردی سطح بنگاه حاصل ساز و کارها و سیاستهای تحقیقاتی ،تولیدی و
بازاریابی خود بنگاههاست و به صورت درونزا در تعیین میزان سهم بازاری بنگاه
در بازار صادراتی کشور هدف نقش دارد .از دیدگاه این پژوهشگران در کشورهای
در حال توسعه همچون ایران به دلیل شرایط گذار و پرنوسان اقتصادی آنها و
همچنین عدم تعادل و ثبات در سیاستگذاریهای مرتبط با امر تجارت ،حضور
بنگاههای صادراتی آن در بازارهای هدف بیشتر از متغیرهای کالن اقتصادی تاثیر
میپذیرند (فضلی و صادقیان ،)28 :9312 ،اما از آنجا که شرایط اقتصادی و
سیاستگذاریهای اقتصادی نمیتواند به طور دقیق در تعیین سهم کشورهای مختلف
از بازار صادراتی مؤثر باشند ،بایستی نقش عوامل دیگری همانند اندازه بنگاه،
بهرهوری ،سرمایه انسانی ،رقابت پذیری ،مخارج تحقیق و توسعه در عملکرد تجاری
کشورها مدنظر قرار داد (اکبری و همکاران .)918 :9311 ،در این بین مطالعات
متعددی دسترسی به اطالعات در مورد بازارهای هدف را یکی از مهمترین عوامل
توسعهی صادرات ،عنوان نمودهاند .از دیدگاه این گروه از محققان همچون (کوکسال
و کتانه )988 :2898 ،3عدم توانایی در گردآوری ،توزیع و بهرهگیری از اطالعات بازار
هدف صادرات ،اثر منفی بر عملکرد صادراتی دارد.
از آنجایی که بدون ایجاد زیرساختهای الزم و نهادینه شدن مواردی همچون
بهرهوری ،رقابتپذیری و ساختار بازار نمیتوان انتظار داشت که تدوین برنامههای
تجاری سبب ارتقاء صادرات گردد ،برخی از محققان نقش این عوامل را در توسعهی
صادرات مورد بررسی قرار دادهاند .در این راستا ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی
1- Leonidou
2 -Chit & Judge
3 -Koksal & Kettaneh
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حاکم بر فعالیتهای تولیدی و عواملی مانند :تعرفه ،کیفیت نیروی کار یا سرمایه
انسانی،زیرساختهای علمی و فناوری؛ هزینههای حمل و نقل ،مالیات بر صادرات،
حمایتها و پشتیبانیهای فنی و خدمات پس از فروش ،مسائل مربوط به
استانداردهای کیفی از مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات میباشد (تسفوم و
کلمنز212 :2881 ،9؛ فریوند و پیروال381 :2892 ،2؛ شارما 3و همکاران-22 :2892 ،
.)22
یکی از متغیرهای مهمی که به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و رقابت آنها
در هر دو زمینه تجارت بینالمللی و داخلی ،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است،
شاخص عملکرد لوجستیک ( 2)LPIمیباشد .به نحوی که کشورهایی دارای عملکرد
ضعیف در بخش لجستیک هستند با هزینه های باال روبرو هستند .این امر ،نه تنها به
دلیل هزینههای حمل و نقل ،بلکه به دلیل زنجیرههای تأمین غیرقابل اتکا است که مانع
اصلی همگرایی و رقابت در زنجیره ارزش جهانی محسوب میشود.
شاخص لجستیک شامل عملکرد حوزه مختلف است که عبارتند از:
 .1کارایی فرآیندهای ترخیص کاال (سرعت ،سادگی و قابل پیشبینی بودن تشریفات
گمرکی)
 .0کیفیت زیرساختهای تجاری و جابجایی (مانند :مبادی ورودی ،راهآهن ،جادهها،
فناوری اطالعات)
 .9سهولت دسترسی به حمل و نقل بینالمللی با قیمت رقابتی (هزینهها)
 .2شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (عملکرد متصدیان حمل و نقل ،کارگزاران یا
واسطههای گمرك)
 .5توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی
 .6مناسب بودن زمان تحویل محمولهها به مشتری در زمان برنامهریزی شده یا زمان
مورد انتظار (بانک جهانی.)2891 ،
عوامل دیگری که میتوان از آنها به عنوان یکی از عوامل بالقوه تعیین کننده میزان
صادرات کاالها و خدمات در بازارهای جهانی یاد کرد ،سیاستهای حمایتی دولت،
1- Tesfom & clemens
2 -Freund & pierola
3 -Sharma
 -2شاخص عملکرد لجستیک Logistics Performance Indexشاخصی مهم برای اندازهگیری قدرت اجرایی
در عملیات پشتیبانی برای تجارت و مبادله کاال است.
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قیمت محصوالت ،نوع محصول ،نحوه توزیع محصول میباشد (معمارنژاد و حسین
زادگان.)21 :9381،
برخی از مطالعات نیز به نقش قابل توجه هزینههای تحقیق و توسعه ،هزینههای
تبلیغات در توسعه صادرات اشاره داشته اند .در خصوص نحوه تأثیرگذاری مخارج
تحقیق و توسعه بر سهم بازار باید توجه داشت که نوآوری به عنوان متغیر جایگزین
برای هزینههای تحقیق و توسعه از نوآوری محصول و فرآیند تشکیل شده است.
نوآوری محصول ،تقاضای بنگاه را از طریق بهبود کیفیت تولیدات موجود یا معرفی
محصول جدید افزایش میدهد و نوآوری فرآیند هزینههای تولید را کاهش داده و
منجر به افزایش سودآوری و سهم بازار میشوند (دهقانی و همکاران.)212 :9313 ،
به عبارتی هدف از برنامههای تبلیغی صادرات ،توسعه صادرات از طریق ارتقاء
توانمندیها ،منابع و راهبردها است (ویلکینسون و بروترز.)233 :2881 ،9
برخی از اقتصاددانان نیز معتقدند تبلیغات از طریق تغییر ترجیحات مصرفکننده و
انتقال تابع تقاضا ،منجر به افزایش سودآوری و تغییر سهم بازاری بنگاه تبلیغ کننده
میشود .تبلیغات میتواند با تغییر ترجیحات مصرف کننده بر تخصیص منابع اثرگذار
باشد .تبلیغات با معرفی جایگزینهای یک کاال میتواند عامل کاهش کشش قیمتی
تقاضا در بازار گردد .تبلیغات میتواند یک حسن اعتماد یا حسن تفاهم بین تولیدکننده
و مصرفکننده ایجاد و منجر به تثبیت اعتبار یک برند تجاری یا نام تجاری در ذهن
مصرفکننده گردد و سهم بازاری یک برند (نشان تجاری) خاص را تحت تأثیر قرار
دهد .تبلیغات ضمن تغییر ترجیحات مصرفکننده میتواند با افزایش تمرکز ،مانع
ورود سایرین به بازار شده و یا با کاهش تمرکز تسهیل کننده ورود به بازار گردد و
بدین ترتیب سهم بنگاهها ممکن است دچار تغییر شود.
تعدادی دیگر از محققان عوامل مؤثر در افزایش صادرات را از دیدگاه صادرکنندگان
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .نتایج این مطالعات نشان میدهد که در بین عوامل
مؤثر بر افزایش صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب عامل محیطی (به ترتیب
متغیرهای قوانین و مقررات ،فرهنگ ،ارتباطات خاص ،تکنولوژی) ،عوامل سیاسی،
عامل جانبی محصول (به ترتیب متغیرهای ضمانت و خدمات پس از فروش،
کانالهای توزیع ،کیفیت محصول ،برند ،طراحی و بستهبندی ،عامل فردی (به ترتیب
1- Wilkinson & Brouthers
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متغیرهای روابط عمومی ،دانش صادراتی ،تحصیالت ،تجربه کاری) و در نهایت عامل
اقتصادی (به ترتیب متغیرهای بازاریابی صادراتی ،یارانههای دولتی ،قیمتگذاری
صادراتی ،بازارهای صادراتی) دارای اهمیت و تأثیر میباشند (صادقی ،لشکری و
کربالئی اسماعیلی.)12-19 :9319 ،
برخی دیگر از محققان عواملی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند که بر عملکرد یا
موفقیت صادراتی کشورها مؤثر میباشند .در این زمینه هولزمور و کسپر)9119(9
متغیرهای اثرگذار بر عملکرد صادرات را به سه دسته طبقهبندی نمودهاند.گروه اول
شامل متغیرهای مربوط به عوامل مدیریتی ،ساختاری و محیطی بوده که به صورت
غیرمستقیم بر عملکرد صادرات اثرگذار میباشند .دسته دوم شامل متغیرهایی است
که نشان دهنده استراتژیهای بازاریابی صادرات واحدهای تولیدی میباشند .از جمله
متغیرهای معرفی شده در این زمینه را میتوان به برنامههای بازاریابی و هدفگذاری
موجود ،اشاره نمود .این متغیرها بصورت مستقیم بر صادرات اثرگذار هستند.
متغیرهای بازاریابی شامل قیمتگذاری ،توزیع و استراتژیهای توسعه صادرات
میباشند .استراتژیهای توسعه صادرات نیز جزء این دسته از متغیرها بررسی
شدهاند .دسته سوم متغیرها شامل اندازهگیریهای اقتصادی و غیراقتصادی از
عملکرد صادرات واحدهای تولیدی میباشند (فضلی و صادقیان.)21 :9312 ،
کاسی کیس و همکارانش )2888(2با ارائه الگویی به بررسی تأثیر سه عامل
خصوصیات عینی شرکت ،متغیرهای مرتبط با درك صادرات(اندازه و تجربه
صادراتی ،انگیزه صادرات ،مشکالت صادرات ،مزیتهای رقابتی) و تعهد به صادرات
(بخش مجزای صادرات ،ورود به بازار خارجی و معیارهای انتخاب مشتری ،بازدید
مداوم از بازار صادراتی ،برنامهریزی و کنترل صادرات) ،بر روی عملکرد صادراتی
در کشورهای اروپایی پرداختند .بالدف و همکاران )2888( 3با ارائه الگویی به بررسی
رابطه میان ویژگیهای محیطی (اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی) ،ویژگیهای شرکت
(جمعیت شناسی ،انگیزههای مدیریت) ،راهبردهای کسب وکار(تمایز و یا حداقل بهای
تمام شده) ،با عملکرد صادراتی پرداختند (قره چه ،عالم تبریز و کرمپور-923 :9318 ،
.)922
1 -Holzmuller & Kasper
2 -Katsikeas
3 -Baldauf
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صادقی ،لشکری و کربالئی اسماعیلی ( )19 :9319نیز نشان میدهد که در بین عوامل
مؤثر بر صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب عامل محیطی (قوانین و مقررات،
فرهنگ ،ارتباطات خاص ،تکنولوژی ،عوامل سیاسی) ،عامل جانبی محصول (ضمانت
و خدمات پس از فروش ،کانالهای توزیع ،کیفیت محصول ،برند ،طراحی و
بستهبندی) ،عامل فردی (روابط عمومی ،دانش صادراتی ،تحصیالت ،تجربه کاری) و
در نهایت عامل اقتصادی (بازاریابی صادراتی ،یارانههای دولتی ،قیمتگذاری
صادراتی ،بازارهای صادراتی) دارای اهمیت و تأثیر میباشند.
نتایج پژوهش نجاتیان و اسماعیلی ( )221 :9313نشان میدهد ،ثابت نرخ ارز ،نرخ ارز
و سیاستهای ارزی ،روابط تجاری بینالمللی ،سطح تولید و بازار محصوالت ،تحقیق
و توسعهی دانش فنی نیروی کار ،تسهیالت بانکی ،بیمههای صادراتی ،مقررات و
استانداردهای کیفی و بهداشتی و هزینهی مبادله ،ده اولویت نخست تأثیرگذار بر
صادرات محصوالت صنایع غذایی استان خراسان رضوی هستند .در این بین
تغییرات مداوم و نبود ثبات نرخ ارز ،از دیدگاه صادرکنندگان ،بیشترین درجهی
اهمیت را در میان عوامل کالن داشته است ،به طوری که مانع از برنامهریزی دقیق و
مدیریت امر صادرات شده است.
نتایج مطالعه مفردی و شیخزاده ( )912 :9312نیز نشان میدهد که عمدهترین موانع
توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان به ترتیب شامل :نوسانات و تغییرات مداوم
نرخ بهره و نرخ ارز ،وجود نداشتن برنامهریزی راهبردی منسجم و هماهنگ برای
نفوذ و ورود به بازارهای جهانی ،میباشد .همچنین با توجه به شرایط و رقابت
موجود در بین کشورها ،طرحریزی و اجرای برنامههای صادراتی در انطباق با
تغییرات شرایط و فرصتهای محیطی ،یک امر اساسی و مهم تلقی میشود ،لذا به
جهت اهمیت این موضوع کشورها همسو با تعیین استراتژیهای بازاریابی بایستی
مواردی همچون تعیین قلمروی مشخص برای بازار و محصول ،تعیین اهداف کمی و
کیفی برای بازار و محصول و تخصیص بهینه منابع میان فعالیتهای بازاریابی را مد
نظر قرار دهند (رضایی .)12 :9311 ،از دیدگاه مشبکی و خادمی ( )921 :9319نیز
اطالع رسانى در مورد برنامههاى توسعه صادرات وبرنامههاى تشویقى و حمایتى
دولت از مواردى است که غفلت از آن به منزله اتالف سرمایه گذارىهاى دولت در
این زمینه است .با این حال رویکرد کنونی حاکم بر برنامهریزی توسعه صادرات
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محصوالت کشاورزی کشور ،رویکردی مقطعی و فاقد انسجام الزم میباشد .بر این
اساس تصمیمات سریع ،واکنشی و در برخی موارد متناقض دولت در زمینه تدوین
آئیننامههای مربوط به صادرات کاالهای کشاورزی اختالالتی در فعالیت این بخش
ایجاد نموده است (پاکروان ،مهرابی بشرآبادی و گیالنپور .)211 :9381 ،همچنین
برنامهها در زیربخشهای تولید کشاورزی ،منابع و نهادههای تولید ،حمایت از
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ،عمدتاً با نگاه بخشی نگری تنظیم گردیده که این
موضوع نیز به نوبهی بخش مهمی از ظرفیتهای صادراتی بخش تولید محصوالت
کشاورزی را مسکوت ،ناکارآمد و یا با نقائص فراوان نگه داشته است (کربالیی
اسماعیلی.)98 :9312 ،
یکی دیگر از مهمترین تنگناها و چالش پیش روی صادرات بخش کشاورزی ،تعدد
ارگانهای مؤثر در امر صادرات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی الزم بین
فعالیتهای سازمانها و مؤسسههای شاغل در بخش صادرات میباشد ،به طوری که
براساس اعالم مؤسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی ،بیش از 28
وزارتخانه ،سازمان و مؤسسه مختلف اقتصادی و غیراقتصادی به صورت مستقیم و
غیرمستقیم در امر صادرات دخالت دارند که این موضوع تاکنون حاصلی جز تعدد
مراجع تصمیمگیری و سردرگمی صادرکنندگان نداشته است (محنتفر و خاکپور،
11 :9382؛ خالدی و ایوب زاده.)11 :9381 ،
در مجموع بررسی مطالعات پیشین ،حاکی از آن میباشد که اگر چه شناسایی عوامل
مؤثر در حوزه های مختلف ،موجب تمرکز و کنترل بهتر و افزایش شانس موفقیت در
برنامههای توسعهی صادرات میگردد ،اما دستیابی به رشد و توسعه صادرات
مستلزم ،انتخاب راهبرد صادراتی مبتنی بر تقویت نقاط قوت و حل چالشها و
مشکالت موجود میباشد ،با این حال مطالعات داخلی ،محدود به تجزیه و تحلیل
عوامل مؤثر بر صادرات از حیث کمی شدهاند و مطالعات نظاممند بسیار اندکی در
خصوص ارائه راهبردهای مناسب توسعه صادراتی با توجه به تحلیل وضع موجود
و مقایسه آن با کشورهای مختلف صورت گرفته است ،لذا با عنایت به عدم وجود
تحلیل جامعی در خصوص آسیبشناسی توسعهی صادرات بخش کشاورزی،
پژوهش حاضر درصدد بوده است ،با بهرهگیری ازمطالعات و گزارشهایی که در
خصوص بررسی وضعیت صادرات کشور صورت گرفته ،مسائل و مشکالتی که به
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طور اخص فرآروی صادرات بخش کشاورزی کشور میباشد به طور عمیق و جامع
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و نوع مطالعه ،توصیفی -تحلیلی میباشد که
با بررسی اسنادی و تحلیل محتوای تجارب کشورهای پیشرو در توسعهی صادرات
محصوالت کشاورزی و با بهرهگیری از روش مطالعهی تطبیقی 9بردی )9112( 2در
چهار مرحله توصیف ،3تفسیر ،2همجواری2و مقایسه 1انجام شده است .بدین منظور
در مرحله نخست به توصیف نمودها و پدیدههای مورد تحقیق بر اساس شواهد و
اطالعاتی که مطالعه اسناد و گزارشات مختلف استخراج گردید ،پرداخته شد .در
مرحله تفسیر اطالعاتی است که در مرحله اول توصیف شد ،بررسی و تحلیل گردید.
طی مرحله همجواری ،اطالعاتی که در طی دو مرحله قبل گردآوری شده بود،
طبقهبندی شدند تا چارچوبی فراهم شود که راه برای مرحله بعدی یعنی مقایسه
شباهتها و تفاوتهای پدیده مورد بررسی هموار نماید و در مرحله چهارم اطالعات
طبقهبندی شده مقایسه و تحلیل شدند .بر اساس این الگو ابتدا اطالعات مورد نیاز
درباره کشورها از منابع گردآوری و تفسیر شد ،سپس طبقهبندی گردید و در مرحله
آخر تفاوتها و تشابهات مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.
با توجه به تجارب موفق کشورهای آمریکا ،کانادا ،برزیل ،استرالیا ،هند ،تایلند ،مالزی
در توسعهی صادرات بخش کشاورزی ،کشورهای مذکور به عنوان موارد منتخب
برای مقایسه تطبیقی انتخاب شدند .اطالعات مورد نیاز از طریق اسناد و مدارك
کتابخانهای ،گزارشات موجود در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی و
معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی ،1سایتهای بینالمللی همچون پایگاه
1 -Comparative
2 -Beredy
3- Description
4- Interpretation
5 -Guxtaposition
6 -Comparison
 -7گزارش بررسی فرصتها و چالشهای صادرات کشاورزی و مواد غذایی به روسیه ( ،)9312معاونت پژوهش-
های زیربنایی و امورتولیدی ،دفتر مطالعات زیربنایی؛ گزارش بررسی چگونگی اعطای حمایتها و مشوقهای
صادراتی در دوازده کشور منتخب جهان ( ،)9388دفتر توسعه و حمایت تجاری از بنگاههای کوچک و متوسط و
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اطالعاتی سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی و وزارت کشاورزی کشورهای
مورد مطالعه ،گردآوری شده است .9پس از جمعآوری اطالعات ،با استفاده از روش
تحلیل محتوای اسناد و مدارك ،محورهای مورد تحلیل بر اساس شباهتها و های
راهبردها و برنامههای توسعهی صادرات بخش کشاورزی در کشورهای مذکور در
قالب مولفههای (ساختار تشکیالتی ،حمایتها و مشوقهای صادراتی ،تقویت
رقابتپذیری محصوالت و تسهیل تجارت و توسعه سرمایهگذاری) ،استخراج گردید.

يافتههای پژوهش
تحلیل روند توسعهی صادرات بخش کشاورزی ايران در مقايسه با کشورهای
مختلف جهان
کل ارزش صادرات محصوالت کشاورزی در سال  ،2892برابر با  9/21تریلیون دالر
بوده است .در شکل شماره ( ،)2سهم مناطق مختلف جهان از صادرات محصوالت
کشاورزی در سال  2892میالدی با هم مقایسه شده است .همانطور که در این نمودار
مشاهده میشود ،ده مبادی برتر صادراتی ،حدود  13درصد از ارزش صادرات
محصوالت کشاورزی جهان را به خود اختصاص دادهاند .اتحادیه اروپا ،ایاالت متحده
آمریکا و چین ،علیرغم کاهش مجموع ارزش صادرات کاال در اغلب گروههای کاالیی
جزء مبادی عمده صادراتی جهان بودهاند .اتحادیه اروپا با صادرات  282میلیارد
دالری محصوالت کشاورزی جهان همچنان سهم قابل توجهی را در بازار این
محصوالت به خود اختصاص داده است (اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی،
.)9312
نکته جالب توجه سهم بسیار جزیی کشور ایران از تجارت محصوالت کشاورزی
است ،به نحوی که به رغم پتانسیلهای قابل توجه بخش کشاورزی کشور در تولید
گروه بررسی و مطالعات تطبیقی تسهیالت صادراتی؛ خدمات و تسهیالت موثر در جهت توسعه و رشد
صادرات(نمونه کاوی چهار کشور ()9381؛ گزارش بررسی عملکرد لجستیکی کشورها ( ،)2891پیشروان صادرات
کاالیی جهان در سال  .2892معاونت بررسیهای اقتصادی ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معدن و کشاورزی تهران.
()9312؛ گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور ( ،)9312سازمان توسعه تجارت
 9تارنماهای اطالعاتی سازمان خوار و بار و کشاورزی ()http://faostat.fao.org؛ مرکز تجارت جهانی
()www.trademap.com؛ سازمان تجارت جهانی ()https://www.wto.org
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محصوالت زراعی ،باغی و دامی ،بررسیها حاکی از آن است که سهم ایران در
صادرات جهانی محصوالت کشاورزی اندك میباشد ،به طوری که کشور ایران در
سال  2892تنها  8/39درصد از صادرات جهانی محصوالت کشاورزی را به خود
اختصاص داده است .همچنین میانگین سهم ایران از صادرات جهانی محصوالت
کشاورزی در برنامه سوم و چهارم توسعه به ترتیب  8/22و  8/32درصد بوده است
(جلیل پیران .)928 :9319 ،پایین بودن سهم ایران در صادرات جهانی محصوالت
کشاورزی در حالی است که کشور ایران در تولید  22محصول کشاورزی جزء 2
کشور اول جهان و در تولید  22محصول جزء  92کشور اول جهان است (جدول.)9

شکل  -0نمودار ده صادرکننده برتر محصوالت کشاورزی در سال ( 0215منبع) word.comwww.mapsof :

اگرچه در سال های اخیر اصالحات سیاستی و اقتصادی انجام شده ،موقعیت رقابتی
کشور را در تجارت محصوالت کشاورزی تاحدودی ارتقاء داده است ،اما همچنان
سهم بخش کشاورزی در صادرات فراوردههای غیر نفتی و تولید ناخالص داخلی
اندك میباشد (شکل .)3
آمارها حاکی از آن است بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی در سال  9312از
لحاظ وزنی مربوط به زیربخش زراعی با سهم  13/28درصد ،باغی با سهم 29/82
درصد ،دام و طیور با سهم  93/23درصد میباشد .همچنین از لحاظ ارزشی
بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به زیربخش باغی با سهم
 21/22درصد ،زراعی با سهم  23/3درصد و دام و طیور با سهم  22/92درصد
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میباشد .پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ وزنی در سال  9312در بخش کشاورزی
عبارتند از :هندوانه با  122/2هزارتن ،سیب زمینی تازه یا سردکرده با 121/1
هزارتن،گوجه فرنگی تازه یا سردکرده با  232/8هزارتن ،سیب تازه با  322هزارتن و
پیاز و موسیر با  323هزارتن و و پنج قلم عمده صادراتی از لحاظ ارزشی عبارتنداز:
پسته با پوست با  111/2میلیون دالر ،رب گوجه فرنگی با  281/1میلیون دالر ،مغز
پسته تازه یا خشک با  283/2میلیون دالر میلیون دالر ،زعفران دربستهبندی بیش
از 38گرم با  913/1میلیون دالر ،سایرحیوانات زنده از نوع گوسفند به جز گوسفند
مولد نژاد خالص با  982/3میلیون دالر ،میباشد (معاونت برنامهریزی و اقتصادی
وزارت جهاد کشاورزی.)9312 ،
جدول  -1رتبه جهانی کشور ايران در برخی محصوالت زراعی و باغی
رتبه جهانی ایران

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

پسته

9

ایران

آمریکا

ترکیه

محصول
انواع توت

9

ایران

ویتنام

مکزیک

هنداونه

2

چین

ایران

ترکیه

خرما

2

مصر

ایران

عربستان

گردو

2

چین

ایران

آمریکا

خربزه ،طالبی ،گرمک

2

چین

ایران

ترکیه

زردآلو

2

ترکیه

ایران

ازبکستان

خیار

3

چین

ترکیه

ایران

بادمجان

3

چین

هند

ایران

گیالس

3

ترکیه

آمریکا

ایران

پیاز

2

چین

هند

آمریکا

کدو و کدو تنبل

2

چین

هند

روسیه

بادام

2

آمریکا

اسپانیا

استرالیا

رازیانه ،گشنیز

2

هند

مکزیک

چین

آلبالو

2

ترکیه

روسیه

لهستان

انجیر

2

ترکیه

مصر

الجزایر

کاهو

2

چین

آمریکا

هند

به

2

ترکیه

چین

ازبکستان

منبع :آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی ملل متحد
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شکل -9نمودار سهم صادرات بخش کشاورزی از کل صادرات کاالهای غیر نفتی در سال 1935
(منبع :وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت برنامهریزی و اقتصادی ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات)9312 ،

به طور کلی در بررسی وضعیت موجود صادرات بخش کشاورزی کشور ،نکات
مهمی توجه خواننده را به خود جلب مینماید .نخست آن که سرعت رشد تجارت
محصوالت کشاورزی کشور از روند بینالمللی آن کندتر است و این در شرایطی
است که ظرفیت مناسبی برای تولید و تجارت محصوالت کشاورزی در کشور وجود
دارد .همچنین افزون بر ناپایداری و حجم پایین صادرات کشاورزی از کل صادرات
غیرنفتی ،تنوع اندك محصوالت صادراتی ،مهمترین ویژگی ساختار صادراتی
محصوالت کشاورزی کشور میباشد .در مجموع میتوان گفت هرچند روند رو به
رشد صادرات بخش کشاورزی وضعیت بهتری پیدا کرده است ،اما به هیچ عنوان
مطلوب نبوده و با پیشبینیهای برنامههای تدوین شده نیز مطابقت نداشته است .به
نحوی که همانگونه که از پژوهشها و آمار بر میآید طی دهه گذشته رشد عملکرد
صادرات محصوالت کشاورزی کشور در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی بسیار
کمتر از ارزشهای بالقوه و هدفگذاریهای پیش بینی شده در برنامههای توسعهی
میباشد.
به اعتقاد بسیاری از محققان همچون (مقدسی و علی شاهی )22 :9381 ،سهم پایین
کشور در تجارت جهانی محصوالت کشاورزی ،بیانگر این موضوع است که
پیش نیازهای توسعه صادرات بخش کشاورزی هنوز مهیا نشده است .سیاستهای
غلط و عدم برنامهریزی صحیح سبب شده که به تدریج میزان صادرات کاهش و
بازارهای جهانی از محصوالت ما تهی گردد و جای آن را کشورهایی بگیرند که هیچ
نام و نشانی در توزیع و عرضه این گونه محصوالت نداشتهاند .بر این اساس،
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برنامهریزی صحیح در راه تحول تولید و تجارت محصوالت کشاورزی در کشور
امری اجتنابناپذیر میباشد .از آنجا که جهتدهی اصلی به سیاستها و برنامههای
توسعهی ،مستلزم تحلیل عملکرد موجود و بررسی مسائل و مشکالت پیشروی آن
میباشد ،در ادامه با توجه به هدف تحقیق سعی شده است راهبردها و برنامههای
توسعه صادرات در بخش کشاورزی کشورهای منتخب بر اساس مؤلفههای مختلف
با یکدیگر مقایسه شود و تفاوت و شباهتهای آنان مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعه تطبیقی برنامههای توسعه صادرات در کشورهای منتخب
تجربیات موفق کشور آمريکا در صادرات محصوالت کشاورزی

ایاالت متحده آمریکا به عنوان بزرگترین صادرکننده محصوالت کشاورزی بعد از
اتحادیه اروپا مطرح میباشد .مقادیر عمده صادرات ایاالت متحده از نظر ارزش شامل
محصوالتی نظیر سویا ،ذرت ،گندم و پنبه میباشد .صادرات کشاورزی آمریکا از
سال  9118به طور میانگین سالیانه 2 ،درصد رشد داشته است .اگر چه افزایش
تقاضای جهانی به ویژه در بازارهای کشورهای در حال توسعه مانند چین ،همراه با
نرخ ارز رقابتی به بهبود صادرات محصوالت کشاورزی آمریکا در دهه گذشته کمک
کرده است ،اما نمیتوان از نقش وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا در برداشتن
موانع بازرگانی در مسیر توسعه کشاورزی این کشور غافل شد .به اعتقاد بسیاری از
صاحبنظران یکی از عوامل اصلی توسعهی صادرات محصوالت کشاورزی آمریکا،
وجود دستگاه متولی ذیل وزارت کشاورزی است که مأموریت آن افزایش ظرفیتهای
صادراتی تعریفشده است (پیرهادی .)9311 ،جایگاه این نهاد در چارت سازمانی
وزارت کشاورزی آمریکا در شکل شماره ( )2نمایش داده شده است.
سازمان خدمات خارجی کشاورزی 9ذیل وزارت کشاورزی آمریکا متولی توسعه
بازارهای خارجی برای عرضه محصوالت و ارائه خدمات در این حوزه است .این
سازمان در سال  9123میالدی ذیل یکی از معاونتهای وزارت کشاورزی آمریکا
رسماً تأسیس شد .قبل از آن ،سازمان خدمات خارجی کشاورزی با عنوان «دفتر
روابط خارجی کشاورزی» فعالیت میکرد ،اما در طی سالهای بعد به وزارت امور
خارجه و سپس مجدداً به وزارت کشاورزی آمریکا انتقال یافت .این سازمان در جهت
1 Foreign Agriculture Services
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کاهش تعرفه محصوالت کشاورزی و رفع هرگونه مانع تجاری کشورهای دیگر در
برابر محصوالت آمریکایی تالش میکند ،عالوه بر این مذاکرات تجاری خدماتی از
قبیل اجرای برنامههای حمایت از صادرات ،کسب اطالعات و تسهیل توافقنامههای
تجاری در حوزه کشاورزی را بر عهده دارد.

شکل  -2خالصهای از چارت سازمانی وزارت کشاورزی آمريکا (منبع :وزارت کشاورزی آمریکا)2891 ،

به طور خالصه اهم اقدامات صورت گرفته در این کشور برای تحقق توسعه صادرات
به شرح زیر میباشد:
وجود سازمان های متولی توسعه بازار کشاورزی زیر نظر وزارت کشاورزی
ایاالت متحده آمریکا که نقش بسزایی در افزایش صادرات محصوالت غذایی و
کشاورزی این کشور ایفا میکند .یکی از این دستگاههای متولی ،آژانس خدمات
بازاریابی کشاورزی ( 9)AMSاست .این آژانس با فراهم نمودن ابزارها و خدمات الزم
برای کشاورزان آمریکایی فرصتهای بازاریابی محصوالت کشاورزی را ایجاد
می کند .ضمانت دسترسی مناسب به غذای با کیفیت و تولیدات کشاورزی سالم برای
مصرفکننده داخلی و بازارهای صادراتی از دیگر وظایف این سازمان میباشد.
از سال  9192تا به امروز سازمان بازاریابی کشاورزی آمریکا برای کمک به
بازاررسانی و توزیع محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته ،گزارشات روزانه،
ماهانه و ساالنه بازار را منتشر میکند .این گزارشها شامل نیازها ،مقادیر تولید،
1- Agriculture Marketing Services
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سفارشات ،خرید و فروشها ،کیفیت محصوالت ،فعالیتهای کارخانهها،
عمدهفروشیهای اصلی ،اطالعات حمل و نقل دریایی و راهآهن و سایر موارد مورد
نیاز میباشند .گزارشها این امکان را برای تولیدکنندگان ،کشاورزان و سایر کسب
وکارهای کشاورزی فراهم میکند تا بازار را ارزیابی کنند و الگوهای قیمت را پایش
نمایند ،عالوه بر آن ملزومات موردنیاز برای استفاده از انواع وسایل حمل و نقل را
دریافته و به درستی مسیر حرکت خود را تشخیص دهند .این گزارشها برای
محصوالتی همچون پنبه ،میوه و سبزی ،محصوالت اساسی ،دام زنده ،انواع گوشت،
مرغ و تخممرغ ،محصوالت دانهای و علوفه ،شیر و محصوالت لبنی و تنباکو ارائه
می شود .روش کار نیز به این صورت است که افراد آموزش دیده از طرف این
دستگاه زیر مجموعه وزارت کشاروزی استخدام میشوند تا اطالعات را به صورت
میدانی تهیه و ظرف چند ساعت با هر وسیله الکترونیکی در دسترس ،برای انتشار در
تارنمای وزارت کشاورزی ارسال نمایند .همچنین سازمان خدمات خارجی ذیل
وزارت کشاورزی آمریکا ،با استفاده از ظرفیت سفارتخانههای خود در سراسر جهان
و همچنین کارشناسان کشاورزی ،شبکهای سازمانیافته برای کسب اطالعات
کاربردی در زمینه عرضه ،تقاضا ،تولید و تجارت کشاورزی ایجاد کرده است .در این
شبکه اطالعات جمعآوریشده در سراسر جهان بهصورت گزارش مکتوب در اختیار
ذینفعان بخش کشاورزی قرار میگیرد .در نرمافزاری تحت وب موسوم به شبکه
اطالعات جهانی کشاورزی ( 9)GAINامکانی فراهم شده است تا کاربر با انتخاب
کشور ،بازه زمانی و موضوع موردنظر به تمام گزارشهای تولیدشده توسط
کارشناسان مستقر در سفارتخانه یا کنسولگریهای آمریکا در کشور مذکور
دسترسی داشته باشند .از اخبار شیوع بیماریهای کشاورزی تا برقراری قراردادهای
کشاورزی میان کشورها و یا وضع قوانین مرتبط با تجارت کشاورزی در این کشور
میتواند موضوع این گزارش ها باشد .وزارت کشاورزی آمریکا با جمعآوری و تالقی
اطالعاتی دادههای تولید شده در سایر سازمانها ،گزارشهای سفارتخانهها و با
بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای و اطالعات هواشناسی ،میزان عرضه و تقاضا
کشاورزی جهان را بهصورت ماهانه تخمین میزند .این گزارشها بهصورت رسمی و

1 -Global Agriculture Information Network
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از سال  9113میالدی بهصورت ماهانه در فرمتهای مختلف بر روی تارنمای وزارت
کشاورزی قابلدسترسی و اشتراكگذاری است (مهدوی.)9311 ،
تجربیات موفق کشور کانادا در صادرات محصوالت کشاورزی

مدیریت واحد محصوالت کشاورزی از مزرعه تا بازار و سپردن وظیفه بازرگانی
محصوالت کشاورزی به وزارت کشاورزی در این کشور ،یکی از ابزارهای وزارت
کشاورزی کانادا در تبدیل این کشور به یکی از  2کشور برتر صادرکننده محصوالت
کشاورزی بوده است ،به گونهای که تراز تجاری این کشور در محصوالت کشاورزی
در سال  2892میالدی بالغ بر مثبت 99/2میلیارد دالر اعالم شده است .بیشترین
محصوالتی که طی سالهای گذشته از این کشور صادر شده است عبارتند از:
دانههای روغنی ،گندم دوروم ،سویا ،عدس خشک شده و محصوالت نانوایی.
مسئولیت خدمات بازرگانی در وزارت کشاورزی کانادا بر عهده معاونت «خدمات
بازار و تجارت کشاورزی» است که توسط دستیار معاون وزیر کشاورزی و ذیل
نظر قائم مقام وزیر کشاورزی اداره میشود .اجرای لوایح و مقررات ابالغشده از
سوی مجلس کانادا در حوزه تنظیم بازار ،اجرای برنامههای حمایتی و توسعه بازار،
ایجاد زیرساخت اطالعاتی و تسهیلگری برای حضور بهتر تولیدکنندگان در تجارت
بینالمللی از مسئولیتهای این بخش است.
عمدهترین برنامههای صورت گرفته در این کشور برای تحقق توسعه صادرات بخش
کشاورزی به شرح زیر میباشد:
سیستم کشاورزی و غذای کانادا (وزارت کشاورزی) ،به صورت یک زنجیره واحد از
قبل تولید شکل گرفته و تا ارائه محصوالت بدست مصرف کنندگان ادامه مییابد .این
مدل دارای یک زنجیره عرضه یکپارچه شامل تأمینکنندگان مواد اولیه ،تولیدکنندگان
اصلی ،پردازنده های غذایی و نوشیدنی ،خرده فروشان و عمده فروشان مواد غذایی و
ارائه دهندگان خدمات است .فعالیتهای این زنجیره تأمین ،مزایای اقتصادی قابل
توجهی را در سطح ملی و استانی دارد که نمونهی آن افزایش صادرات و تولیدات
مواد غذایی پایدار در این کشور میباشد .مدیریت این وزارتخانه از تولید یک کشاورز
شروع شده و تا رسیدن این محصول به مصرف کننده یا به عبارتی از مزرعه تا
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بازارهای جهانی در تمام مراحل تولید اعم از پردازش و بازاریابی محصوالت ادامه
دارد.
تجارت محصوالت کشاورزی اقدامی مشترك بین وزارت کشاورزی و وزارت امور
خارجه این کشور است که طبق برنامهی ملی کانادا اقدام به بازاریابی بینالملی
محصوالت کشاورزی میکنند .با همین شیوه مدیریتی است که تولید ناخالص داخلی
کانادا در بخش کشاورزی از سال  2881تا کنون هرساله به جز در دوره رکود سال
 ،2881افزایش داشته است .همچنین برآورد شده است که تقریبا  28درصد از ارزش
تولید زراعی اولیه در کانادا صادر شده یا به عنوان کاالهای اولیه برای محصوالت
غذایی و محصوالت فرآوری شده پردازش شده است (سروی.)9311 ،
تجربیات موفق کشور استرالیا در صادرات محصوالت کشاورزی
بخش کشاورزی استرالیا یکی از ارکان مهم اقتصاد این کشور محسوب میگردد ،به
نحوی که این کشور حدود دو سوم محصوالت کشاورزی تولیدی خود را صادر
میکند .عمدهترین برنامههای صورت گرفته در این کشور برای تحقق توسعه
صادرات بخش کشاورزی به شرح زیر میباشد:
در کشور استرالیا مدیریت امور بازار و ارتقای صادرات محصوالت کشاورزی بر
عهده یکی از معاونت ها ذیل وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا قرار دارد .ذیل این
معاونت بخشهای امور صادرات و دسترسی بازار و تجارت قرار دارند که وظیفه
«تقویت توانمندی تولیدکنندگان و صادرکنندگان» و «تدوین راهبردها» برای دستیابی
به بازارهای خارجی محصوالت کشاورزی را بر عهده دارند (شکل  .)2مقامات این
وزارتخانه از طریق ابزارهای مختلف ازجمله دفاتر خود در بازارهای جهانی تالش
میکنند تا راهی برای عبور از محدودیتهای وارداتی و افزایش صادرات خود بیابند.
برای حفظ حسن شهرت کیفیت محصوالت کشاورزی استرالیا در بازارهای جهانی،
معاونت توسعه بازار و تجارت تحت نظر وزارت کشاورزی ،کیفیت محصوالت
صادراتی را کنترل میکند و بر اساس گواهیهای این وزارتخانه اجازه صادر
می شود .محصوالتی که ازنظر وزارت کشاورزی استرالیا مشمول نظارت کیفی
هستند عبارتاند از :محصوالت لبنی ،محصوالت تخممرغ و تخم سایر پرندگان ،انواع
شیالت و آبزیان ،سبزیها و میوههای تازه ،محصوالت دانهای ،کاه و کلش ،دام زنده،
محصوالت گوشتی ،محصوالت بهاصطالح ارگانیک ،محصوالت گیاهی .همچنین بر
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اساس قانون صادرات مصوب سال  9182در مجلس استرالیا ،وزارت کشاورزی
موظف است اقدامات آمادهسازی محصوالت صادراتی مشخصشده را بهمنظور
کسب استاندارد حداقلی صادرات انجام دهد.
وزارت کشاورزی استرالیا بهمنظور ارتقای سودآوری و افزایش رقابتپذیری
محصوالت دارای مزیت صادراتی ،نقش تنظیمگری را میان تشکلهای تخصصی فعال
درزمینه محصوالت مختلف ایفا میکند .در حوزه محصوالت صنایع لبنی ،گوشت و
پشم ،خدمات مربوط به بازرگانی ،توسعه بازار و امور تحقیق و توسعه به تشکلها و
نهادهای غیردولتی سپردهشده است .این نهادها در تمام زنجیره تولید تا توزیع و
عرضه محصوالت فعالیت کرده و هزینه اداره آنها نیز از طریق پرداخت عوارض و
بهنوعی مالیات از کشاورزان اخذ میشود .جمعآوری و نظارت بر هزینه کرد این
عوارض بر امور توسعه بازار ،تحقیق و توسعه و امنیت زیستی به نمایندگی از
کشاورزان و تولیدکنندگان بر عهده وزارت کشاورزی است .این امر بهنوعی
اشتراك گذاری منابع مالی و اطالعاتی بوده و موجب افزایش همکاری همه ذینفعان
در حل مسائل مبتالبه آن صنعت و همچنین افزایش فروش است .برای مثال ازجمله
نهادهای تخصصی فعال در عرضه تولید گوشت میتوان به فدراسیون گوشت مرغ
استرالیایی 9اشاره کرد .مذاکرات تجاری نیز یکی از ابزارهای مهم وزارت کشاورزی
استرالیا برای ایجاد دسترسی های جدید برای صادرات محصوالت کشاورزی است
(پیرهادی.)9311 ،
تجربیات موفق کشور برزيل در صادرات محصوالت کشاورزی

کشور برزیل نیز یکی دیگر از نمونههای موفق توسعه صادرات بخش کشاورزی
است .بنابر گزارشها در سال  2892کشور برزیل نیز با صادرات  88میلیارد دالری
بعد از اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا ،جایگاه سوم صادرکنندگان برتر
محصوالت کشاورزی در جهان را به خود اختصاص داده است .عمده محصوالت
صادراتی بخش کشاورزی برزیل شامل سویا ،گوشت ،نیشکر ،محصوالت جنگلی و
قهوه میباشد .برای درك بهتر اقدامات صورت گرفته در این کشور نمایی کلی از
ساختار عملکردی توسعهی تجارت در وزارت کشاورزی در شکل شماره ( )1ارائه
شده است.
1 -The Australian Chicken Meat Federation Inc
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شکل  -5جايگاه متولی تجارت و بازرگانی ذيل وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا
(منبع :وزارات کشاورزی و منابع آب استرالیا)2891 ،

وزارت زراعت ،دامداری و تأمین مواد غذایی()MAPA
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply
CGPC

بخش توسعه بینالمللی تجارت بینالملل()DPI
Department of Agribusiness International Promotion
دفتر بین المللی سرمایه گذاری و همکاری()CGIC
Office for International InvestmentandCooperation

تعاونیهای بینالمللی
تشویق سرمایهگذاری
اطالعات بازار :جمع آوری اطالعات بازار هدف و تحلیل آن
دفتر توسعه بینالمللی()CGPC
Office for International Promotion

ارتقاء تجارت :برگزاری مأموریتهای تجاری ،نمایشگاههای تجاری
تبلیغات :برگزاری سمینارها و کنفرانس ها و تورهای کشاورزی در برزیل
آگاهی صادرات :برگزاری سمینارها در مورد مزایا و بهترین شیوه ها ،مأموریت های معیار
شکل  -6ساختار عملکردی توسعهی تجارت در وزارت کشاورزی برزيل (منبع) Requiao, 2016:
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به طور خالصه اهم اقدامات صورت گرفته درکشورهای موفق در اجرای سیاست
توسعه صادرات بخش کشاورزی ،در جدول ( )3ارائه گردیده است.
جدول -9مطالعه تطبیقی راهبردهای توسعه صادرات در کشورهای پیشرو در صادرات محصوالت
کشاورزی
ساختار تشکیالتی

حمایتها و مشوقهای

تقویت رقابتپذیری

صادراتی

محصوالت

تسهیل تجارت

فراهم نمودن ابزارها و
وجود سازمانهای متولی
توسعه بازار کشاورزی
زیر نظر وزارت کشاورزی
ایاالت متحده آمریکا(نظیر:
آژانس خدمات بازاریابی
کشاورزی ،سازمان
خدمات خارجی)،
آمریکا

نهادسازی تخصصی برای
رونق صادرات محصوالت
کشاورزی

خدمات الزم برای
بازاریابی محصوالت
کشاورزی ،خرید مازاد
محصوالت کشاورزان و
صنایع تبدیلی در حجم
باال ،اجرای برنامههای
حمایت از صادرات ،بیمه
صادراتی ،حضور
شرکتهای صادراتی
کشور در نمایشگاهها و

ساماندهی بازار
محصوالت ارگانیک،
توسعه کیفی و اجرای
استانداردهای تولیدی و
صادراتی ،ارتقای
مهارتهای بازاریابی
محصوالت ،تمرکز بر
تولیدات فرآوری شده
کشاورزی.

مناسبتهای تجاری بین-

تهیه اخبار و گزارشات
مستمر از بازارهای
کشاورزی ،کاهش تعرفه
محصوالت کشاورزی،
تسهیل توافقنامههای
تجاری در حوزه
کشاورزی ،تجارت آزاد،
استفاده از ظرفیت
دیپلماسی برای صادرات
کشاورزی ،تجارت
الکترونیک.

الملل
اجرای برنامههای حمایتی
و توسعه بازار ،ارائه

کانادا

خدمات(مالی ،مشاورهای،

بهبود کیفیت موادغذایی

مدیریت واحد محصوالت

اطالعاتی) برای شروع

و مهارت تولیدی ،ارائه

ایجاد زیرساخت اطالعاتی

کشاورزی از مزرعه تا

صادرات ،بیمه(بیمه

تحقیقات بازار به

و تسهیلگری برای

بازار و سپردن وظیفه

خریدار ،بیمه حفاظت

منظور شناسایی و

حضور بهتر تولیدکنندگان

بازرگانی محصوالت

صادرات و بیمه در برابر

رصد بازارهای جدید،

در تجارت بینالملل،

کشاورزی به وزارت

خطرهای سیاسی و

بهبود برنامههای

حمایت وزارت خارجه

کشاورزی ،معاونت

تجاری) ،اعطای خدمات

مدیریت ریسک

کانادا در بازاریابی

خدمات بازار و تجارت

واسطهای تجاری ،حمایت

کشاورزی ،توسعه نام

محصوالت کشاورزی،

کشاورزی ذیل وزارت

برای حضور در مناسبت-

و برندهای تجاری،

اجرای توافقات تجاری

کشاورزی.

ها ،مأموریتها و

بستهبندی محصوالت.

بینالمللی.

نمایشگاههای تجاری،
تأمین مالی شرکتهای
صادراتی.

برزیل

مدیریت واحد زنجیره

سازماندهی مشارکت

ارتقاء وضعیت

تعامل با شرکای مرتبط در

تولید تا عرضه محصوالت،

کشاورزان کوچک مقیاس

بهداشتی و کیفی

داخل وزارت کشاورزی

سازماندهی و اجرای

و تعاونیهای صادراتی

محصوالت ،بازاریابی

برزیل ،تشکیل گروه

سیاستهای توسعهی

توسط آژانس توسعه

تجاری برای شناسایی

مذاکرات –بدون

صادرات بخش کشاورزی

تجاری و سرمایه گذاری

بازارهای هدف

تعرفه(مذاکرات در

برزیل در وزارت توسعهی

در تجارت بینالملل ،کمک

محصوالت کشاورزی

خصوص تعرفههای

کشاورزی ،امور خارجه،

به مشارکت شرکتهای

برزیل که اخیراً کاهش

صادراتی برای انتخاب

اداره بازرگانی و سرمایه

برزیلی در مأموریتهای

یافته است ،حضور

بازار متمرکز) ،ساماندهی
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گذاری ،آژانس توسعه

تجاری و رویدادهای

مؤثر بخش خصوصی

بخش دسترسی به بازار و

تجاری و سرمایه گذاری

تبلیغاتی ،پشتیبانی از

در ارتقاء بازار بین-

رقابت ،جمع آوری

تجاری.

شرکتها در جستجوی

المللی گوشت و

اطالعات بازار و انتشار

بازارهای جدید و کسب و

محصوالت لبنی ،تبلیغ

اطالعات در مورد فرصت-

کار ،تأمین مالی صادرات

گسترده تصویر و نام

های تجاری ،9آموزش

توسط بانک ملی توسعه

تجاری محصوالت

کارآفرینی ،توسعه

اقتصادی و اجتماعی،

برزیلی در خارج از

تحقیقات بازار ،استفاده از

تأمین مالی پیش از تولید،

کشور.

ظرفیت بخشهای تجاری

تأمین مالی هیأتهای

سفارتخانهها و

تجاری برای شرکت در

کنسولگریها.

ارائه خدمات و حمایتها

واگذاری خدمات مربوط به

نمایشگاهها.

استرالیا

مدیریت واحد تولید و

توسط کمیسیون تجارت

صدور گواهیهای

بازرگانی ،توسعه بازار و

بازرگانی در بخش

استرالیا ،حمایت در جلب

کیفیت و سالمت

امور تحقیق و توسعه به

کشاورزی ،مدیریت امور

مشتریان بالقوه ،تقویت

محصوالت کشاورزی،

تشکلها و نهادهای

بازار و ارتقای صادرات

توانمندی تولیدکنندگان و

آمادهسازی محصوالت

غیردولتی ،بهرهگیری از

محصوالت کشاورزی ذیل

صادرکنندگان ،اعطای

صادراتی بهمنظور

دیپلماسی برای ایجاد

وزارت کشاورزی و منابع

وامهای بالعوض جهت

کسب استاندارد حداقلی

همکاریها و توسعه

آب استرالیا ،مدیریت

توسعه صادرات و تأمین

صادرات ،کمک در

تجارت ،اشتراكگذاری

نهادهای واسط بازرگانی

مالی صادرکنندگان ،ارائه

شناسایی فرصتها و

منابع اطالعاتی و تحقیقات

کشاورزی.

خدمات مشاوره

بازارهای صادراتی.

مناسب در مورد بازارهای

تخفیفهای خاص در

ایجاد تشکلهای

بازرگانی.

مدیریت واحد زنجیره
تولید تا عرضه محصوالت
به منظور جلوگیری از
چندگانگی تصمیمات و
متعارض بودن آن-
ها(سیاستها در یک مجمع
متمرکز که با ترکیبی
مناسب از نظر عضویت
اندونزی

همه مقامات و افرادی که
در زمینه صادرات نقش
دارند اعم از دولتی یا
خصوصی تدوین می-
گردد).

بالقوه.

هزینههای حمل و نقل،

صادراتی ،ایجاد

استرداد حقوق و عوارض

شرکتهای بزرگ

گمرکی در ورود مواد

بازرگانی که برای

اولیه ،پرداخت جایزه

ورود به بازارهای بین

صادراتی به

المللی تجهیز و آماده

صادرکنندگان ،اعطای

شدهاند ،توجه به بسته

تضمینهای صادرتی و

بندی کاالها و کمک به

استقرار نظام بیمه

تأمین آن از منابع ارزی

صادراتی به منظور

دولت ،کمک به بنگاهها

جبران خسارتهای

برای بازاریابی و

سیاسی و تجاری و

تبلیغات ،کمک به انتقال

سرمایهگذاری ،اعطای

تکنولوژی برای ارتقاء

اعتبارات مالی با بهره

سطح کیفی فرآوردهها،

جهت تولید محصوالت

اعمال معافیتهای

صادراتی و همچنین

خاصی برای ورود

اعطای اعتبارات بلند مدت

تکنولوژی در زمینه

به صادرکنندگان ،معافیت

تولید کاالهای

مالیات بر درآمدهای

صادراتی.

تأسیس صندوقهای

کمک به صادرکنندگان

توسعه مؤسسات بانکی و
اعتباری ،عضویت در
سازمانها و اتحادیههای
بازرگانی بینالمللی،
ساخت زیر بنای تأسیسات
صادراتی مانند ایجاد بنادر
با استعداد پذیرش کشتی-
های بزرگ باربری ،تثبیت
قوانین و مقررات صادراتی
به منظور جلب اطمینان
سرمایه گذاران ،جمعآوری
اطالعات و پردازش آنها،
رفع محدودیتهای اجرایی
برای صادرات ،تشویق
سرمایه گذارای خارجی.

صادراتی.
ایجاد تشکلها و اتحادیه-

تغییرات و اصالحات در

1- Commercial Intelligence
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های صادراتی (مانند:

تخصیص مالی جهت

در زمینه تأمین هزینه-

قوانین و مقررات در جهت

سازمان مرکزی بازاریای

حمایت از صادرات،

های بازاریابی و

تسهیل تجارت ،عضویت

شکر ،انجمن صادرکنندگان

اعطای اعتبارات میان

تبلیغات ،گسترش و

در اتحادیههای مختلف،

برنج تایلند ،انجمن

مدت و بلند مدت به تولید-

تنوع بازارهای

مذاکره و تفاهم با

تولیدکنندگان مواد غذایی و

کنندگان و صادرکنندگان،

صادراتی ،بازاریابی

کشورهای منطقه به منظور

فعال.

کاهش محدودیتهای

صادرکنندگان ذرت ،انجمن

اعطای جایزه و پاداش

کائوچوی تایلند ،انجمن

برای عملکرد صادراتی

گمرکی برای صدور

ابریشم تایلند) ،تأسیس

برحسب حجم و میزان

کاالها ،بهرهگیری از

شرکتهای بزرگ

صادرات و نوع کاالهای

دیپلماسی برای ایجاد

صادراتی.

صادراتی .معافیت مالیاتی

همکاریها و توسعه

بر درآمدهای صادراتی تا

اقتصادی با دیگر

سقف معین ،معافیت از

کشورهای جهان برای

پرداخت حقوق و عوارض

انجام مبادالت تهاتری و

گمرکی مواد خام و

فروش برنج ،تجهیز

کاالهای واسطهای

نمایندگیهای تایلند در

تایلند

وارداتی که در تولید

خارج از کشور برای کمک

کاالهای صادراتی به کار

به صادرات و جمعآوری

می روند.

اطالعات ،ایجاد زمینههای
مساعد برای گسترش
سرمایهگذاریهای داخلی
و خارجی.

وزارت کشاورزی
هندوستان مسئول تنظیم

هند

بازار محصوالت

بازپرداخت حقوق گمرکی

کشاورزی این کشور است

مواد اولیه ،قطعات و

و طی گزارشهایی که در

تجهیزات وارداتی به کار

سایت خود ارائه میکند،

رفته در ساخت کاالهای

وضعیت بازار این کشور

صادراتی ،تخفیف در نرخ

در رابطه با محصوالت

حمل و نقل راه آهن،

مختلف و آینده پیش رو

تضمین اعتبارات

ارائه مینماید .دیگر

صادراتی ،تحت پوشش

اقدامات عبارتند از :ایجاد

قراردادن خطرات ناشی از

مناطق پردازش صادرات

صادرات ،اعطای اعتبارات

در نقاط مختلف کشور و

بلندمدت به صادرکنندگان.

اعطای امتیازات خاص به

معافیت کامل درآمدهای

آنها ،ایجاد مناطق آزاد

صادراتی از پرداخت

تجاری ،ایجاد مؤسسه

مالیات ،کاهش هزینه

تحقیقات بازرگانی هند،

بازاریابی و ایجاد شعب

ایجاد سازمان بستهبندی

خارجی از مالیات

هند ،ایجاد شورای
بازرسی صادرات ،ایجاد
صندوق توسعه بازاریابی.

منبع( :یافتههای پژوهش)

صادرکننده.

کمکهای دولتی در
زمینه بازاریابی و
شناساندن بیشتر
محصوالت در

ثبات بیشتر قوانین و

بازارهای جهانی(معموالٌ

مقررات ،بیمه صادرات،

امور بازاریابی توسط

تضمین اعتبارات

ارگانهای مختلفی مانند

صادراتی ،ارایه آمار و

نمایندگیهای سیاسی-

اطالعات کلی از بازارهای

اقتصادی هند در خارج،

خارجی و زمینههای

مؤسسات گسترش

سودآور و سرمایهگذاری

صادرات ،اتاقهای

از سوی دولت ،تالش در

بازرگانی و وزارتخانه-

جهت استفاده از طرفیت-

های مربوطه صورت

های بهرهبرداری نشده،

میگیرد) ،مسئولیت

پذیرش سرمایهگذاری

کنترل کیفیت کاالهای

خارجی.

صادراتی توسط
شورای بازرسی
صادرات هند.
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تحلیل نتايج و مقايسه تطبیقی
نتایج مطالعه حاکی از آن است که در عدم توفیق توسعهی صادرات بخش کشاورزی
کشور عوامل متعددی و پیچیدهی نقش داشتهاند ،اما آنچه که بیش از سایر عوامل در
بررسی و تحلیل نتایج مالحظه میگردد ،فقدان برنامهی راهبردی توسعه مطلوب
صادرات بخش کشاورزی کشور میباشد ،به نحوی که در مقایسه تطبیقی عملکرد
متولیان کشاورزی کشور با کشورهای پیشرو در صادرات محصوالت کشاورزی،
فقدان خطمشی ثابت در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی ،به وضوح احساس
میگردد .اگر چه طی دورههای مختلف ،کشور دارای برنامههای میانمدت و
کوتاه مدت در بخش صادرات بوده است ،اما خالء وجود برنامهای بلندمدت و منسجم
در جهت تولید صادرات محور بخش کشاورزی ،در طی این سالها کامالً محسوس
میباشد .به عبارت دیگر میتوان گفت برنامههای مختلف در چارچوب یک روند
بلندمدت جهت بهبود تجارت خارجی و تولید صادرات محورحرکت نکردهاند ،به
گونهای که سیاستهای کوتاهمدت اقتصادی در برنامههای مختلف نتوانسته است،
صادرات و تجارت خارجی بخش کشاورزی را با توجه به ظرفیتهای فراوانی که در
ابعاد مختلف دارد به جایگاه شایسته آن برساند .در بسیاری از موارد اکتفای صرف
به برنامههای ضربتی و کوتاه مدت صادرات محصوالت کشاورزی ،نه تنها سودی
نداشته ،بلکه نابسامانی بازار داخلی ،سردرگمی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را در
پی داشته است.
از سویی دیگر تعدد ارگانهای مؤثر در امر بازرگانی محصوالت کشاورزی و
ناهماهنگی بخش باز رگانی کشاورزی با بخش تولید ،مشکالت متعدد و پیچیدهای را
در زمینههای مختلف پدید آورده است .به گونهای که ساختار نامناسب نظام بازار
محصوالت کشاورزی و ناهماهنگیهای به وجود آمده ،در بیشتر مواقع ،نه تنها
صادرکنندگان را با مشکالت فراوانی مواجه نموده است ،بلکه موجب ضعف
روزافزون اقتصادی تولیدکنندگان و تقویت ساختار واسطهگری گردیده است .یکی از
مؤثرترین اقدامات در این راستا ،مدیریت یکپارچه تولید و بازار است که الزمهی آن
شکلگیری نهاد متولی مدیریت بازار کشاورزی ذیل بخش تولید کشاورزی است که
در بسیاری از کشورهای موفق در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی نظیر
ایاالت متحده آمریکا و کانادا اجرا گردیده است.
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در کشور ایران نیز به منظور ایجاد زنجیرههای تولید با هدف بهبود شرایط تولید و
بازار محصوالت کشاورزی و ایجاد یک متولی واحد در زمینه تولید و صادرات
محصوالت کشاورزی ،از سال  9319طبق قانون انتزاع (قانون تمرکز وظایف و
اختیارات مربوط به بخش کشاورزی« ،)کلیه اختیارات ،وظایف و امور مربوط به
سیاستگذاری ،برنامهریزی ،نظارت و انجام اقدامات الزم از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی در قالب «معاونت توسعه بازرگانی و صنایع
کشاورزی» واگذار گردید .اگر چه اجرای این قانون اثرات قابل توجهی در
یکپارچهسازی و کاهش تصدیگریهای دولت در چرخه تولید و تجارت محصوالت
کشاورزی ،افزایش بهرهوری و بهبود برخی از شاخصهای کیفی و کمی در دو
حوزه بازرگانی داخلی (تنظیم بازار داخلی) و بازرگانی خارجی به همراه داشته است
(یعقوبی ،)9311 ،اما علیرغم تالشهای صورت گرفته ،وزارت جهاد کشاورزی
آنگونه که باید در انجام مسئولیتهای بازرگانی خود موفق عمل نکرده است و
همچنان با وضعیت مطلوب صادرات بخش کشاورزی فاصلهی زیادی داریم.
بر اساس قانون انتزاع ،برنامهریزی و انجام اقدامات الزم به منظور تنظیم بازار
داخلی ،نظارت بر قیمت کاالها و محصوالت ،سیاستگذاری امور واردات و انتخاب
ابزار تعرفهای مناسب و توسعه صادرات محصوالت و کاالهای کشاورزی دارای
مزیت نسبی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت ،اما بسترسازی مناسب
برای تفویض اختیارات به وزرات جهاد کشاورزی فراهم نشده بود ،از این رو در عمل
این قانون با چالشهایی همچون ضعف مدیریت تجارت و بازار و ضعف اجرایی و
هماهنگی بین دستگاههای مختلف ،مواجه گردید (پاسبان .)9311 ،با این حال به اعتقاد
بسیاری از صاحبنظران منفک کردن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارت
جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی ،نه تنها چالشهای فراروی صادرات بخش
کشاورزی را برطرف نمینماید ،بلکه با فراهم شدن زمینهی افزایش واردات
محصوالت کشاورزی موجب ناامیدی و بیانگیزگی بسیاری از تولیدگنندگان این
بخش نیز خواهد شد.
از سوی دیگر یکی دیگر از عواملی که در هر دو دوره زمانی (هم در دوره زمانی که
وزارت بازرگانی متولی صادرات بخش کشاورزی بود و چه دورهای که وزارت جهاد
کشاورزی متولی صادرات کشاورزی شد) سبب شد کشور ایران در صادرات بخش

 096نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال يازدهم ،شماره بیست و يکم ،بهار و تابستان 1931

کشاورزی رشد مطلوبی نداشته باشد ،ضعف عوامل زیرساختی و زمینهای (همچون:
ضعف ساختار تولید ،انطباق نداشتن کیفیت بسیاری از کاالهای تولیدی با نیاز
بازارهای مصرف خارجی ،توجه به منابع کوتاهمدت بازارهای داخلی ،ناکافی بودن
نقدینگی صادرکنندگان برای تداوم فعالیتهای صادراتی ،مشکالت قیمتگذاری
کاالهای صادراتی ،نبود مشوقهای الزم و کافی برای صادرات ،ضعف صنعت
بستهبندی و حمل و نقل ،مشکالت مالیاتی و اخذ عوارض گوناگون از صادرکنندگان)
میباشد .در این بین خالء اقدامات کاربردی و مؤثر برای حمایت از تولید صادرات
محور و تولید کاالی دارای مزیت نسبی و خلق مزیتهای جدید برای توسعه
بازارهای صادراتی کامالً مشهود است .همچنین بررسی ترکیب کاالهای صادراتی
بخش کشاورزی و حجم باالی محصوالت کشاورزی خام و بدون فرآوری ،گویای
استمرار سیاست تولید محصوالت با ارزش افزوده پایین و خامفروشی در قالب
صادرات میباشد .در حالی که بسیاری از کشورهای موفق در توسعه صادرات ،با
دریافت مواد خام از سایر کشورها و استفاده از صنایع بستهبندی و یا انجام فرآیند
فرآوری بر روی محصوالت ،توانستهاند ارزش محصول را به چندین برابر برسانند و
از این راه سود سرشاری نصیب خود کنند .به عنوان مثال صادرات بسیاری از
محصوالت کشاورزی کشور نظیر پسته ،زعفران ،زیتون ،خرما به سبب ضعف
کشور در سیستم بستهبندی ،بازریابی و تبلیغات در بخش صادرات کشور ،به
صورت فلهای صورت میگیرد و ازکشورهای واردکننده با بسته بندیهای جدید
صادرات مجدد میشوند .بر این اساس اجرای بسیاری از طرحهای فنی در جهت
ارتقاء استانداردها و مقررات بهداشتی ،افزایش کیفیت و بهرهوری فرآیند تولید و
اصالح نظام بازاریابی محصوالت کشاورزی و بستهبندی و نوآوری در عرضه
محصوالت ،اهمیتی بسیار بنیادین در فرآیند توسعهی صادرات بخش کشاورزی
دارد.
همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزون بر عدم تنوع و کیفیت در محصوالت
تولیدی مطابق با سالیق مصرفکنندگان جهانی ،ساختار صادرات محصوالت این
بخش از نظر بازار های هدف نیز با وضعیت مطلوب فاصله فراوانی دارد .به نحوی که
بازار هدف محصوالت کشاورزی در اکثر موارد محدود به تعداد مشخصی از
کشورها شده است که تعدادی از آنان نیز مصرفکننده نهایی نبوده و در نقش
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صادرکننده مجدد عمل میکنند .این مسئله عالوه بر اینکه باعث ناشناخته مانده
محصوالت کشاورزی ایران در سطح بازارهای بینالمللی شده است ،در صورت
اشباع بازار و یا تغییر ناگهانی سیاستها و قطع همکاری کشورهای وارد کننده
محصوالت ،میتواند ضربهی سختی به بازار صادراتی بخش کشاورزی کشور وارد
نماید ،بر این اساس در الگوی راهبردی صادرات بخش کشاورزی کشور شناسایی و
اولویتبندی بازارهای هدف ،اجتنابناپذیر میباشد .در بررسی کشورهای منتخب
پژوهش که سابقهی موفقی در زمینهی صادرات محصوالت کشاورزی دارند ،توجه
به شناسایی فرصتهای صادراتی جدید و انتخاب راهبردهای مناسب ورود به
بازارهای بالقوه ،نموده ویژهای داشت .در این کشورها خدمات خاصی در قالب
تحقیقات بازار ،فرصتهای تجاری در بازارهای بینالمللی و ایجاد آمادگی برای
حضور در بازارهای جدید ،طراحی شده است.
فقدان زنجیره ارتباطی مناسب بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نهایی محصوالت
کشاورزی نیز یکی دیگر از موانع توسعه مطلوب صادرات بخش کشاورزی کشور
میباشد ،به گونهای که تولیدکنندگان محصول خود را از طریق واسطهها ،شرکتهای
صادراتی و اتحادیه صادرکنندگان در بازارهای خارجی به فروش میرسانند و هیچ
یک از آنان به طور مستقیم در منافع حاصل از صادرات کشاورزی سهیم نیستند .این
مسئله از یک سو ناشی از آن است که تولیدکنندگان هیچ شناختی از ساختار
بازارهای خارجی ندارند و یا اینکه دارای شناخت بسیار محدودی هستند ،از این رو
پذیرای ریسک حضور مستقیم در بازار خارجی نمیباشند .از سویی دیگر بخشهای
تولیدی کشور برای رقابت در بازار بینالملل با چالشهایی همچون شیوه سنتی تولید
و عدم استفاده از فناوری جدید در تولید محصول و عدم سرمایهگذاری مناسب در
جهت فرآوری کردن آن ،پایین بودن سطح کیفی برخی از اقالم صادراتی ،عدم تناسب
ویژگیهای محصول با نیازهای مشتریان ،پایین بودن کیفیت بستهبندی و درجهبندی
محصوالت ،ضعف در سیستم خدمات پس از فروش و ضعف تشکلهای صادراتی
مواجه هستند .در این راستا فراهمسازی زمینهی مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی
و صادرات محصوالت به ویژه از طریق شرکتهای تعاونی و خصوصی ،ضمن اینکه
میتواند با حذف واسطهها ،به افزایش درآمد تولیدکنندگان منجر شود ،در اصالح
ساختاری تولید متناسب با نیاز بازار(تولید صادرات محور) ،استفاده از ارقام پربازده
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و پرمحصول ،بهرهگیری از فناوریهای نوین و افزایش سرمایهگذاریهای زیربنایی،
نیز میتواند مؤثر واقع گردد.
در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرو ،وزارت کشاورزی مسئولیت ایجاد بانک
اطالعاتی و تحلیل اطالعات محصوالت کشاورزی را نیز برعهده دارد ،در کشور
نظامی منسجمی در این حیطه وجود ندارد ،به گونهای که هیچ سازمانی مسئولیت
جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات بازار را بر عهده ندارد و یا به صورت
فعالیتهای محدود و مقطعی در برخی از سازمانهای ذیربط انجام میشود .از این
رو ،فقدان نظام اطالعات بازار ،نبود اطالعات و آگاهی از وضع قیمت و عرضه
محصول در بازارهای هدف ،وضعیت رقبای خارجی ،رفتار تقاضای مصرفکنندگان
خارجی ،از بزرگترین مشکالت موجود در نظام بازاریابی محصوالت کشاورزی
کشور میباشد .این مسئله را میتوان با ایجاد یک نظام منسجم اطالعاتی برطرف
نمود .در این نظام اطالعرسانی ،بایستی اطالعات تجاری و آخرین تحوالت در
بازارهای صادراتی پس از تجزیه و تحلیل در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان
قرار گیرد و به آنان در تصمیمگیری کمک نماید.
از طرفی برخی از موانع فراروی صادرات منبعث مباحث اقتصاد کالن و چالشهای
جهانی همچون نوسان در قیمت عرضه و تقاضا نفت و مواردی مانند تعرفه صادراتی
کشور مقصد ،تغییرات نرخ ارز ،مسائل سیاسی و تحریمهای اقتصادی ،میباشند .اگر
چه این عوامل در دورههای زمانی مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تولید،
بازار و تجارت محصوالت کشاورزی تأثیر بهسزایی داشتهاند ،از کنترل و نظارت
وزارت کشاورز ی کشور ،تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی خارج
است ،با این وجود نقش تدوین و ثبات در سیاستهای تجاری و روابط دیپلماتیک با
کشور های طرف تجاری و اتخاذ راهکارهای صحیح و بادوام صادرات بخش
کشاورزی در کاهش تبعات منفی این عوامل و مقابله با آن ،کامالً مشهود است.
در مجموع براساس تحلیل نهایی و مقایسه وضعیت موجود کشور ایران در صادرات
بخش کشاورزی با کشورهای پیشرو ،مسائل و مشکالتی که به طور اخص فرآروی
صادرات بخش کشاورزی کشور میباشند ،میتوان در ابعاد مختلف به شرح ذیل
تقسیمبندی نمود:
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فقدان برنامه راهبردی توسعه صادرات بخش کشاورزی

-

دیده نشدن یک جای چرخه تولید تا صادرات محصوالت کشاورزی

-

عدم راهبردهای مدون و مشخص صادراتی

-

پیروی نکردن از خطمشی ثابت در زمینه صادرات

-

تغییر مستمر قوانین و مقررات ،آیین نامهها و بخشنامههای مرتبط با صادرات

-

فقدان سیاستهای پولی ،ارزی ،مالی و تجاری مناسب برای توسعه صادرات

-

تعدد ارگانهای مؤثر در امر صادرات بخش کشاورزی

-

نبود نظام کنترل و ارزیابی عملکرد



عوامل زيرساختی و زمینهای

-

ضعف ساختار تولید و انطباق نداشتن کیفیت بسیاری از محصوالت با نیاز بازار

-

توجه به منابع کوتاهمدت بازارهای داخلی

-

ناکافی بودن نقدینگی صادرکنندگان برای تداوم فعالیتهای صادراتی

-

مشکالت قیمتگذاری محصوالت

-

نبود مشوقهای الزم و کافی برای صادرات

-

ضعف صنعت بستهبندی و حمل و نقل

-

مشکالت مالیاتی و اخذ عوارض گوناگون از صادرکنندگان

-

ضعف تشکلهای صادراتی

-

مشکل در عملکرد لجستیک و پشتیبانی تجاری

-

ناکارآمدی سیستم بستهبندی ،بازاریابی و تبلیغات محصوالت کشاورزی



چالشهای جهانی

-

نوسان در قیمت عرضه و تقاضا

-

تعرفه صادراتی کشورهای مقصد

-

تغییرات نرخ ارز

-

مسائل سیاسی و تحریمهای اقتصادی

پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر يافتههای پژوهش
به طور کلی بررسی مشکالت صادرات محصوالت بخش کشاورزی بیانگر این مهم
است که با توجه به اینکه فقدان نهادهای کارآمد و پراکندگی حمایتها و
سیاستگذاریها در حوزه صادرات بخش کشاورزی ،بزرگترین مانع پیش روی
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توسعه صادرات بخش کشاورزی کشور است ،صادرات پایدار این بخش و کسب
مزیت رقابتی نیازمند یک نهاد ناظر بر کلیه فرایندهای تولید و صادرات میباشد ،به
گونهای که بر صادراتی بودن تولید ،بازاررسانی و بازریابی سریع و مناسب
محصوالت نظارت کند .در این زمینه بسیاری از کشورهای موفق به منظور مدیریت
صحیح عرضه و تقاضا و صادرات و واردات محصوالت کشاورزی ،فعالیتها و
حمایتهای مرتبط با بخش تولید و صادرات محصوالت کشاورزی را در قالب
مدیریت واحد و یکپارچه ،تولید و بازرگانی بخش کشاورزی در یک وزارتخانه است،
فراهم آوردهاند.
در راستای مدیریت واحد در زنجیره ارزش کشاورزی ،تعدادی از محققان با اشاره
به تجارب موفق برخی از کشورها در ایجاد پایانههای تخصصی صادرات محصوالت
کشاورزی ،مدل پایانهی صادراتی را پیشنهاد نمودهاند .از دیدگاه این گروه از محققان
اگرچه پایانه صادراتی در فرایند تولید دخالت ندارد ،اما در جهت نهادسازی در بخش
کشاورزی مورد توجه بوده و در نظارت بر رعایت استانداردهای کشورهای هدف در
تمامی مراحل تولید و صادرات ،بهبود فرآیند بازاررسانی و حفظ کیفیت ،کاهش
ضایعات ،افزایش قیمت صادراتی ،کارا نمودن سیاستهای حمایتی دولت و بسیاری
از جنبههای دیگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه صادرات محصوالت
کشاورزی تأثیر خواهد داشت.
در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از عارضهیابی صادرات بخش کشاورزی
ایران با مطالعه تطبیقی با کشورهای پیشرو در صادرات کشاورزی ،پیشنهادهای زیر
ارائه میگردد:
 مديريت صحیح عرضه و تقاضا و صادرات محصوالت کشاورزی از طريق:ایجاد مدیریت واحد زنجیره تولید و صادرات ،نهادسازی تخصصی جهت صادرات
محصوالت کشاورزی ،تدوین راهبردهای مدون و مشخص صادراتی در بخش
کشاورزی ،افزایش مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی از طریق شرکتهای تعاونی،
ایجاد هماهنگی الزم بین فعالیتهای سازمانها و مؤسسههای مرتبط با صادرات
بخش کشاورزی ،طراحی شبکه اطالع رسانی کارآمد برای کسب اطالعات از وضعیت
بازارهای داخلی و بینالمللی محصوالت کشاورزی.
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 اصالح سیاستهای حمايتی و تشويقی با هدف توسعهی صادرات بخشکشاورزی از طريق :اعطای یارانههای مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی در
حوزههای تولید و صادرات ،یارانههای حمل و نقل ،اعطای جوایز صادراتی بهمنظور
افزایش توان صادراتی تولیدکنندگان داخلی ،تقویت زیرساختهای موردنیاز ،تأمین
مالی ،تعرفههای ترجیحی ،بیمهها و ضمانتهای صادراتی ،بازاریابی ،تبلیغات،
برگزاری نمایشگاههای محصوالت کشاورزی و اعزام هیئتهای صادراتی به
کشورهای مختلف ،اعطای کمکهای فنی و مشاورهای جهت توسعه محصوالت و
بازارهای هدف جدید.
 اصالح نظام تولیدی با هدف تولید صادرات محور از طريق :اصالح الگوی کشت،افزایش کیفیت و بهبود بهرهوری فرآیند تولید ،به کارگیری اصول استاندارد در تولید
محصوالت زراعی و باغی ،ارائهی آموزشهای تخصصی و حرفهای به کشاورزان در
زمینه مدیریت سیستم تولید ،بازار و تجارت ،افزایش توان تولیدی کشور متناسب با
نیازها و ترجیحات و سلیقه مصرفکنندگان خارجی در فضای بینالمللی.
 دستیابی به سطح مناسبی از کیفیت با هدف ارتقای شاخصهای رقابت در بازاربینالمللی محصوالت کشاورزی از طريق :اعطای گواهی مطابق با استانداردهای
جهانی ،ایجاد نام و نشان تجاری ،فرآوری و بستهبندی محصوالت کشاورزی.
 تسهیل و شفافسازی سیاستهای تجاری کشور متناسب با هدف توسعهصادرات از طريق :بهبود عملکرد لجستیک و پشتیبانی تجاری ،تثبیت قوانین و
مقررات ،آییننامهها و بخشنامههای مرتبط با صادرات ،رفع محدودیتهای موجود بر
پرداختها و انتقالها ،اصالح قانون تشویق و حمایت از سرمایههای خارجی ،اصالح
قوانین مالیاتی ،اصالح نظام تعرفهای در کشور ،استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی
برای تحقق اهداف تجارت خارجی ،تنظیم موافقتنامههای تجاری و تالش در جهت
رفع تحریمهای خارجی.
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ماده  -9در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ( )9قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهااد
کشاورزی که از این پس قانون تمرکز نامیده میشود ،وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصوالت و کاالهای اساسای زراعای،
باغی ،گیاهان دارویی ،محصوالت دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بالفصل موضوع قانون تمرکز عهاده دار وظاایف زیار
خواهد بود:
الف -تدوین راهبردها ،سیاستها ،دستورالعملها و ضوابط مربوط به تجارت محصوالت و کاالها و صنایع تبادیلی بالفصال باا
رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ب -برنامهریزی و انجام اقدامات الزم به منظور تنظیم بازار داخلی.
پ -مطالعه ،بررسی و انجام اقدامات الزم به منظور نظارت بر قیمت کاالها و محصوالت.
ت -سیاستگذاری امور واردات و صادرات کاالها و محصوالت.
ث -انتخاب ابزار تعرفهای ،مقدار تعرفه ،تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کاالهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی.
ج -سیاستگذاری و اقدام الزم جهت توسعه صادرات محصوالت و کاالهای کشاورزی دارای مزیت نسبی.
ماده  -2به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت ،قیمتگذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهاای
کشاورزی موضوع قانون تمرکز ،وزارت جهاد کشاورزی موظف است برناماهریازی و اقادامات الزم را باا اولویات اساتفاده از
ظرفیت و توان بخش غیردولتی ،به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد.
ماده  -3وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ریزی بلندمدت ،سالیانه و مقطعی (حسب مقتضیات زماانی) بارای ایجااد و
تقویت شبکههای تأمین ،فرآوری ،ذخیره سازی ،توزیع و بازاریابی محصوالت و کاالهای اساسی موضاوع قاانون تمرکاز را باه
عمل آورده و شرایط و زمینه های الزم را برای ورود کارآمد بخش غیردولتی در جهت تنظیم بازار فراهم آورد.
تبصره  -2وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مورد شرکتهاای دولتای و شارکت ماادر تخصصای
بازرگانی دولتی ایران که مرتبط با بندهای (الف) و (ب) ماده ( )9قانون تمرکز می باشد به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل
می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یاد شده مکلفند در چارچوب قوانین مربوط از جمله بند (ب) ماده ()3
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( )22قانون اساسی و تبصره های ( )9و ( )3آن ترتیبات و تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند تا
اقدام قانونی با استفاده از ظرفیت شرکتهای فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی برای انجام وظایف موضاوع قاانون تمرکاز و
این آییننامه به عمل آید و در صورت الزم پیشنهادهای الزم برای سیر مراحل قانونی به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده  -2وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به برنامهریزی و حمایت سامانههای اطالعات غیردولتای مارتبط باا تولیاد،
فرآوری و تجارت محصوالت کشاورزی موضوع قانون تمرکز حسب ضوابط و مقررات اقدام نموده و به منظور اطالع رساانی،
ساماندهی و ایجاد فرصتهای برابر و دسترسی مناسب به اطالعات ،ترتیبی اتخاذ نماید تا اطالعات مورد نیااز از طریاق درگااه
(پورتال) مناسب مدیریت و منتشر شود.
ماده  -2پیشنهاد تعرفهها و شرایط واردات و صادرات محصوالت و کاالهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون موضاوع مااده
( )9آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تأیید و ارایه مصوبات کمیسایون ماذکور باه هیئات وزیاران باه عهاده
وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
ماده  -1به منظور انجام وظایف مصرح در بندهای (الف) و (ب) ماده ( )9قانون تمرکز ،وزارت جهاد کشاورزی موظف اسات باا
استفاده از ظرفیتهای موجود و انتقال یافته از وزارت صنعت ،معادن و تجاارت ،اماور موضاوع بنادهای یااد شاده را در قالاب
ساختارها و تشکیالت مناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس
جمهور ساماندهی نماید.

