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چکیده
نظر به اینکه بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی بهعنوان بستر

و مصرف داخلی به رشد اقتصادی کمک کرد ،اما نتوانست رشد

فعالیت اقتصادی کشور دارد ،از اینرو در تدوین تدابیر راهبردی

پایدار را ارتقا بخشد .اعمال برنامههایی مانند مالیات سنگین بر

و سیاستگذار یهای مرتبط با این بخش ،استفاده از تجارب

زنجیرههای مختلف بخش کشاورزی و محدودیتها در زمینه

سایر کشورها میتواند مفید واقع گردد .هدف از این مطالعه ،مرور

صادرات بهمنظور مدیریت بازارهای داخلی ،تأثیر معنیداری بر

سیاستها و برنامههای تجاری مرتبط با بخش کشاورزی آرژانتین

درآمدهای تولیدکنندگان کشاورزی و کاهش پذیرش فناور یها

با محوریت راهبرد جایگزینی واردات در دوره  1990-2017بود .روش

داشت و در کوتاهمدت سبب اثرگذاری مقطعی و در بلندمدت

مورد استفاده در این تحقیق از نوع مرور بهترین شواهد بود که یک

باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد .تمرکز بر کاهش قیمت

روش حدمتوسط بین دو روش نگارش مقاالت مروری نظاممند و

محصوالت اولیه کشاورزی برای جلوگیری از افزایش تورم در

مرور روایتی است .این نوع مقاالت ترکیبی از روشهای نظاممند
ّ
کمی ،با تمرکز روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی ،و از نقطهنظر

کوتاهمدت مؤثر بود ،اما در بلندمدت کارایی الزم را نداشت ،زیرا
بخش زیادی از تورم ریشه در هزینههای فراوری و توزیع محصوالت

روایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه موردنظر است .نتایج

داشت .از سال  2015دولت آرژانتین تغییرات اساسی از جمله

نشان داد که در ابتدا راهبرد جایگزینی واردات با پویا کردن تولید

حذف و کاهش مالیات بر صادرات را در اولویت قرار داده است.

طبقهبندی Q18, Q17, Q01, M38, M16: JEL
سیستمهای کشاورزی ،تجارت ،توسعه پایدار  ،آرژانتین
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rostamfathi63@gmail.com

 .1مقدمه :طرح مسأله

حال توسعه بهمنظور غلبه بر چالشها و با اهداف مختلفی

بخش کشاورزی از جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی

در بازارهای کشاورزی مداخله میکنند .این مداخالت

و سیاسی دارای اهمیت است .نقش بخش کشاورزی به

آ گاهانه ،سیاست کشاورزی نامیده میشود [ .]2حسینی و

لحاظ تولید ،ایجاد اشتغال و امنیت غذایی باعث شده تا

همکاران ( ،)1390بیان کردهاند که سیاستهای حمایتی در

کشورهای مختلف جهان به شیوههای گوناگون این بخش را

کوتاهمدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبت بر بهرهوری

مورد حمایت قرار دهند .انگیزه اصلی سیاستهای حمایتی

کل عوامل تولید دارد [ .]3پنگ و همکاران ( ،)2004نیز به

در بخش کشاورزی را میتوان در رشد و توسعه اقتصادی،

بررسی اثر سیاستهای پولی و تجاری بر قیمت غذا در

حمایت از اشتغال ،حفظ تولید داخلی ،کاهش وابستگی

چین پرداختند .آنها بیان کردند که نرخ ارز در بلندمدت

به خارج و کاهش فقر  ،برای دستیابی به شرایط مناسب

اثر منفی بر روی غذا داشته ولی نرخ بهره بر آن بیتأثیر بوده

زندگی نام برد .اتخاذ سیاستها و برنامههای صحیح در

است [ .]4دژپسند و صبوری ( ،)1388نیز در مطالعه خود

این عرصه موجب باال رفتن کمیت و کیفیت تولید ،افزایش

نتیجه گرفتند که سیاستهای توسعه صادرات در کشور

صادرات و ایجاد زمینههای رقابت و در نهایت بهبود تراز

ایران در دوره  1353-1387و بهویژه پس از سال 1368

تجاری کشور خواهد شد [ .]1از سوی دیگر  ،کاهش تبادل

نتوانسته بر رشد بخشهای غیرنفتی تأثیرگذار باشد .آنها

و فروش نفت در بازارهای جهانی و آسیبپذیری اقتصاد

بیان کردند که علیرغم رشد صادرات طی دوره مورد بررسی،

تک محصولی ،لزوم بازنگری در سیاستهای اقتصادی را

این رشد متناسب با توانمندیهای کشور نبوده و از طرف

ایجاب میکند .یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه ،روی

دیگر دولت نه فقط در نقش سیاستگذار و بسترساز  ،بلکه

آوردن به صادرات غیرنفتی و از جمله صادرات محصوالت

بهعنوان تولیدکننده ،بنگاهدار و صادرکننده نیز حضور

کشاورزی است .از اینرو سیاستگذاری و تدوین برنامهها

یافته است که این امر سبب شده که زمینه رشد و توسعه

در بخشهای مختلف باید به گونهای باشد که به حفظ

مناسب بخش خصوصی فراهم نشود [ .]5آووکس (،)2007

پایداری در بخش کشاورزی و رشد اقتصادی منجر شود.

نیز با بررسی تأثیر سیاست توسعه صادرات و واردات بر

رشد اقتصادی باال بهدلیل اینکه راهحل بسیاری از معضالت

رشد اقتصادی سه اقتصاد در حال گذر نتیجه گرفت

اقتصادی تلقی میشود ،بهعنوان یک هدف سیاستی مهم،

که سیاست توسعه تجارت باعث ترغیب و افزایش رشد

مورد نظر دولتها بوده و اهمیت این شاخص به اندازهای

اقتصادی میشود [ .]6با توجه به اینکه بخش کشاورزی

است که امروزه بهعنوان نشانهای از قدرت کشورها تلقی

نقش بسیار مهمی بهعنوان بستر فعالیت اقتصادی و وسیله

میشود .برای رسیدن به رشد اقتصادی در کشورهای در

امرار معاش قشر بزرگی از جمعیت ایران دارد ،از اینرو در

حال توسعه دو راهبرد درو نگرا و برو نگرا معرفی شده است.

تدوین راهبردها و سیاستگذار یها ،استفاده از تجارب

راهبرد درو نگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایجترین آن

سایر کشورها میتواند در جهت حل مسائل و مشکالت

است ،بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل

موجود و اتخاذ تصمیمات صحیح ،مفید واقع گردد .با توجه

گرفته است .در مقابل ،راهبرد برو نگرا اهمیت بیشتری به

به اینکه آرژانتین کشوری با درآمد متوسط و در حال توسعه

بازارهای خارجی میدهند .رایجترین راهبرد برو نگرا که

بوده و اقتصاد این کشور متکی به بخش کشاورزی است و از

در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار میگیرد ،توسعه

طرفی برنامههای متفاوتی در بخش کشاورزی آن طی چندین

صادرات است .دولتها در کشورهای توسعهیافته و در

دهه اجرا شده و هر کدام نیز منجر به یکسری پیامدهایی
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شدهاند ،ازاینرو هدف از این مطالعه بررسی سیاستها و

مرتبط با سیاستها و برنامههای کشاورزی آرژانتین ،منابع

برنامههای تجاری این کشور در بخش کشاورزی با محوریت

و دادههای آماری مورد نیاز گردآوری گردید .در ادامه،

موضوع راهبرد جایگزینی واردات بود.

منابع مذکور مورد مطالعه و مرور قرار گرفت و فیشبرداری و
طبقهبندی موضوعی آنها در چند بخش مجزا انجام و در

 .2مواد وروشها

نهایت مطالب خالصه و جمعبندی شد و نتایج در بخش

پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی و توصیفی است.

نتیجهگیری ارائه گردید .در پایان نیز پیشنهادهایی برای

سیاستها و برنامههای مهم بخش کشاورزی آرژانتین طی

بخش کشاورزی ایران بیان شد.

دوره  1990-2017از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانهای و
با تکیه بر سطح گستردهای از مطالعات محققان ،آمارهای

 .3مبانی نظری

منتشر شده در کتب و نشریات و همچنین وبگاههای معتبر

اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد آرژانتین

جهانی تهیه گردید .روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع

آرژانتین یکی از کشورهای واقع در آمریکای جنوبی با

مرور بهترین شواهد بود که یک روش حد متوسط بین دو

مساحت  2736690کیلومتر مربع ،جمعیت 44494502

روش نگارش مقاالت مروری نظاممند و مرور روایتی است.

نفر  ،دارای تولید ناخالص داخلی  519میلیارد دالر در سال

این نوع مقاالت ترکیبی از روشهای نظاممند کمی ،با تمرکز

 2018و از کشورهای دارای اقتصاد متوسط میباشد .بخش

روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی ،و از نقطهنظر روایتی

کشاورزی به دلیل تأثیر چشمگیری که بر تولید ناخالص

با تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه موردنظر است .در

داخلی ،اشتغال و توسعه منطقهای آرژانتین دارد ،از اهمیت

این نوع مقاالت ،اطالعات کافی از پژوهش اولیه در اختیار

استراتژیک برخوردار است .با توجه به اینکه آرژانتین منابع

خواننده قرار میگیرد ،بهطور یکه خواننده بهطور مستقل

طبیعی زیادی دارد و از پتانسیل باالیی برای رشد در تولید

قادر به نتیجهگیری است [ .]7به عبارتی دیگر این تحقیق

مواد غذایی برخوردار است ،مطالعهی تأثیر سیاستها و

از نوع پژوهشهای مروری و تداومی بوده که در آن هدف

برنامههای کشاورزی اجرا شده توسط این کشور  ،هم بهدلیل

محقق درک و شناخت تغییرات در طول زمان است .در

اثرات داخلی و هم پیامدهای آن بر امنیت غذایی سراسر

این راستا نتایج مطالعات و تحقیقات علمی انجام شده در

جهان مورد توجه ویژه قرار دارد .با وجود اینکه از اواسط

یک زمینه خاص ،مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نتایج

دهه  ،1940بخش کشاورزی این کشور با انتقال منابع از

حاصل از تحقیقات انجام شده ،در مورد آن موضوع اظهار

این بخش به بخشهای صنعتی و خدمات مواجه بود ،اما

نظر میشود .در مقالهی حاضر  ،سیاستها و برنامههای

شرایط مطلوب باعث شده است تا کشاورزی آرژانتین رشد

کشاورزی آرژانتین با استفاده از مطالعات اسنادی مورد

و شکوفایی قابلمالحظهای را تجربه کند .آرژانتین چهارمین

مطالعه قرار گرفت .بهمنظور جمعآوری اطالعات مورد نیاز

صادرکننده غالت و دانههای روغنی جهان در سال ،2017

از پایگاههای داده ساینس دایرکت ،الزویر  ،گوگل اسکالر ،

چهارمین صادرکننده جو و سومین صادرکننده ذرت جهان

ی آماری ،علمی و تحقیقاتی مانند
پایگاههای اطالعرسان 

در سال  2019بوده است و در سال  ،2016ارزش ناخالص

سازمان بینالمللی همکاری و توسعهی اقتصادی ،سازمان

تولید محصوالت کشاورزی آن معادل  48.9میلیارد دالر بود

غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ،وزارت کشاورزی

که از  18.1میلیارد دالر در سال  1967به  48.9میلیارد دالر

آرژانتین و غیره استفاده شد و با توجه به کلید واژههای

در سال  2016افزایش یافت [ .]8برآوردها نشان داد که بخش
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کشاورزی 21درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی آرژانتین

ایجاد مالیات بر صادرات و واردات کشاورزی ،سطح پایین

را به خود اختصاص داده است [ .]9بانک جهانی ()2016

سرمایهگذار یهای خصوصی در تحقیق و توسعه کشاورزی

سهم کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی آرژانتین را 7.5

و زیرساختهای عمومی است .دوره دوم با برنامهی

درصد برآورد کرده و در صورت افزودن اثرگذاری غیرمستقیم،

اصالحات کالن اقتصادی از سال  1990آغاز شد که نقطه

این میزان را  18-22درصد تخمین زده است .محصوالت

عطف مهمی برای بخش کشاورزی بود و از ویژگیهای این

کشاورزی و موادغذایی  60درصد از کل ارزش صادرات

دوره میتوان به عدم وجود مالیات بر صادرات و واردات،

آرژانتین را تشکیل داده و کشاورزی تقریبا  7درصد از نیروی

نرخ با ثبات و پایدار ارز  ،خصوصیسازی پایانههای بندری

کار اشتغال مستقیم را به خود اختصاص داده است [.]10

و تاسیسات ذخیرهسازی ،ایجاد یک محیط مناسب برای

در برخی تخمینها نیز سهم اشتغال مربوط به فعالیتهای

بازار و سرمایهگذاری خارجی ،تثبیت قیمتها ،کاهش

کشاورزی و مواد غذایی تقریبا  35درصد کل اشتغال

موانع تجارت ،خصوصیسازی و مقرراتزدایی اشاره نمود

کشور بیان شده است .عالوه بر این ،توسعه اقتصادی و

که منجر به تغییرات اساسی در محیط اقتصادی و تولیدی

اجتماعی مناطق محروم آرژانتین تقریبا بهطور انحصاری

گردید [ .]15با این حال ،تغییرات انجام گرفته در اولویتها

با تکامل فعالیتها ،خدمات و صنایع بخش کشاورزی

و راهبردها مانند سیاست جایگزینی واردات ،اصالحات

در ارتباط بوده است [ .]11از سال  ،1970بخش کشاورزی

مربوط به سیاستهای مالی و تجاری آرژانتین بعد از سال

آرژانتین در مقایسه با بخش غیرکشاورزی ،رشد قابلتوجهی

 ،2000بهتدریج باعث ایجاد موانعی برای بخش کشاورزی

را به خود اختصاص داده است [ .]12تغییر تکنولوژی و

شد که در در این مطالعه به آنها اشاره شده است.

نوآور یها نقش مهمی در پیشرفت کشاورزی داشته است.
نوآور یهای سازمانی و نهادی در این کشور امکان افزایش

اهداف اصلی سیاستها و برنامههای کشاورزی آرژانتین در

مقیاس تولید ،بهبود ساختار زنجیرههای ارزش ،کاهش

دوره 2003-2014

هزینهها و تولید پایدار را فراهم کردهاند [ .]13این تحوالت

سیاستهای کشاورزی اعمال شده در آرژانتین بخشی از

فناوری و سازمانی ،در دهه نود و در زمینهی اقتصاد کالن و

هدف کلی سیاست اقتصادی و تجاری است که اولویت

سیاستهای کشاورزی و تجاری که طرفدار سرمایهگذاری و

دولت ملی بود و میتوان از آن بهعنوان راهبرد جایگزینی

نوآوری در تولید و صادرات محصوالت کشاورزی بود ،آغاز

واردات برای ارتقای رشد اقتصاد و اشتغال یاد کرد .این

شد [ .]14در دهه ابتدای قرن حاضر  ،زنجیرههای بخش

راهبرد یک مؤلفه اساسی از یک فلسفه اقتصادی است

کشاورزی بهطور قابلتوجهی در کل درآمدهای مالیاتی

که مبتنی بر این فرض است که تأمین تقاضای داخلی

کشور نقش داشتهاند .در مطالعهای که تمام سهم مالیات

توسط تولیدات ملی ،منبع اصلی رشد کشور است .عالوه

در زنجیرههای مختلف بخش کشاورزی را در سالهای

بر این ،اهمیت بازکردن دروازه اقتصاد به سمت تجارت آزاد

 2002-2005محاسبه کرده ،بیان شد که بخش کشاورزی

بهمنظور بهبود رقابت و عملکرد اقتصادی را رد میکند .بر

حدود  44-50درصد از کل درآمدهای مالیاتی آرژانتین را

اساس این هدف کلی ،آرژانتین چند اولویت اصلی برای

تأمین کرده است .روند تحوالت بخش کشاورزی آرژانتین تا

بخش کشاورزی خود تعریف نمود که در نمودار ( )1به آنها

قبل از آغاز قرن جدید به دو دوره  1970-1990و 1990-2000

اشاره شده است.

تقسیمبندی شده است .از جمله مشخصههای دوره اول
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	-افزایش درآمدهای مالیاتی برای تأمین هزینههای کشور
	-تمرکز جمعآوری مالیات بر تهیه از بخشهای جامع
ملی
	-حمایت از کشاورزی خانوادگی و کشاورزان کوچک
	-حفظ منابع طبیعی و محیطزیست
	-حمایت از نوآوری ،سالمت و کیفیت مواد غذایی
	-سایر سیاستهای ویژه برای حمایت از بخش
کشاورزی
طی دوره مذکور  ،راهبرد رشد اقتصادی مبتنی بر
جایگزینی واردات و اولویتدهی به مصرف داخلی ،قیمت
نسبی تولیدات کشاورزی آرژانتین را کاهش داد .این امر
باعث کاهش سودآوری بخش کشاورزی شد ،زیرا قیمت
نمودار  -1اولویتهای اصلی در بخش کشاورزی آرژانتین []16

داخلی برخی از نهادههای کشاورزی و کاالهای سرمایهای،
بهدلیل حمایت از تولید داخلی ،باالتر از قیمتهای

این راهبرد عموما مبتنی بر تغییر سیاستها در تجارت

بینالمللی بود .هر دو هدف (مواد غذایی ارزان و کاالهای

عمومی ،نرخ ارز و مسایل مالی بود که با استفاده از برنامههای

صنعتی گرانقیمت در بازار داخلی) ،اولویت مصرف

زیر اجرایی شد.

داخلی را بهعنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اجتماعی

	-اعمال مالیات بر صادرات محصوالت

کشور در نظر گرفت و رقابت بینالمللی را محدود کرد.

	-ایجاد محدودیتها در زمینه صادرات

همچنین سیاستهای تجاری و برنامه نرخ متفاوت ارز  ،با

	-موانع تعرفهای و غیرتعرفهای در واردات

هدف جدا کردن روند تغییر قیمت محصوالت داخلی از

	-مداخله در بازارها

قیمتهای بینالمللی صورت گرفت .این سیاستها با

	-استفاده از ابزار یارانه

هدف جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی بهمنظور

	-اعمال سیاست نرخ متفاوت ارز

مراقبت از سفره مردم انجام شد.

این برنامهها منطبق بر مفاهیم موجود در برنامه
استراتژیک کشاورزی و غذا بود که از سال  2010تدوین گردید

ابزارهای اصلی استفاده شده برای اجرای سیاستها و برنامهها

و اجرای آن از سال  2014آغاز شد .بهطور کلی اهداف اصلی

در نمودار ( )2ابزارهای اصلی استفاده شده برای اجرای

سیاستهای کشاورزی آرژانتین طی دوره  2003-2014در

سیاستها و برنامههای مذکورئکه بهطور مستقیم و

زیر بیان شده است [.]17

غیرمستقیم بر بخش کشاورزی آرژانتین اثرگذار بودهاند،
نشان داده شده است.

	-حفظ قیمت مواد غذایی داخلی در سطح نسبتا پایین
	-کنترل تورم با تفکیک تغییر قیمتهای داخلی از
بینالمللی
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ی ،باالتر از قیمتهای بین المللی بود .هر دو هدف

و برنامههای مذکورکه بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر بخش

ی ارزان و کاالهای صنعتی گرانقیمت در بازار

کشاورزی آرژانتین اثرگذار بودهاند ،نشان داده شده است.

لویت مصرف داخلی را بهعنوان عامل محرک رشد
اجتماعی کشور در نظر گرفت و رقابت بینالمللی

محدودیت
معامالت در
بازار آتی
محصوالت
دانهای

سیاستهای
مربوط به
سوختهای
زیستی

خدمات
عمومی در
بخش
کشاورزی
قانونگذاری
در مورد
جنگل و
زمین

مالیات بر
صادرات

	-ارتقای ارزشافزوده محصوالت کشاورزی با تضمین
ایجاد
محدودیت و
موانع برای
صادرات

ابزارهای اصلی
استفاده شده در
اجرای سیاستها
و برنامهها

سیاستهای
پولی و نرخ
متفاوت ارز

برنامه جبران
خسارت

عرضه داخلی مواد اولیه برای فرآور یکنندگان
	-مقابله با سیاستهای افزایش نرخ تعرفه در کشورهای

موانع
تعرفهای و
غیرتعرفهای
در واردات

واردکننده.
• موانع تعرفهای و غیرتعرفهای در واردات؛ دبیرخانه
تجارت و دولت آرژانتین ،طیف گستردهای از موانع

مداخالت و
کنترلها در
بازار داخلی

غیرتعرفهای برای واردات کاال اجرا کردهاند .موانع تعرفهای
اکثرا مربوط به تعرفه متداول خارجی در بازار مشترک

اعمال مالیات
در تجارت
داخلی

کشورهای آمریکای جنوبی بود .این اقدامات پس از رکود
مالی بینالمللی سال  2008و بهویژه پس از سال  2011به
میزان قابلتوجهی افزایش یافت .محدودیت دیگری که

منبع.]23[ :

نمودار  -2ابزارهای اصلی استفاده شده در اجرای سیاستها و
شکل .3ابزارهای اصلی استفاده شده در اجرای سیاستها و برنامهها
برنامهها []16

در سال  2014ایجاد شد ،بهصورت محدودیت دسترسی
به ارز جهت واردات بود [.]18
•تثبیت قیمتها و سایر کنترلهای قیمت در بازار

6

•مالیات بر صادرات؛ از سال  ،2002مالیات بر صادرات

داخلی؛ کنترلهای مختلفی بر روی قیمتهای فروش

بر روی همه محصوالت کشاورزی اعمال شد .مالیات

محصوالت کشاورزی در بازار داخلی اعمال شد .این

بر صادرات در آرژانتین از توافقنامههای سازمان تجارت

برنامه با هدف ایجاد ثبات و شفافیت در فرایند تعیین

جهانی پیروی نکرد و اغلب بر اساس تصمیمگیریهای

قیمتها که بر اساس آنالیز هزینهها در زنجیرههای ارزش

دولت اعمال شد .بهمنظور ارتقای صادرات محصوالت

بود ،اجرا گردید.

با ارزشافزوده محلی ،مالیات بر صادرات برای

•دیگر مالیاتها در تجارت داخلی؛ سیاستهای

محصوالت اولیه ،با نرخ باالتری نسبت به محصوالت

مالیاتی در تجارت داخلی و انواع مالیاتهای دیگر که

فرآوری شده اعمالگردید.

باعث کاهش قیمتهای دریافتی توسط تولیدکننده

•ایجاد محدودیتها و موانع برای صادرات؛ از سال 2008

شد و رقابت بینالمللی تولید را کاهش داد ،شامل

محدودیتها و موانع متفاوتی برای صادرات برخی

مالیاتهای استانی بر درآمد ناخالص و مالیات بر

از محصوالت کشاورزی (گندم و ذرت) اعمال شد.

معامالت داخلی بود[.]19

بعضی از این موانع تجاری شامل بسته شدن سیستم

•برنامههای جبران خسارت؛ هدف از این برنامه ،جبران

ثبت اظهارنامههای فروش و اعمال سهمیه صادرات

خسارت با هدف جلوگیری از کاهش سطح زیر کشت

بود .استداللها در آرژانتین برای محدود کردن صادرات

برخی محصوالت مانند گندم و ذرت ،حفظ قدرت

عبارت بود از :

خرید مردم ،کمک به ثبات اقتصاد کالن و کاهش

	-کاهش نوسانات قیمتها و تضمین عرضه محصوالت

تأثیر نوسانات قیمتهای خارجی بر قیمت داخلی
محصوالت کشاورزی بود.

در بازار داخلی و محدود کردن فشارهای تورمی ناشی
از قیمتهای بینالمللی
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•سیاستهای پولی و نرخهای متفاوت ارز ؛ در آرژانتین

توسعه کشاورزی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،یک

چندین نرخ متفاوت ارز در بخشهای مختلف اعمال

ساختار سازمانی به خوبی توسعهیافته داشته است .بر

شد و نرخهای مختلفی برای ارز وجود داشت که در

اساس برآوردهای یک مطالعه انجام شده توسط بانک

معامالت تجاری و مالی اعمال میگردید.

توسعه بین آمریکایی ،آرژانتین از سال  2010تا 2012

•محدودیت معامالت در بازارهای آتی مربوط محصوالت

بهطور متوسط  373.4میلیون دالر در سال ،به خدمات

دانهای؛ بازارهای آتی محصوالت دانهای ابزاری بسیار

عمومی مربوط به بخش کشاورزی اختصاص داده است

مهم برای پیشگیری از خطر نوسانات قیمت است که

[.]20

فعالیتهای کشاورزی در معرض آن قرار دارد .وقتی
قیمتهای بینالمللی باال است ،بازارها دارای نوسانات

 .4یافتههای تحقیق

بیشتری هستند .بههمیندلیل وجود مکانیزمهایی

اثر سیاستها و برنامههای مبتنی بر جایگزینی واردات بر

برای کاهش ریسک در این بازار مهم است .مسأله

اهداف توسعه پایدار

مهمی که تأثیر زیادی در معامالت این بازارها در آرژانتین

پس از بحران سال  ،2001-2002سیاستهای عمومی که به

داشت ،قانون جدید بازارهای سرمایه بود که شامل نیاز

بهبود رشد و اشتغال و همچنین کاهش فقر در آرژانتین

به افزایش قابلتوجه سرمایه مورد نیاز برای معاملهگران

کمک کردهاند ،اجرا شده است .در این دوره ،تحوالت

و همچنین سایر الزاماتی بود که سبب محدودیت در

بخش کشاورزی بهطور همزمان تحتتأثیر قیمت باالی

حجم معامالت گردید.

کاالها و سیاستهای کشاورزی بسیار پیچیده در تجارت

•سیاستهای مربوط به تولید و تجارت سوختهای

قرار گرفت .از سال  ،2003آرژانتین از قیمتهای نسبتا

زیستی؛ آرژانتین تولید سوختهای زیستی را با سه

مطلوب در بازارهای بینالمللی کاال بهرهمند شده است.

هدف ارتقا داد:

این امر ابتدا باعث گسترش تولید محصوالت کشاورزی،

 )1اهداف اقتصادی و اجتماعی )2 ،تنوع در ماتریس

بهویژه تولید گسترده محصوالت زراعی شد و سیاستهای
عمومی آرژانتین ،رشد مصرف داخلی را بهعنوان اصلیترین

انرژی )3 ،نگرانیهای زیست محیطی.
•قانونگذاری در مورد جنگل و زمین و محیطزیست؛ این

محرک رشد اقتصادی در اولویت قرار داد .این موضوع یکی

سیاستها به سه بخش شیوههای خوب کشاورزی،

از عوامل مؤثر در افزایش سرمایهگذار یها و عملکرد خوب

حفاظت از منابع طبیعی و حفظ کیفیت آب تقسیم

تولید در دوره  2003تا پایان سال  2007بود .در دوره پنج

میشوند که هر کدام دارای برنامههای مربوط به خود

ساله از  2003تا پایان سال  ،2007تولید ناخالص داخلی

هستند .عالوه بر این در سال  ،2007قانون حداقل

بهطور متوسط  8.8درصد در سال رشد کرد .درآمد سرانه

استانداردهای حفاظت از جنگلهای بومی تصویب

نیز با نرخ باال افزایش یافت و باعث افزایش قدرت خرید و

شد که قانون جنگل نام دارد .هدف از این قانون تنظیم و

مصرف مردم شد .از سوی دیگر  ،با وقوع رکود اقتصادی در

محدود کردن روند جنگلزدایی بود.

سال  ،2014کاهش قابلتوجهی در فعالیتهای صنعتی

•خدمات عمومی در بخش کشاورزی (زیرساختها،

اتفاق افتاد .در این سالها نرخ باالی تورم ،افزایش قیمت ارز

تحقیق و توسعه ،بهداشت و غیره)؛ آرژانتین برای

و از بین رفتن رقابت بینالمللی در صادرات ،محدودیت

چندین دهه است که برای حمایت عمومی از تحقیق و

واردات و کاهش سرمایهگذار یهای خصوصی و داخلی،
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رکود اقتصادی را ایجاد کردند که تأثیر شدیدی بر اشتغال و

 2014را در آرژانتین کاهش داد ،افزایش هزینههای عمومی

محرومیت آرژانتین داشت .سبد اصلی خانوارها در بازار  ،در

با سرعتی بسیار باالتر از رشد درآمدهای مالیاتی بوده

دوره زمانی  2009تا  2013روند کاهشی داشت و این شاخص

است .افزایش قیمتهای داخلی و افزایش بیش از حد نرخ

در سال  2014که بحران اقتصادی و اجتماعی منجر به

رسمی ارز در آرژانتین ،در سال  2013و  2014بسیار بحرانی

کاهش مصرف گردید ،برای اولین بار از سال  2002منفی

بود ،به این معنی که صادرات ،به تدریج قدرت رقابت

شد .در طی دوره  ،2003-2014قیمتهای مصرفکنندگان

بینالمللی را از دست داد و ارزش کل آنها در طی دوره

داخلی ،افزایش سالیانه بسیار باالیی را در مقایسه با سایر

 2012-2014کاهش یافت .عالوه بر این ،محدودیتهای

کشورهای جهان داشت .علیرغم اجرای سیاستهای

تجاری بخش کشاورزی و افزایش نرخ ارز  ،باعث ایجاد

کشاورزی با هدف کنترل تورم قیمت مواد غذایی ،قیمت

موانع برای افزایش رشد صادرات گردید .محدودیتهای

مصرفکننده در کلیه کاالها و خدمات در دوره -2013

فزاینده در زمینه واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای

 ،2008سالیانه  9.7درصد رشد داشته است .بر اساس

که اغلب ناشی از راهبرد جایگزینی واردات بود ،نیز در

اطالعات سایر منابع دولتی و خصوصی ،میانگین سالیانه

دهه ابتدایی قرن حاضر  ،رشد همه بخشها بهویژه مواردی

تورم در دوره  ،2008-2013برابر با  24.2درصد و تورم گزارش

مانند تولیدات با منشا صنعتی که تولید آنها به کاالهای

شده توسط کنگره ملی این کشور برای سال 38.5 ،2014

وارداتی و کاالهای واسطهای بستگی داشت را محدود کرد.

درصد بود که در سطح بسیار باالیی رشد کرد و این امر

این اقدامات بر سطح فعالیتها در تولید تأثیر نامطلوب

پیامدهای نامطلوبی بر اقشار اجتماعی کمدرآمد داشت .در

گذاشت و سرمایهگذار یها تحتتأثیر محدودیتهای

این زمینه کنترل قیمت محصوالت کشاورزی ،مالیاتها،

اعمال شده برای دسترسی به مجوزها برای خرید ماشینها

محدودیتهای صادرات و واردات و دسترسی به ارز جهت

و سایر تجهیزات وارداتی ،قرار گرفت .چنین سیاستهایی

محدود کردن افزایش قیمت ،کافی نبود [ .]16مطالعات

در میانمدت و بلندمدت ،رقابتپذیری کشور را محدود

مختلف نشان داد که مالیاتها و محدودیت صادرات،

کردند .اثرات بلندمدت اقدامات محدودکنندهی واردات،

باعث کاهش قیمت محصوالت اولیه ،با تأثیر منفی بر

با افزایش هزینه یا محدود کردن دسترسی به موقع به

انگیزههای تولید شد .برای برخی محصوالت ،مشارکت

کاالهای سرمایهای وارداتی ،نهادهها ،خدمات یا فناور یها،

در تعیین قیمتهای محصوالت اولیه در شکلگیری

تأثیر نامطلوبی بر رقابتپذیری بخش تولید داشت [.]22

قیمتهای نهایی مواد غذایی از اهمیت کمی برخوردار

بهطورکلی در سالهای نخست ،راهبرد جایگزینی واردات

بود ،زیرا آنها دارای هزینههای فراوری و توزیع بودند که تأثیر

با پویا کردن تولید و مصرف داخلی به رشد اقتصادی

بیشتری در قیمتهای مصرفکننده داشتند .در مقابل،

کمک کرد ،اما نتوانست رشد پایدار در صادرات محصوالت

افزایش سهم عرضه و صادرات این کاالها میتواند تا حد

کشاورزی یا رقابت بینالمللی در تولیدات با منشا صنعتی

زیادی در دستیابی به قیمتهای داخلی پایینتر  ،کمک

را ارتقا بخشد .از طرفیدیگر تاخیرهای بیش از حد در

کند [ .]21شواهد تجربی نشان میدهد که دالیل تورم را باید

صدور مجوزهای واردات ،عدم شفافیت و رویههای

فراتر از تغییرات قیمتهای محصوالت اولیه جستجو کرد.

خودسرانه ،منجر به ایجاد مناقشه با شرکای اصلی تجاری

یک عامل اساسی که بر نرخ تورم باال تأثیر داشت و همچنین

آرژانتین شد که این مناقشات از طریق اقدام متقابل دیگر

سرمایهگذاری خصوصی و رشد اقتصادی از سال  2012تا

شرکا در تجارت ،بر صادرات کشور و در درجه اول بر بخش
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کشاورزی ،اثر گذاشت .در زمینه سیاستهای مالیاتی ،با

برای محصوالت نیز باعث عدم اطمینان در معامالت و

توجه به اینکه این مالیاتها در دهه نود حذف شده بودند،

کاهش قیمت تولیدکننده شد ،که کاهش تولید در سالهای

مالیات بر صادرات تنها منبع اصلی افزایش درآمد مالیاتی

بعد را در پی داشت .در نتیجهی اعمال سیاستها و

در دهه ابتدایی قرن حاضر بود که منجر به افزایش قابلتوجه

برنامههای مذکور  ،تولید محصوالت زراعی و دامی آرژانتین

درآمدهای دولت و فشار بر تولیدکنندگان گردید [ .]22با

از سال  2008رشد ضعیفی را تجربه کرد .افزایش قیمت

شروع سال  ،2002مالیات بر صادرات محصوالت کشاورزی

بینالمللی محصوالت کشاورزی و وجود فناور یهای جدید

افزایش یافت و از سال  2008تا پایان سال  ،2015مالیات بر

همراه با آب و هوای مطلوب ،در برخی از سالها تحتتأثیر

صادرات سویا ،گندم و ذرت بهترتیب  23 ،35و  20درصد

نامطلوب این سیاستها و محدودیتهای دیگر  ،پتانسیل

شد .این مقادیر از منظر بینالمللی بسیار باال بودند .ترکیب

مناسب برای افزایش صادرات آرژانتین را بیاثر کرد .نمودار

برنامههای مربوط به مالیات ،سهمیه صادرات و کنترل نرخ

( )3نشان میدهد که به رغم راهبرد جایگزینی واردات ،تراز

ارز  ،تأثیر معنیداری بر درآمدهای تولیدکنندگان کشاورزی

تجاری منفی در صنایع تولیدی و در بیشتر بخشهای

و کاهش انگیزههای سرمایهگذاری و پذیرش فناوری داشت

محافظت شده آرژانتین (مانند بخش تولید ماشینها و

و بهطورکلی سیاستهای اعمال شده در دوره 2002-2015

تجهیزات ،وسایل نقلیه موتوری ،منسوجات و پوشاک) در

منجر به فشار مالیاتی و کاهش سودآوری تولیدکنندگان

دوره  2000تا  2013افزایش یافته است .کل کسری تجاری برای

شد [ .]8هدف دوم از افزایش مالیات بر صادرات ،کاهش

تولیدات با منشا صنعتی از میانگین ساالنه  11.1هزار میلیون

قیمت مواد غذایی بود که این هدف تا حدودی ایجاد

دالر در دوره  ،2000-2001به میانگین ساالنه  30.5هزار میلیون

گردید ،اگرچه پیامدهای بلندمدت آن سبب کاهش انگیزه

دالر  ،در دوره دو ساله  2012-2013تغییر یافت.

تولیدکنندگان شد .وجود برنامه تخصیص سهمیه صادرات

نمودار  -3روند صادرات ،واردات و تراز تجاری آرژانتین در بخش تولیدات با منشا صنعتی]16[ 2003-2013 .
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و سیاست جایگزینی واردات در تغییر بوده است .جدول ()1

تنگناهای خارجی ایجاد شده در فرایند توسعه کشورهای

این روند را در چند دوره طبقهبندی نموده است.

آمریکای التین نهفقط به دلیل روند آهسته صادرات ،بلکه
تاحدود زیادی ناشی از نامناسب بودن شرایط تجارت بوده
است .یکی از مهمترین گلوگاهها در کل روند توسعه آمریکای

اثر سیاستها و برنامههای مبتنی بر جایگزینی واردات بر

التین ،بخش کشاورزی است که معموال بخش قابلتوجهی

متغیرهای اصلی بخش کشاورزی

از هزینههای ناشی از راهبرد جایگزینی واردات را متقبل

برنامههای اجرا شده اثرات قابلمالحظهای بر متغیرهای

میشود .بهطورکلی میتوان بیان نمود که از ابتدای قرن بیستم

بخش کشاورزی آرژانتین داشت که در جدول ( )2مهمترین

تا سال  ،2015سیاستهای کشاورزی آرژانتین در چارچوب

آنها بیان شده است.

سیاستهای مختلف اقتصادی ،بین وضعیت تجارت آزاد
جدول  -1تحوالت اصلی در سیاستهای کشاورزی آرژانتین در دوره 1860-2016
دوره

چارچوب اقتصادی

اقدامات کلیدی

1860-1932

اقتصاد باز

تعرفه پایین واردات و اعمال مالیات بر صادرات؛ سطح باالی سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و کشاورزی

1933-1940

اقتصاد باز با افزایش اعمال تعرفه بر واردات؛ تالش برای تثبیت قیمت پایین مواد غذایی در داخل کشور با اقداماتی مانند مقررات تجاری ،کنترل بازار ارز و
غیره
مقررات

1941-1970

اقتصاد بسته

مداخالت قیمتی در محصوالت اصلی کشاورزی؛ سهامداری عمومی اجباری ،مالیات بر تجارت کشاورزی؛ تعرفه بر واردات
نهادههای کشاورزی مانند کود؛ سطح پایین سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی و زیرساختهای عمومی

1971-1990

تالش برای دستیابی
به اقتصاد باز

مالیات بر صادرات محصوالت کشاورزی و ادامه دادن اقدامات ضد تجارت؛ تالشهای اولیه برای بازکردن اقتصاد ،سطح کم
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و زیرساختهای کشاورزی

1991-2001

اقتصاد باز

کاهش تعرفه واردات و صادرات؛ موافقتنامههای تجارت آزاد؛
تثبیت قیمتها؛ کاهش موانع تجارت ،خصوصیسازی و مقرراتزدایی از بازارها

2002-2015

اقتصاد بسته

اجرای مالیات بر صادرات؛ تالش جهت تثبیت قیمتهای پایین مواد غذایی برای مصرفکنندگان داخلی؛ تعرفه باالی واردات و
مالیات باال بر صادرات؛ اعمال سایر محدودیتهای تجاری

 2016به بعد

اقتصاد باز

حذف مالیات بر صادرات برای همه کاالهای کشاورزی بهجز سویا که آن نیز در حال کاهش است.

منبع :یافتههای تحقیق بر اساس 2019 ,OECD

جدول -2اثر سیاستها و برنامهها بر متغیرهای اصلی بخش کشاورزی آرژانتین []16
تأثیر بر قیمتهای داخلی
دریافت شده توسط
تولیدکننده و عملکرد بازار

قیمتهای داخلی دریافت شده توسط تولیدکنندگان در مقایسه با قیمتهای صادراتی ،کاهش داشته است.
بسیاری از متغیرها بر موانع صادرات اثر میگذارند و هزینههای پنهان بهدلیل عدم وجود اطالعات معتبر در مورد عرضه و تقاضا برای محصوالت،
ایجاد شد.
موانع موجود در زمینه صادرات عدم اطمینان باالیی را ایجاد کردند.

تأثیر بر روند تغییرات سطح از دالیل اصلی افزایش تولید ،گسترش سطح زیر کشت بود و اغلب رشد تولید محصوالت دانهای ،توسط سویا انجام شد و تولید آن در طول
زیر کشت و تولید کل غالت و دوره  2000-2014تقریبا دو برابر شد .در مقابل ،سطح زیر کشت غالت ،در طی این دوره روند رو به رشدی نداشته است .این وضعیت مربوط به
سودآوری باالتر سویا ،پایینتر بودن هزینه زراعت آن و عدم اطمینان کمتر در رابطه با مداخالت دولت بود.
دانههای روغنی
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ساختار قیمت نهادههای ورودی-خروجی داخلی نسبتا نامطلوب در آرژانتین ،از یک سو برای افزایش سطح زیر کشت و کل تولیدات کشاورزی
تأثیر بر ساختارها و سیستمهای مانع ایجاد کرد و از سوی دیگر کاهش قیمتها که ناشی از مالیات سنگین بر صادرات ،ایجاد موانع برای صادرات و سایر سیاستهای تجاری
بود ،قدرت رقابت کشاورزی آرژانتین را کاهش داد.
تولید ،اتخاذ فناوری و
قیمتهای نسبتا نامناسب منجر به توسعه سیستمهای گسترده تولید با هزینه کمتر در هکتار شد.
رقابتپذیری
در سال  2013نسبت به سال  ،2010در نتیجهی تأثیر سیاستهای اتخاذ شده ،استفاده از سطوح باالی فناوری از  %47به  %37کاهش یافت.
بین سالهای  2001و  2008صادرات با نرخ سالیانه  %18رشد یافت اما بعد از این دوره بهدلیل عواملی که قبال ذکر شد ،نرخ رشد کاهش یافت.
صادرات کشاورزی فقط روی چند محصول متمرکز است و ترکیبات حاصل از سویا بیشترین سهم در صادرات را دارد.
تأثیر بر روند تغییرات صادرات
ضعف مهم بخش صادرات ،سهم کم ( )%15.4محصوالت فراور یشده از صادرات است.
محصوالت کشاورزی
با ساختار صادراتی متمرکز شده بر محصوالت غیرفراور یشده ،آرژانتین فرصتی مهم برای مبادالت جهانی را از دست داد ،که در بیشتر
بخشها این مبادالت مربوط به محصوالتی با فراوری صنعتی مرحله دوم بود.
تأثیر قوانین بر بازارهای آتی
محصوالت دانهای

نرخ باالی تورم و عدم اطمینان در روند تغییرات نرخ ارز باعث شد که بازار آتی در دهههای گذشته پیشرفت کمی را تجربه کند که حاکی از عدم
وجود مکانیزم الزم برای مدیریت ریسک بوده است.
در حال حاضر مشکل اصلی بازار آتی ،اجرای قانون جدید بازار سرمایه است که شامل نیاز به افزایش قابلتوجه سرمایه مورد نیاز برای معاملهگران
و همچنین سایر الزاماتی است که سبب محدودیت در حجم معامالت میشود.

قانون جنگلداری که در سال  2007تصویب شد ،منجر به حفاظت و مدیریت بهتر منابع طبیعی شد.
تأثیر قانون مربوط به جنگلها عدم وجود یک چارچوب نظارتی ملی برای پهنهبندی ،که کاربری اراضی را در نظر بگیرد ،یک عنصر مهم مفقود شده برای دستیابی به هدف
مطلوب تضمین مدیریت مسئوالنه منابع طبیعی است.

تأثیر بر تولید و صادرات
سوختهای زیستی

در نتیجهی برنامههای حمایتی ،تولید سوخت زیستی از سال  2008رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است.
در سال  ،2010دولت آرژانتین استفاده از مخلوط اجباری سوخت فسیلی با بیودیزل را در بازار داخلی ایجاد کرد .این امر منجر به افزایش تقاضای
کل شد ،هرچند که نسبت به تقاضای صادرات ،کمتر است.
طی سالهای  2013و  ،2014تولید بیودیزل با مشکالتی در بازار داخلی و صادرات مواجه شد و در این زمینه تغییرات مکرری در قوانین داخلی
رخ داد .مهمتر از این ،اقدامات تجاری متقابل و تدافعی انجام شده توسط اتحادیه اروپا بود ،که بازار اصلی فروش بیودیزل آرژانتین را در سال
 2014مختل کرد و بهطور جدی بر تولید و صادرات این بخش تأثیر گذاشت.

لما و گالچر ( )2012کل حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی آرژانتین را در دوره بین سالهای  2007و  2011محاسبه کردند .در طی این سالها،
تأثیر بر سیاستهای حمایت از
تولیدکنندگان آرژانتین دارای حمایتهای منفی بودند (حدود  12میلیارد دالر) و این نشاندهنده انتقال منابع از این بخش به بقیه اقتصاد ،از
تولیدکننده
طریق جمعآوری مالیات برای دولت و پایین آمدن قیمت محصول تولیدکنندگان به نفع مصرفکنندگان بود [.]21
سیاستهای کشاورزی اجرا شده تا سال  ،2014سبب نرخ رشد محدود در تولید شد.
تأثیر سیاستهای کشاورزی بر
اجرای چنین سیاستهایی رشد تولید را به میزان قابلتوجهی محدود کرد و اجازه نداد که آرژانتین به اهداف مندرج در برنامه استراتژیک
پیشبینی رشد تولید
کشاورزی-غذا که در سال  2014تدوین شد ،برسد.

سیاستها و برنامههای کشاورزی آرژانتین بعد از سال 2015

دسامبر  2015و فوریه  2016تخمین زدهاند که بخش مهمی

بعد از سال  ،2015آرژانتین رویکرد اقتصاد باز را در پیش گرفته

از آن نتیجهی کاهش مالیات بر صادرات بوده است [.]8

است .در سال  ،2015دولت جدید آرژانتین با حذف عوارض

در نتیجه این سیاست ،تولید محصول به خصوص گندم

صادراتی برای بیشتر محصوالت کشاورزی (به استثنای

و ذرت در چند سال اخیر افزایش یافته است .با این حال

سویا و روغن سویا) تغییرات اساسی در سیاستهای

در برخی از زیر بخشها ،مشکالت مربوط به رقابتپذیری،

کشاورزی ایجاد کرد .محدودیتهای صادراتی نیز از بین

هزینههای باالی نهادههای ورودی و غیره ،هنوز وجود دارد.

رفت و قوانین نامناسب در بازار ارز نیز اصالح شد .در

برای حل این چالشها نیز برنامههایی اجرا شده است.

نتیجهی تغییر در قیمتهای نسبی ،درآمد کشاورزان بهبود

بهعنوان مثال در تولید لبنیات ،تعدیل در مزارع دامی

یافت [ .]17بهعنوان مثال لما و همکاران ( ،)2017افزایش

صورت گرفته است و تعداد واحدهای دامی نسبت به سال

 15درصدی درآمد ناخالص محصوالت دانهای را بین

 2000کاهش یافت ،درحالیکه تولید کل ،بدون تغییر باقی
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مانده است [ .]23اکثر تغییرات ایجاد شده در سیاستها و

که قضاوت در مورد موفقیت و یا عدم موفقیت این برنامهها

برنامهها در چند سال اخیر  ،نتیجهی روی کار آمدن دولت

نیاز به بررسی جداگانهای دارد .بهطورکلی میتوان بیان نمود

جدید آرژانتین در سال  2015است [ .]11اهم سیاستها و

که وجه غالب سیاستهای بخش کشاورزی آرژانتین از

برنامهها از سال  2015شامل اهداف افزایش تولید محصوالت

ابتدای دهه  2000تا سال  ،2015راهبرد جایگزینی واردات در

کشاورزی ،کاهش هزینههای تولید ،بهبود شفافیت و

بخش کشاورزی بود .در کشور ایران نیز طی دهههای گذشته

پایداری محیطزیست ،حذف مالیات بر صادرات همه

سیاستهای مختلفی در بخش اقتصاد اجرا شده است.

محصوالت کشاورزی به استثنای سویا و غیره بود .از سال

در این زمینه اقبالی و گسکری ( ،)1383راهبرد تجاری

 2015برنامهها در آرژانتین بر اساس اهداف و سیاستهایی

ایران را یک راهبرد درو نگرای آمیخته تشخیص دادهاند

اجرا میشود که بتواند تولید پایدار را به جایگاه اصلی خود

[ .]3میرزایی ( )1376نیز بیان نمود که در برنامه اول توسعه

بازگرداند و معایب ناشی از محدودیتهای قبلی را نیز

کشور ایران ( ،)1368-1372ترکیبی از دو راهبرد جایگزینی

برطرف نماید .اهداف اجرای سیاستهای کلی بعد از سال

واردات و توسعه صادرات تصویب شد ،اما بهدلیل اتخاذ

 2015شامل موارد زیر بوده است.

سیاستهای نامناسب و عدم اجرای دقیق برنامه ،هیچیک

	-سرمایهگذاری در زیرساختها

از دو راهبرد فوق در عمل اجرا نشد .این محقق بیان نمود

	-سادهسازی مقررات و حذف کاغذباز یهای معمول

که جایگزینی واردات طی دوره بیست ساله -1367
 ،1348سهم اندکی در رشد ستانده صنایع ایران داشته و

برای تولیدکنندگان
	-بهبود راهبردها برای ورود به بازارهای بینالمللی

علیرغم اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات طی سه دهه ،در

	-نوسازی و مدر نسازی مرکز ملی خدمات بهداشت و

عمل نقش این راهبرد در رشد ستاده صنعتی ایران بسیار
اندک و همواره کمتر از  20درصد بوده است .وی بیان کرد

کیفیت محصوالت کشاورزی
	-توسعه و بهبود سازوکارهای بیمه کشاورزی

که فرایند جایگزینی واردات از گسترش در صنایع و کاهش

	-توسعه و بهبود مکانیسمهای اعطای اعتبارات

اتکای آن به بازارهای خارجی ناتوان ماند و از محدوده
صنایع میانی فراتر نرفت .این محقق علت اصلی این امر

کشاورزی

که نوعی ناکامی در بهکارگیری استراتژی جایگزینی واردات

	-افزایش شفافیت در کشاورزی و زنجیرههای ارزش

بهشمار میرود را عدم تکمیل و تعامل آن با راهبرد توسعه

صنعت کشاورزی

صادرات بیان نموده است؛ یعنی به جای اینکه محصوالت

	-حمایت از ابتکارات و طرحها در راستای پایداری

تولیدی جایگزینشده به مرحله رقابت و جایگزینی با

کشاورزی

کاالهای صادراتی سنتی برسند و سپس صادرات آنها

	-بهبود مقررات ایمنی مواد غذایی ،سادهسازی و

توسعه یابد ،در همان مرحله پاسخگویی به نیازهای داخلی

کارآیی عملیات تولید

باقیماندند و بهدلیل گسترش تقاضا به بازارهای داخلی

	-حفظ حقوق مالکیت بذر (طرح پیشنهادی برای

محدود شدهاند [ .]24دژپسند وصبوری ( ،)1388نیز بیان

قانونگذاری جدید) و غیره.
به استثنای حذف و کاهش مالیات بر صادرات و

کردهاند که سیاستهای توسعه صادرات در کشور ایران در

مجوزهای صادراتی که در سال  2015اجرا شد ،بیشتر

دوره  1353-1387و بهویژه پس از سال  ،1368نتوانسته بر

موارد مذکور پیشنهاداتی برای اقدام در سالهای بعد بود

رشد بخشهای غیرنفتی تأثیرگذار باشد [ .]5برادرانشرکا و
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صفری ( ،)1377نیز با توجه به نتایج بهدست آمده و سهم

کوتاهمدت کارایی داشت ،اما در بلندمدت سبب کاهش

قابلتوجه صادرات بر رشد اقتصادی کشور  ،حرکت به سمت

انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد .این در حالی

سیاستهای اقتصادی برو نگرا را مورد تأ کید قرار دادهاند

است که تمرکز بر کاهش قیمت محصوالت اولیه کشاورزی

[ .]25بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه میتوان

برای جلوگیری از افزایش تورم اگرچه در کوتاهمدت مؤثر بود،

بیان نمود که راهبرد جایگزینی واردات نتوانسته است در

اما در بلندمدت کارایی الزم را نداشت ،زیرا بخش زیادی از

نیل به اهداف توسعه اقتصادی نقش مؤثری را ایفا نماید .از

تورم ریشه در هزینههای فراوری و توزیع محصوالت داشت.

اینرو تغییر و یا اصالح راهبردها و رویهها از ضروریات الزم

دوگانگی کاذب بین صادرات و تأمین نیاز بازار داخلی که

برای ایجاد پویایی در اقتصاد است که باید مورد توجه بیش

چارچوب سیاستهای دو دهه اخیر آرژانتین را تشکیل

از پیش قرار گیرد.

داده است ،سیاستی نامناسب بود ،زیرا این امر منجر به
ایجاد نواقص بارزی در اقتصاد گردید .در صورت ایجاد

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

انگیزه برای افزایش تولید ،عرضه کافی محصوالت برای نیاز

در چند دهه اخیر  ،کشاورزی بخش پویایی از اقتصاد و

داخلی نیز تضمین خواهد شد .سیاستهای کشاورزی

یکی از مؤلفههای استراتژیک ،برای دستیابی به توسعه

میتوانند به بهترین وجه در کنترل تورم نقش داشته باشند.

پایدار در کشور آرژانتین بوده است .در عین حال این بخش

این در حالیاست که کنترل قیمت ممکن است بهطور

در معرض تغییر سیاستهای مختلف (محلی ،منطقهای

موقت تورم را کاهش دهد ،اما معموال در نهایت باعث

و بینالمللی) قرار گرفته است .دورههای آزاد بودن نسبی

کاهش عرضه میشود و متعاقبا منجر به تورم میگردد .نتایج

تجارت ،باز بودن مرزها و ثبات اقتصاد کالن با دورههای تورم

بررسیها حاکی از انتقال بخش قابلتوجهی از منابع بخش

باال و محدودیتهای قابلتوجه در تجارت خارجی همراه

کشاورزی از طریق مالیات ،به سایر بخشهای اقتصادی

بوده است .در سالهای نخست ،راهبرد جایگزینی واردات

آرژانتین بود .تجزیه و تحلیل نتایج سیاستها و برنامههای

با پویا کردن تولید و مصرف داخلی به رشد اقتصادی کمک

اجرا شده در طول چند دهه گذشته نشان میدهد که

کرد ،اما نتوانست رشد پایدار در صادرات محصوالت

توسعه پایدار آرژانتین و امنیت غذایی جهان میتواند از

کشاورزی یا رقابت بینالمللی در تولیدات با منشا صنعتی را

طریق تغییر چشماندازها ،سیاستها و برنامههای بخش

ارتقا بخشد .از طرفیدیگر اعمال محدودیتها و تاخیرهای

کشاورزی بهبود یابد .این امر باید در سیاستهای ملی

بیش از حد در صدور مجوزهای واردات ،عدم شفافیت و

تثبیت شود ،به این معنی که برنامههای بلندمدت مطلوب

غیره ،منجر به ایجاد مشکالت و مانع از افزایش قابلمالحظه

تدوین شود .تالشهای داخلی برای غلبه بر بحرانها تا حد

صادرات محصوالت کشاورزی گردید .از سال ،2007

قابلتوجهی به محیط خارجی نیز بستگی دارد ،زیرا حرکت

مداخالت سیاستی بر زنجیرههای ارزش در بخش کشاورزی

سرمایهگذار یهای بینالمللی تا حدودی بازتاب اقتصاد در

آرژانتین تأثیر گذاشت و مجوزهای صادراتی ،سهمیهها و

حال رشد ،گسترش تجارت جهانی و جهانیسازی تولید

مالیاتها ،تأثیر قابلتوجهی در این بخش داشته است.

است .از جمله عناصری که بر این وضعیت اثر میگذارد،

اعمال سیاستهایی مانند مالیات سنگین بر زنجیرههای

نقش مؤثر تجارت بینالمللی است که امکان دستیابی

مختلف بخش کشاورزی ،ایجاد موانع برای صادرات

به فناور یها و دانش فنی را تسهیل میکند [ ،]26از اینرو

محصوالت کشاورزی بهمنظور مدیریت بازارهای داخلی ،در

دولت آرژانتین از سال  2015به بعد رویکرد اقتصاد باز را در
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بررسی راهبرد جایگزینی واردات ...

پیش گرفته است ،زیرا هماهنگسازی تالشهای داخلی

کشور در بازارهای بینالمللی بهصورت پویا امری

با در نظر گرفتن محیط خارجی میتواند حرکت به سمت

اجتنابناپذیر است و در این زمینه دسترسی به

توسعه پایدار را تسهیل نماید.

بازارهای جهانی باید از طریق توافقنامههای تجاری
بهبود یابد.

توصیههای سیاستی

	-تدوین یک برنامه جامع کمک غذایی برای اقشار

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،برای رسیدن به رشد

محروم به جای پایین نگه داشتن قیمت محصوالت

و توسعه پایدار و رفع چالشهای موجود در بخش کشاوری

کشاورزی ،نقش بهتری در مقایسه با پایین نگه داشتن

ایران ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد.

قیمت کلی محصوالت کشاورزی دارد ،زیرا پایین
بودن قیمت محصوالت کشاورزی سبب کاهش تولید

	-ضروری است که استراتژ ی جایگزینی واردات و

و در نهایت منجر به ایجاد تورم خواهد شد.

محدودیتهای تجاری بخش کشاورزی ،با یک

	-بهبود استانداردهای بهداشتی و کیفی در تولید

سیاست جایگزین ،با هدف رشد تولید و صادرات

محصوالت کشاورزی برای پاسخگویی مناسب به

جایگزین شود.
ی مداخله در قیمتهای بازار (منفی یا
	-سیاستها 

مطالبات مشتریان بینالمللی از ضروریات ورود به

مثبت) و محدودیتهای صادراتی برای محصوالت

بازارهای صادراتی و جهانی است که باید در تولید

کشاورزی ،از جمله منحرفکنندهترین اشکال

مدنظر قرار گیرد.

حمایت از کشاورزی هستند که بیثباتی و تحریف را
در بخش کشاورزی ایجاد میکنند .بنابراین در صورت
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