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  چكيده

عملکرد  وحکمراني هاي معرفارتباط بين  تحليل آماريعبارت است از حاضر  ةهدف مطالع

ايران، هند،  کشور هشت ، و چگونگي تعامالت نهادي کشاورزان و دولت دربخش کشاورزي

با تأکيد بر تحليل  ۲۰۰۶‐۱۹۹۶ ةجنوبي، ژاپن، انگلستان، ايتاليا و آلمان طي دور چين، کره

نتايج ضمني ، بر اساس طور کليهب. هاي اقتصادي بخش کشاورزي ايرانروند برخي از سياست

-معرف باالتر حوسط ي دارايکشورهادر توليد  نوينهاي سنتي و از نهادهگيري ، بهرهپژوهش
وري بيانگر شکاف قابل توجه بين بهره آماري نتايجدر واقع،  .است ترهاي حکمراني مطلوب

تمرکز بر تحليل روند  .است با سطوح متفاوت نهادي کار و عملکرد در هکتار کشورها نيروي

-پاسخ ويژهضعف نهادهاي حکمراني بهكه دهد ايران نشان ميهاي بخش کشاورزي سياست
ثر در عدم دستيابي ؤاز عوامل متنظيم روابط قانوني  کيفيت مقررات و مردمي، گويي نهادهاي

  .ستيي باالآيافته و با کارکامل به بخش کشاورزي توسعه

هاي سياست/ هاي اقتصاديسياست/ مطالعات تطبيقي/ بخش كشاورزي :هاهکليدواژ

  .وريبهره/ كشاورزي

                                                 
، و كارشناس )shahabadia@gmail.com(سينا اه بوعليترتيب، نويسندة مسئول و عضو هيئت علمي دانشگبه *

  ). pourjavan1985@gmail.com(ارشد علوم اقتصادي 
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  مقدمه

ارتقاي  برآمده ازافزايش در توليد کشاورزي  بخش عمدةتقريباً  ،در پايان قرن بيستم

در يک  كه است بر اين باورروتان . بوده است) محصول در هر هکتار(وري زمين بهره

هاي توليد منظامحور به توليد کشاورزي منبع نظامزماني کوتاه، انتقال و گذار از  ةدور

افزايش  ، بهيتنهادر وري عوامل توليد کشاورزي و افزايش بهره هب بنياندانش

همچنين، نتايج مطالعات . )Ruttan, 2002( ده استانجاميمحصوالت کشاورزي 

، )Bravo Ortega and Lederman, 2004(براوو اورتگا و لدرمن  بسياري از جمله

، خاچاتريان و )Ruttan, 2002(، روتان )Felloni et al., 2001(فلوني و همکاران 

 Ashok and(يان انالسوبراما، آشوک و ب)Khachatryan et al., 2005(همکاران 

Balasubramanian, 2006( چان کانگ و همکاران ،)Chan Kang et al., 1999(  بيانگر

-هاي فيزيکي همچون ظرفيت توليد الکتريسيته، روشزيرساختآن است که عالوه بر 
ثير ه اعتبارات مالي و همچنين سطح آموزش تأبقابليت دسترسي  غيرههاي آبياري و

  . وري کشاورزي دارندمثبت بر بهره

عملکرد ضعيف کشاورزي بر اين بوده است كه اغلب تأکيد  ،۱۹۹۰ ةاز اواسط ده

انتقال  و انساني، ة، سرماية كالبديحال توسعه به کمبود و فقدان سرماي در کشورهاي در

زي را کشاور سازيسازي و صنعتينويناين عوامل  ، زيرادگردبازميو توليد فناوري 

تشديد مشکالت بسياري از قبيل  بايند آين فردتوجهي بکمبسا چهو  ؛کنندتسريع مي

به . همراه باشد و نيز ميان شهر و روستا فقر و توزيع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه

بدون تمرکز و تأکيد بر نهادهاي حکمراني،  ،)Lio and Liu, 2008( يوگفتة ليو و لي

از ميان  را حال توسعه وري کشاورزي در کشورهاي دربود بهرهتوان موانع بهنمي

  . مند شدوردهاي مثبت آن در جامعه بهرهابرداشت و از دست

حکمراني با هاي معرفارتباط بين  حاضر تحليل آماري ةهدف مطالعبر اين اساس، 

 هشت و چگونگي تعامالت نهادي کشاورزان و دولت در عملکرد بخش کشاورزي

‐۱۹۹۶ ةجنوبي، ژاپن، انگلستان، ايتاليا و آلمان طي دور ن، هند، چين، کرهکشور ايرا
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منظور هاي حکمراني و نيز بهبه دليل باال بودن ميزان همپوشاني ميان معرف .است ۲۰۰۶

محاسبه و  )۱(رعايت اختصار در ارائة مطالب، در پژوهش حاضر، معرف کل حکمراني

لت، کيفيت مقررات، و حكومت قانون ارزيابي به همراه سه مؤلفة مجزاي اثربخشي دو

تر از شکاف و ارائة تصويري مطلوب مقايسه ،منظور ارزيابيبه همچنين، .شودمي

کشورهاي  ويژه ايران باعملکرد کشاورزي کشورهاي در حال توسعه مورد مطالعه به

ند زماني رواز سوي ديگر، . اندشده برگزيده يافته نيز، چند كشور توسعهيافتهتوسعه

 بررسي شده، اقتصاد ايران در هاي اقتصادي مرتبط با بخش کشاورزيبرخي از سياست

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  ةپنجم توسع ةاجراي برنام ةدر آستان

بخش  يهافرصت و هاچالش ،اندازايران و در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم

  . شوده ميکشاورزي ايران به بحث گذاشت

  حکمراني و عملکرد کشاورزي

نهادها و آداب و رسومي  عبارت است ازبانک جهاني، حکمراني خوب بنا به تعريف 

   شودمصلحت عمومي کشور اعمال مي راستايقدرت در  ،آنها از طريقکه 

)Kaufmann et al., 2009; Meon and Weill, 2004(.   

 برايميزان توانايي شهروندان کشور  به» گوييپاسخ حق ابراز عقيده و«ة لفؤم

 دولتمردانداشتن گو نگهپاسخ و هاآزادي رسانه ،همچنين و مشارکت در انتخاب دولت

نتايج سياسي  كه دهندنشان مي بينسوانگر و داينينگر .نسبت به اقداماتشان اشاره دارد

مالي، بر روابط کشاورزي، تعيين ماليات بر محصوالت کشاورزي، کمک  تأثيرگذار

هاي زنيمذاکره و چانه پيها، در کاالهاي عمومي و زيرساخت ةهاي مختلف، ارائيارانه

 ,Binswanger and Deininger( گيردهاي داراي نفوذ شکل ميسياسي بين گروه

1997( .  

کيفيت خدمات عمومي، کيفيت خدمات دهندة نشان» اثربخشي دولت«ة لفؤم

و ييليو و ل .است ين خدمات از فشارهاي سياسيآزادي و استقالل ا ةکشوري و درج
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به طراحي و دولت اثربخش  ، يكبه احتمال فراوان كه کننددر اين مورد بحث مي

نمونه، دولتهاي اثربخش به براي . دپردازهاي اقتصاد کالن ميشفاف سياستاجراي 

ايجاد محيط که براي  پردازندمي مالي ةهاي محتاطانسياست تدوين و اجراي آن دسته از

بايسته  روستايي و کاالهاي عمومي مورد نياز در توليد کشاورزيفراگير  ةمساعد توسع

   .)Lio and Liu, 2008( است و ضروري

-هاي دولت در تدوين و اجراي سياستتواناييدهندة نشان» كيفيت مقررات«ة لفؤم
بخش  ةوکار و توسعکه موجب بهبود محيط کسباست مقرراتي  نيزهاي شفاف و 

از آنجا کشاورزي  ةطور کلي، اهميت کيفيت نظارتي در توسعبه. شودخصوصي مي

دار هاي تورشبا اتخاذ سياست كه يابندها تمايل ميکه بسياري از دولت شودناشي مي

بين  ،شهر و روستا و به پيروي از آن ةبه نفع شهرنشينان، بر شرايط تجارت و مبادل

خواهند به ميها اين دولت ،به احتمال زياد. ير بگذارندهاي جهاني و داخلي تأثقيمت

هاي براي اجراي سياست رو،بپردازند و از ايناز توليدات صنعتي داخلي  حمايت

  کنند هاي غيرمستقيم بر کشاورزي وضع مي، مالياتمورد نظر اقتصاد کالن

)Lio and Liu, 2008(. راي سياستاج كه گيرندنتيجه مينيز چنين  يلاگهآزمت و ک -
هاي توليد بخش زدايي در بازار نهادههمچون آزادسازي و مقررات ،هاي دوستدار بازار

و دسترسي آسان کشاورزان به  افزايش توليد محصوالت غذايي ، بهکشاورزي بنگالدش

  . )Azmat and Coghill, 2004(انجامدميهاي کشاورزي نهاده

ها به چه ميزان بر ل اقتصادي و دادگاهدهد که عوامنشان مي» حكومت قانون« ة لفؤم

حقوق  و )هاي مبادلهو هزينه(دادها ارکيفيت اجراي قر بر ويژهبهو قوانين جامعه 

ي مادفقدان حمايت از حقوق مالکيت . دارند تأکيدي و فکري در جامعه مادهاي دارايي

عدم ي ناشي از هاي مبادالتهزينه باال بودن و ،و معنوي، ضمانت ناقص اجراي قراردادها

ي و تحقيقاتي مادهاي گذارييي دستگاه قضايي ممکن است سرمايهآکارنااطمينان و 

 ,Lio and Liu, 2008; Beckmann and Boger( محدود کند سياربخش خصوصي را ب

2003; Azmat and Coghill, 2004( . و حمايت از حقوق مالکيت  حكومت قانونبدون
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انساني  ةص سرماييتوليد کشاورزي که حاصل تخص ننويهاي معنوي در جامعه، روش

بسيار پرهزينه  است، هاي جديد توليدفناوري ة، جذب، نگهداري و توسعنوآوريبراي 

   .)Lio and Liu, 2008(و گران خواهد بود

راستاي در  دولتيبر اين مسئله داللت دارد که قدرت » كنترل فساد«ة لفؤسرانجام، م

هاي فراقانوني، فراهم آوردن چارچوب برايشده يا  تأمين منافع خصوصي اعمال

مباحث مربوط به فساد  ،امروزه .صورت گرفته است) رشوه(پذيرش يا پرداخت پول 

تواند دولت مي. بسيار اهميت داردوکار و اقتصاد کسب ةمردان در تضعيف توسعدولت

جويي کل رانتهاي معامله اقدام و از مشمنطقي براي کاهش هزينه يدستگاه در قالب

  . )Lio and Liu, 2008(كندجلوگيري 

- هاي حکمراني به روشمعرفكه  درسمي به نظر ، با توجه به مطالب باال،بنابراين
بر عملکرد بخش کشاورزي  ،از مجاري مستقيم و غيرمستقيم ،هاي گوناگون و پيچيده

   .ثر خواهند بودؤم

  مطالعات تجربي

حکمراني بهتر موجب تسريع رشد «ة فرضييو، و لية ليو نتايج تجربي مطالعبر اساس 

كه دهند ها نشان ميبه عبارت ديگر، يافته. شده استتأييد  »شودوري کشاورزي ميبهره

و  ،هاي کشاورزي، سطح آموزشلحاظ استفاده از مقادير نهادهبه مشابه کشورهاي

رد کشاورزي هاي حکمراني عملکمعرفلحاظ به و البته متفاوت وهواييوضعيت آب

حکمراني بهتر محصوالت کشاورزي  داراي کشورهاي ،بر اين اساس. نددار متفاوت

-فراهم ميخود کنند و امنيت غذايي باالتري را براي شهروندان توليد مي را بيشتري
  . )Lio and Liu, 2008( ندساز

 رشد ةکنندبه بررسي عوامل تعيين ،۱۹۹۷‐۱۹۶۰ ةطي دوربراوو اورتگا و لدرمن، 

اين در طول  كه دهدشواهد نشان مي. اندوري کشاورزي در سرتاسر جهان پرداختهبهره

. حال توسعه مثبت بوده است وري کشاورزي در کشورهاي دررشد بهره ،چهار دهه
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وري بهره يسطح سوادآموزي و آموزش براي ارتقا كه اين محققان دريافتند ،همچنين

هاي اجتماعي همچون آشوب، ناهنجاريمني و اان نيزو  بوده کشاورزي ضروري

  شته استاغتشاش و کودتا اثر مخرب بر عملکرد بخش کشاورزي دا

)Bravo Ortega and Lederman, 2004( .  

به تجزيه و تحليل اهميت حکمراني خوب در انجام اصالحات آزمت و کاگهيل 

مطالعة آنها، بر اساس  .پردازندمبتني بر بازار در بخش کشاورزي بنگالدش مي ةبالقو

م خصوصي نظام مسلط دولتي به يک نظابه تغيير و انتقال از يک منجر اصالحات بايد 

هاي کشاورزي مانند کود، بذر و تجهيزات آبياري نهادهبدين ترتيب، عرضة  ود بينجام

  اين  كه کنندتأکيد مي اين محققان. صورت گيردبخش خصوصي  از سويجزئي 

  غالت و مواد غذايي، بهبود شرايط امنيت غذايي و  م با افزايش توليدنظاتحول 

  گي داردهاي کشاورزي ارتباط و وابستدسترسي آسان کشاورزان به نهاده

)Azmat and Coghill, 2004( .  

م قضايي نظاها و اي به بررسي نظري و تجربي نقش دادگاهدر مطالعهبکمن و بوگر 

از  .اندپرداخته ۱۹۹۹ه دامداري در ويژبه و ر اجراي قراردادهاي کشاورزيدلهستان 

محاسبات  با توانميرا واکنش کشاورزان  :اند ازعبارتمطالعه اين تجربي  نتايج جمله

قراردادهاي غيرقابل  ؛ و همچنين،ها توضيح داداستفاده از دادگاه موردفايده در  ‐هزينه

- مشخصات و ويژگي هاي حقوقي و قضايي بلکه بهمنظايي آتنها به کارقانوني نه ياجرا
  هاي معامله، قراردادها و روابط بين خريدار و فروشنده بستگي دارد

)Beckmann and Boger, 2003(.  

   برگزيدهتحليل حکمراني و کشاورزي در کشورهاي 

  هاي حکمراني و تحليل آماريگيري معرفچگونگي اندازه

از محققان بانک  تن سه از سوي) ۲(جهاني حکمراني هاي، معرفهر ساله، ۱۹۹۶پس از 

ي هااز شرکت گسترده نظرسنجي پايةاين منابع اطالعاتي بر . شودمي ارائه )۳(جهاني
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تجاري کشورها،  مخاطراتبندي هاي رتبهكارگزاريو افراد، ارزيابي  بخش خصوصي

منبع  ۳۵هاي بخش دولتي هر کشور از هاي غيردولتي و برخي از سازمانسازمان

با استفاده  ،بر اين اساس. )۲۵۸: ۱۳۸۳ميدري و خيرخواهان، (يرد گشكل مي )۴(تمتفاو

اعداد بين  ةدر دامندست آمده از نظرسنجي و کاربرد فنون آماري از اطالعات گستردة به

تر که اعداد بزرگاي گونهشود، بهگيري مياندازه حکمراني معرفشش ، ۵/۲تا  ‐۵/۲

   استدهاي حکمراني نها ترو مطلوب هاي بهترپيامددة دهننشان

)Kaufmann et al., 2009(.  

) شده در بخش دومهاي حکمراني اشارهميانگين سادة معرف(معرف کلي حکمراني 

ويژه توليدکنندگان هاي نهادي گوناگون تعامل شهروندان بهصورت متوسط بر جنبهبه

ورت صبه حکمراني معرف کلي ،به عبارت ديگر .بخش کشاورزي و دولت داللت دارد

   :كندگيري ميويژه در بخش کشاورزي اندازههاي نهادي زير را بهويژگي متوسط

هاي توليدي و هاي صنفي و کارگري، نهادهاي مردمي و تعاونيمشارکت انجمن ‐ ۱

 ريزي توسعة روستايي؛ گيري و برنامهتوزيعي بخش کشاورزي در فرآيند تصميم
-هاي سرمايهه و تحريک انگيزهاطمينان خاطر از فضاي باثبات سياسي در جامع ‐ ۲

 دور از هر نوع خشونت؛وکار کشاورزي از طريق ايجاد محيطي بهگذاري در کسب
هاي توليد تواند در کاهش هزينه، كه ميو روستايي كالبديهاي تأمين زيرساخت ‐ ۳

 کشاورزي نقش مؤثر ايفا كند؛
 و شاورزيويژه کهاي مختلف اقتصاد بهبخش مقررات هدايت و تنظيم چگونگي ‐ ۴

هاي تعرفه و چگونگي تخصيص ارز به همچون نرخ گذاري کالن اقتصاديسياست

هاي مختلف، كه بر افزايش ضريب ماشيني شدن کشاورزي و بهبود کارآيي و بخش

 وري اين بخش مؤثر است؛بهره
هاي مولد گذاريو تحريک انگيزة سرمايه ي و معنويمادحمايت از حقوق مالکيت  ‐ ۵

 ميان توليدکنندگان کشاورزي؛ و و نوآورانه در
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داشتن گو نگهنهاد، كه به پاسخهاي صنفي مردمها و سازمانافزايش مشارکت انجمن ‐ ۶

شود و از اعمال قدرت دولتي در راستاي دولت نسبت به اقدامات خود منجر مي

 . آوردنفع شخصي جلوگيري به عمل مي
فعاليت کشاورزي  ،ي نهاديهااين معرف يبا ارتقا كه انتظار آن است ،در واقع

افزايش  و کشاورزي در مناطق روستايي ةرشد و توسعبا  بدين ترتيب،و شود سودآور 

 ، از ميزان فقررفاه روستاييان و امنيت غذايي، درآمد توليدکنندگان محصوالت کشاورزي

  . در جامعه كاسته شود

 ،بررسي کشورهاي مورد مياندر  ،شودمشاهده مي ۱در جدول گونه كه همان

حکمراني بهتر و  ۱۲/۱و  ،۵۳/۱، ۵۷/۱با ميانگين  ،ترتيببه ،و ژاپن ،انگلستان، آلمان

 معرفميانگين  ‐۱۸/۰و  ،‐۴/۰، ‐۸/۰با  ،ترتيببه ،و هند ،کشورهاي ايران، چين

دهندة در واقع، روند معرف کل حکمراني نشان. انددهكرتري ارائه حکمراني ضعيف

کشورهاي ايران، چين و هند در مقايسه با ديگر کشورهاي  شکاف نسبتاً زيادي بين

  . ويژه آلمان و انگلستان استمورد بررسي به

نظر هاي حکمراني صرفدر اينجا، براي رعايت اختصار، از تحليل کامل ديگر معرف

مقررات و کيفيت ، اثربخشي دولت در معرف شود کهو تنها به ذکر اين نکته بسنده مي

تر و در داراي عملکرد مطلوب انگلستان، آلمان و ژاپنر کشورهاي حكومت قانون د

رود كه ميانتظار رو، از اين. تر استو هند داراي عملکرد ضعيف چين ،ايرانکشورهاي 

عملکرد کشاورزي بهتر باشد و نهادهاي اقتصادي  ،کشورهاي داراي حکمراني بهتر در

منابع و افزايش قدرت  ةتخصيص بهينند که در راستاي شوتنظيم و هدايت  ايگونهبه

گذاران در بخش سرمايه ةنوآورانهاي فعاليتو  ماديگذاري پذيري، سرمايهرقابت

  .شودکشاورزي تحريک و جذاب 
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  ۲۰۰۶‐۱۹۹۶ ةطي دور برگزيدهن کشورهاي مياهاي حکمراني در معرف ةمقايس ‐۱جدول 

  کشور
کليمعرفميانگين

 حکمراني
معرفميانگين
 ي دولتاثربخش

 معرفميانگين 
  کيفيت مقررات

 معرفميانگين 
  حكومت قانون

‐۸۷/۰ ايران
)۸( 

۵۹/۰‐
)۸( 

۴۳/۱‐ 
)۸( 

۶۳/۰‐ 
)۸( 

‐۱۸۵/۰ هند
)۶( 

۱۲۳/۰‐
)۷( 

۲۴/۰‐ 
)۶( 

۱۷۱/۰ 
)۶( 

‐۴۷/۰ چين
)۷( 

۰۵/۰‐
)۶( 

۲۷/۰‐ 
)۷( 

۳۸/۰‐ 
)۷( 

کره 
 جنوبي

۶۱/۰
)۵( 

۸۹/۰
)۴( 

۶۳۵/۰ 
)۵( 

۷۷/۰ 
)۴( 

۱۲/۱ ژاپن
)۳( 

۲۷/۱
)۳( 

۸۷/۰ 
)۴( 

۳۴/۱ 
)۳( 

۵۷/۱ انگلستان
)۱( 

۹/۱
)۱( 

۷۱/۱ 
)۱( 

۷/۱ 
)۱( 

۷۵/۰ ايتاليا
)۴( 

۸۱/۰
)۵( 

۸۹/۰ 
)۳( 

۷۲/۰ 
)۵( 

۵۳/۱ آلمان
)۲( 

۷۷/۱
)۲( 

۴۲/۱ 
)۲( 

۶۸/۱ 
)۲(  
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  ارزيابي و تحليل آماري عملکرد کشاورزي 

اندازه و سهم بخش  دةدهنکشاورزي به توليد ناخالص داخلي نشان ةنسبت ارزش افزود

، ۲در جدول  ن کشورهاي مورد مطالعهميادر . ي در اقتصاد هر کشور استکشاورز

 داراي درصد، ۲/۱۳و  ۸/۱۴، ۵/۲۲با متوسط  ،ترتيببه ،و ايران هند، چينكشورهاي 

 ۷۴/۱و  ۱۹/۱، ۱۳/۱با  ،ترتيبانگلستان، آلمان و ژاپن نيز بهكشورهاي و سهم  ترينبيش

رسد به نظر مي .باشند، داراي کمترين سهم بخش كشاورزي در اقتصاد خود ميدرصد

از يک سو، کاهش سهم يابد، يافتگي جوامع افزايش ميهر چه سطح نهادي و توسعهكه 

-و از سوي ديگر، افزايش عملکرد در هکتار مشاهده مي در اقتصادبخش کشاورزي 
  . شود

نرخ رشد  در ميان کشورهاي مورد مطالعه، باالترين ميانگين ،۲با توجه به جدول 

 ۸/۳حدود (است کشاورزي متعلق به دو کشور چين و ايران  ةارزش افزود در ساالنه

آالت و رهاي نوين کشاورزي، ماشينگسترده از ابزا ةاستفاد كه رسدبه نظر مي ).درصد
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، سموم و کود شدههاي اصالحبذر ، وارداتاي بومي و وارداتيتجهيزات سرمايه

ارزش افزودة در افزايش نرخ رشد  سزاهب يتأثيرو افزايش سطح زير کشت  ،شيميايي

  . شته باشدبخش کشاورزي اين دو کشور دا

 شانزده و يازدهيش از ميزان ببه ،)۵(ربيشترين مقدار متوسط شاخص عملکرد در هکتا

حدود  ، باريداکمترين مق و متعلق به دو کشور ژاپن و کره جنوبي ترتيب،به ،هزار دالر

   .مربوط به هند، ايران و چين است ترتيب،، بهدالر ۱۳۰۰و  ۸۴۰، ۶۰۰

به ژاپن،  )۶(رهر کارگ يکشاورزي به ازا ةبيشترين مقدار متوسط ارزش افزود

کمترين  وهزار دالر  ۲۰و  ۲۱، ۲۵، ۳۰حدود  ، باترتيببه ،آلمان و ايتالياانگلستان، 

اختصاص دارد به چين و هند  ،دالر در سال ۳۷۷و  ۳۵۷با حدود  ترتيب،نيز بهمقدار 

بخش صنعت و خدمات اين نيافتگي کامل فراوان و توسعه جمعيتدليل كه احتماالً به(

 ةمقدار متوسط ارزش افزود يادآوري است كه شايان. )در ايجاد اشتغال است کشورها

 ۲۳۰۰و  ۹۵۰۰بيش از  ،ترتيببه ،در کره جنوبي و ايران هر کارگر يکشاورزي به ازا

وري بهره رغم آنکه وضعكه علي شودمشاهده مي رو،از اين. استدالر در هر سال 

 ، اماتر استايران نسبت به کشورهاي چين و هند مناسب نيروي کار بخش کشاورزي

   .مورد بررسي شکاف زيادي دارد ةيافتکشورهاي توسعه با

وري بهبود و افزايش بهره ،کنداذعان مي )Ruttan, 2002(روتان که  گونههمان

. است بنيانهاي توليد دانشمنظامحور به هاي توليد منبعمنظاانتقال از  ةکشاورزي نتيج

هاي اقتصادي و سياست ،ال فراوانتر، به احتمکشورهاي داراي مقررات باکيفيتدر 

- از مزيت از سويي،د که شاتخاذ خواهد  ايگونهبههاي نسبي عوامل توليد تعيين قيمت
-همسو با چشم از سوي ديگر،بهينه صورت گيرد و  ةهاي نسبي طبيعي کشور استفاد

هاي نسبي به نفع انداز نوين اقتصاد جهاني، از طريق ايجاد انحراف عمدي در قيمت

 در رشد ارزش افزودةوري کل عوامل توليد بهرهسهم رشد  ،محوروامل توليد دانشع

کشورهايي که محيط نهادي و حکمراني  رو، ظاهراًاز اين. يابدبخش کشاورزي افزايش 

نيز کشاورزي  توليد هايلحاظ شاخصبه ،بهتري در مقايسه با ديگر کشورها دارند
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 ةدر صورت رشد قابل توجه ارزش افزودراين، بناب. تر خواهند داشتمطلوب يعملکرد

را  افزايش قابل توجه رفاه مناطق روستايي و بهبود امنيت غذايي ،بخش کشاورزي

  .خواهيم بود شاهد

  ۲۰۰۶ ‐۱۹۹۶ ةطي دور برگزيدهکشورهاي  ميانعملکرد کشاورزي در  ةمقايس ‐۲جدول 

  کشور

ميانگين سهم بخش

کشاورزي از توليد 

ناخالص داخلي 

 )صددر(

 ةمتوسط رشد ساالن

 ةارزش افزود

 )درصد(کشاورزي 

 ةمتوسط ارزش افزود

هر کارگر  يکشاورزي به ازا

 سال قيمت ثابتدالر، به (

۲۰۰۰( 

متوسط عملکرد 

در هر هکتار 

در هر  ،هزار دالر(

  )هکتار

  ايران
۲۱/۱۳

)۳( 
۷۹/۳

)۲( 
۲۳۳۱ 

)۶( 
۸۴۳/۰ 
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  هند
۵/۲۲
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)۳( 
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۶/۰ 
)۸( 

۸۶/۱۴ چين
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۹۵۴۱ 
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۱۳/۱ انگلستان
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  ايتاليا
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)۵( 
۴۹/۰

)۶( 
۲۰۴۱۱ 

)۴( 
۴۴/۲ 
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  آلمان
۱۹/۱
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۷۴/۱
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 تحليل همبستگي
تفکيک به هاي حکمراني و کشاورزيمعرفهمبستگي بين تحليل نتايج  ،۳در جدول 

 ةشدت و نوع رابط دهندةنشان ضريب همبستگي ،دانيمگونه که ميهمان. ده استمآ

  .گيردقرار مي+ ۱تا  ‐ ۱اعداد بين  ةو در دامن استخطي بين دو متغير 

کشاورزي و عملکرد در هر هکتار ايران  ةرشد ارزش افزود ،۳بر اساس جدول 

-معرف ارتقايبا  رو،است؛ از ايناني هاي حکمرمعرفهمبستگي مثبت با تمامي داراي 
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- از قبيل مشارکت توليدکنندگان کشاورزي و نهادهاي وابسته در سياست هاي حکمراني
هاي کالن اين بخش، اثربخشي دولت، و نظام قضايي عادالنه در مواجهه با گذاري

مستقيم  ةصورت يک رابطعملکرد بخش کشاورزي در ايران به قراردادهاي کشاورزي،

بخش  ةارزش افزود ،شودگونه که مالحظه ميهمان. طي بهبود خواهد يافتو خ

کلي حکمراني و اثربخشي دولت ارتباط خطي  معرفهر کارگر با دو  يکشاورزي به ازا

-به نظر مي .همبستگي مثبت دارد حكومت قانونمقررات و  کيفيت معرفمنفي و با دو 
ي کشاورزي ايران به نبود رابطة منطقي هارسد كه دليل اثربخشي پايين دولت در فعاليت

طور عمده، كشاورزان به. گرددهاي بخش عمومي دولت و كشاورزان بازميميان سياست

تواند از طريق تعامالت البته دولت هم مي. دهندايران كارهايشان را خود سامان مي

گذاري ياستويژه مشاركت روستاييان و كشاورزان در امور سسازنده با توليدکنندگان به

   .در بخش كشاورزي بسيار اثرگذار باشد

نکتة مورد . شودنظر ميدر اينجا، براي رعايت اختصار، از تحليل ديگر نتايج صرف

همبستگي بين متغيرهاي عملکرد جنوبي، توجه عبارت است از آنکه تنها در کره

هاي عرفم طور کلي،همچنين، به. استهمگي مثبت  هاي حکمرانيمعرفکشاورزي و 

داراي يک رابطة مثبت خطي با  حکمراني به استثناي اثربخشي دولت و حكومت قانون

  . انديافتة مورد مطالعهعملکرد کشاورزي کشورهاي توسعه

هاي گوناگون و از طريق ممکن است حکمراني به روش ،اشاره شد کهچنان

 رو،باشد، از اين گذارعملکرد بخش کشاورزي تأثيربر هاي مستقيم و غيرمستقيم مجرا

رسد به نظر مي همه، با اين. خواهد بودرياضي  ةهاي پيچيدکارگيري روشهنيازمند ب

هاي حکمراني و عملکرد کشاورزي در کشورهاي معرفارتباط معکوس بين برخي از 

صنايع با فناوري باال،  ةبه سمت توسع اين کشورها مورد مطالعه از جهش ةيافتتوسعه

و گسترش کشاورزي  و کاهش سهم کشاورزي سنتي ،و کاربردي تحقيقات بنيادي

به  تواندموضوع در سطح جهاني مياين  .باشدناشي شده ها آندر اقتصاد  مبتني بر دانش

وري عوامل توليد در سطح ها، افزايش بهرهشدن فعاليتي المللي، تخصصتقسيم کار بين
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 ، بهو در نهايتمنجر شود جهاني  هايکاهش قيمتو المللي، افزايش توليد جهاني، بين

   .دبينجامافزايش رفاه جهاني 

  برگزيدهن کشورهاي ميانتايج همبستگي حکمراني و عملکرد کشاورزي در  ‐۳جدول 

  کشورها
متغيرهاي عملکرد 

  کشاورزي

کلي معرف 

 حکمراني

 معرف

اثربخشي 

  دولت

کيفيت  معرف

  مقررات

 معرف

حكومت 

  قانون

  ايران

ةرشد ارزش افزود
 ۴۱۳/۰ اورزيکش

 
۰۳/۰ ۳۷/۰ ۲۴/۰ 

کشاورزي بهةارزش افزود
‐۰۶/۰ هر کارگريازا

 

۳/۰‐ 
 

۵۹/۰ ۱۳/۰ 

۱۷/۰ عملکرد در هر هکتار
 

۰۵/۰ ۶۹/۰ ۳۷/۰ 

  هند

ةرشد ارزش افزود
 ۵۳/۰ ۳۱/۰ ۳/۰  ۲۲/۰ کشاورزي

کشاورزي بهةارزش افزود
 ‐۰۸/۰ ‐۰۴/۰ ۶۹/۰ ‐۴۹/۰ هر کارگريازا

 ۴۷/۰ ‐۳/۰ ‐۷۴/۰ ‐۷۶/۰ ر هر هکتارعملکرد د

 چين

ةرشد ارزش افزود
 ۴۶/۰ ۴۷/۰ ۲۱۶/۰ ۰۸/۰ کشاورزي

کشاورزي بهةارزش افزود
 ۵۹/۰ ۵۲/۰ ‐۱۶/۰  ۸۲/۰ هر کارگريازا

 ‐۵۲/۰ ‐۵۱/۰ ۱۵/۰ ۸۴/۰ عملکرد در هر هکتار

  کره جنوبي

ةرشد ارزش افزود
 ۱۶/۰ ۴/۰ ۴۹/۰  ۳۹/۰ کشاورزي

کشاورزي بهةارزش افزود
 ۳۴/۰ ۹/۰ ۶۴/۰  ۸۶/۰ هر کارگريازا

 ۵۵/۰ ۸۴/۰ ۶۱/۰ ۸/۰ عملکرد در هر هکتار

کشور  ۴

  يافتهتوسعه

  

ةرشد ارزش افزودمتوسط
 ‐۳/۰ ۰۱/۰ ۱/۰ ۳/۰ کشاورزي

ةارزش افزودمتوسط
هر  يکشاورزي به ازا
 کارگر

۴۲/۰ ۸۷/۰‐ ۷۸۱/۰ ۹۹/۰‐ 

عملکرد در هرمتوسط
 ‐۵۱/۰ ۵۲/۰ ‐۴۸/۰  ۳/۰ هکتار

  محاسبات تحقيق: مأخذ
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  هاي اقتصادي بخش کشاورزي ايرانتحليل برخي از سياست

بيانگر رشد مستمر ارزش افزودة بخش کشاورزي طي ) ۱۳۸۸(آبادي نتايج مطالعة شاه

، ۱۳۵۶‐ ۱۳۴۲چهار دهة گذشته است؛ اما منابع رشد بخش کشاورزي ايران طي دورة 

سرماية مادي و رشد نيروي کار است، در حالي که منابع  ترتيب، شامل رشد انباشتبه

ترتيب، رشد انباشت سرماية مادي، ، به۱۳۸۵‐۱۳۵۷رشد بخش کشاورزي طي دورة 

آبادي همچنين، شاه. گيردوري کل عوامل و رشد نيروي کار را در بر ميرشد بهره

عوامل داراي وري کل ، نرخ رشد بهره۱۳۸۵‐۱۳۳۸کند كه طي دورة تأکيد مي) ۱۳۸۸(

حال با توجه به اينکه در مقايسه با کشورهاي مورد  .هاي شديد بوده استنوسان

ايران وجود دارد و دستيابي به اهداف  روابط اقتصاديهاي نهادي در بررسي، ضعف

را تهديد  صنعتي و توسعة مناطق روستايي کشاورزي پيشرفت در رابطه باکشور  ةتوسع

هاي اقتصادي متغيرروند زماني برخي از حکمراني، اي ه، در چارچوب معرفکندمي

ارزيابي ) ۲۰۰۷‐ ۲۰۰۶( ۱۳۸۶ تا) ۱۹۹۷‐ ۱۹۹۶( ۱۳۷۵ ةبخش کشاورزي ايران طي دور

  .)۴جدول ( دشومي

هايي باال همچون سرماية انساني و مندي بخش کشاورزي ايران از توانرغم بهرهعلي

-قليم مناسب جغرافيايي، زميننيروي متخصص کشاورزي، چهار فصل بودن کشور و ا
خيز، نيروي کار فراوان و ارزان، و انگيزة باالي توليد محصوالت هاي وسيع حاصل

 كه شودمالحظه مي ،)ها نزد روستاييانگونه فعاليتدليل مقدس بودن اينبه(کشاورزي 

روند واردات  است وتراز تجاري بخش کشاورزي اقتصاد ايران همواره منفي 

هاي جهاني نفت و افزايش درآمدهاي ارزي کشور اورزي به قيمتمحصوالت کش

   .دارد وابستگي مستقيم

رفت كه با توجه به فراواني نيروي کار و سرماية انساني نسبت ميانتظار  سو،از يک

به سرماية مادي، استفادة بيشتر فعاالن بخش کشاورزي از نيروي کار و سرماية انساني 

دليل پايين بودن قيمت نسبي شاهد باشيم اما در عمل، بهنسبت به سرماية مادي را 

و تعيين دستوري و نامناسب قيمت عوامل، ) ويژه سرماية مادي وارداتيبه(سرماية مادي 
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شاهد آنيم كه فعاالن بخش کشاورزي از سرماية مادي بيش از سرماية انساني و نيروي 

شود، برخي از محصوالت ميكه مشاهده از سوي ديگر، چنان كنند؛کار استفاده مي

تر از محصوالت داخلي ارزان) دليل پايين بودن نرخ ارز دستوريبه(وارداتي کشاورزي 

دليل اتکاي عرضة بازار ارز به درآمدهاي نفتي، قيمت نرخ ارز در در واقع، به. است

ه به شود؛ زيرا با توجتر از نرخ ارز متناسب با توان اقتصاد ايران تعيين ميسطح پايين

صورت درآمد ارزي اينکه نفت ثروت ملي است، نبايد ارز حاصل از فروش نفت را به

در صورت حذف ارز حاصل از صادرات نفت خام و عدم تزريق آن به . در نظر گرفت

صورت بازار ارز، شاهد کاهش قابل توجه عرضة ارز در اقتصاد ايران خواهيم بود، كه به

شود و بدين ترتيب، افزايش قيمت نسبي محصوالت ميطبيعي منجر به افزايش نرخ ارز 

به ديگر . وارداتي نسبت به توليدات داخلي بخش کشاورزي را شاهد خواهيم بود

توان گفت كه بخش کشاورزي ايران داراي قابليت و مزيت نسبي جرأت ميسخن، به

يه به پشتوانة رودليل واردات بيباالتر در مقايسه با محصوالت وارداتي است اما تنها به

پذيري و تراز هاي تجديدناپذير، کاهش قدرت رقابتارز حاصل از صادرات ثروت

رساني تجاري منفي بخش کشاورزي و در نتيجه، رفاه پايين در مناطق روستايي و آسيب

  . باشيمبه امنيت غذايي کشور را شاهد مي

پيدايش  واند بهتتحقيقات در بخش کشاورزي نيز مي همچنين، بايد يادآور شد كه

تر، محصوالت جديد، نوآوري و بهبود هزينههاي توليد کمهاي جديد توليد، روششيوه

، بهبود درآمد توليدکنندگان کشاورزي، وري عوامل توليدبهره افزايش فناوري توليد،

نسبت انباشت  ةمتوسط رشد ساالن. امنيت غذايي باالتر، و افزايش رفاه روستايي بينجامد

حدود  ۱۳۸۵‐۱۳۷۵ ةاين بخش طي دور ةتوسعه کشاورزي به ارزش افزود تحقيق و

در سال پاياني مطالعه افزايش  ۲۵/۰به حداکثر  ۱۳۷۵در  ۰۹/۰درصد بوده و از  ۲/۱۲

هاي تحقيق و توسعه و نوآوري در فرايند توليد و فرآوري فعاليت کهاز آنجا  .يافته است

يافته است، ورزي کشورهاي توسعهکشا محصوالت داراي اهميت چشمگير در بخش

اين بخش در  ةکشاورزي به ارزش افزود ةرقم ناچيز نسبت انباشت تحقيق و توسع
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حكومت و  مقرراتکيفيت گواه آن است که ضعف نهادهاي حکمراني همچون  ايران

قانون در ايران نتوانسته است در کنار تجارب ارزندة توليدکنندگان و کشاورزان و توان 

ها را براي اي نوآوري، شرايط دسترسي و تسهيل استفاده از اين نهادهموجود بر

رو، به نظر از اين. ويژه در بخش کشاورزي فراهم کندگذاران بهتوليدکنندگان و سرمايه

هاي معقول اقتصادي، رسد كه با ارتقاي کيفيت روابط و مقررات و اتخاذ سياستمي

امکان استفادة مطلوب از توان نوآوري موجود توان شرايط انگيزشي الزم در راستاي مي

گيري سرماية انساني در بخش کشاورزي را هاي تحقيق و توسعه و به خدمتو فعاليت

پذيري فراهم آورد و با پيوند منافع کشاورزان و نيازهاي جامعه، افزايش قدرت رقابت

  . هاي جديد را شاهد بوداين بخش متکي به دانش و فناوري

هاي حکمراني از طريق بهبود فضاي رود، بهبود معرفكه انتظار ميچنانبنابراين، 

كند که با افزايش هايي مينهادي جامعه دولت را ملزم به اتخاذ و اجراي سياست

تعامالت بين دولت و کشاورزان و ايجاد ارتباط ميان منافع توليدکنندگان اين بخش و 

اده از دانش و فناوري متکي شود تا از اين منافع جامعه، فرايند توليد کشاورزي به استف

پذيري بخش وري عوامل توليد و قدرت رقابترهگذر، رشد و شکوفايي، افزايش بهره

کشاورزي و در پي آن، افزايش درآمد کشاورزان و توسعة مناطق روستايي ايران محقق 

  .شود
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   ةطي دور بخش کشاورزي ايران هاي اقتصاديمتغيرروند زماني برخي از  ‐۴جدول 

  )۲۰۰۸‐۲۰۰۷تا  ۱۹۹۷‐۱۹۹۶از ( ۱۳۸۶ ‐۱۳۷۵

  سال

نسبت 

سرمايه به 

نيروي كار 

 ميليون(

  )ريال

نسبت

انباشت 

تحقيق و 

توسعه به 

ارزش 

 افزوده

تسهيالت از 

محل حساب 

  ذخيره ارزي

ميليون (

  )دالر

نرخ سود 

مورد انتظار 

تسهيالت 

بانکي 

  )درصد(

ارزش صادرات 

محصوالت 

کشاورزي 

  )الرميليون د(

ارزش 

واردات 

محصوالت 

کشاورزي 

  )ميليون دالر(

۱۳۷۵  ۰۵/۱۵ ۰۹/۰ ‐‐ ۱۳‐۱۶ ۲۵/۱۰۸۱ ۳/۳۲۱۴ 

۱۳۷۶  ۳۹/۱۵ ۰۷۵/۰ ‐‐ ۱۳‐۱۶ ۵۳/۸۶۳ ۲/۳۳۵۰ 

۱۳۷۷  ۵۲/۱۵ ۰۶۳/۰ ‐‐ ۱۳‐۱۶ ۸۱/۱۱۰۴ ۳۱/۲۶۷۰ 

۱۳۷۸  ۳/۱۶ ۱۴/۰ ‐‐ ۱۳‐۱۶ ۷۲/۱۰۸۲ ۵۵/۲۸۴۱ 

۱۳۷۹  ۸۱/۱۶ ۱۵/۰ ‐‐ ۱۳‐۱۶ ۲۶/۱۰۳۲ ۱۶/۲۹۱۸ 

۱۳۸۰  ۵۳/۱۷ ۱۶۷/۰ ‐‐ ۱۴‐۱۵ ۲/۱۰۷۵ ۲۲/۳۱۲۷ 

۱۳۸۱  ۳/۱۸ ۱۴۷/۰ ۷/۰ ۱۳‐۱۴ ۲۴/۱۲۰۰ ۴۹/۲۱۰۷ 

۱۳۸۲  ۲/۱۹ ۱۷۷/۰ ۷/۲ ۵/۱۳ ۷۸/۱۶۰۶ ۰۸/۲۷۷۱ 

۱۳۸۳  ۴/۲۰ ۲۰۷/۰ ۰/۴ ۵/۱۳ ۹۷/۱۴۶۹ ۸۲/۳۱۳۰ 

۱۳۸۴  ۹۴/۲۱ ۲۱۸/۰ ۱/۷ ۱۶ ۰۸/۲۰۹۲ ۲۴/۳۲۴۴ 

۱۳۸۵  ‐‐ ۲۴۸/۰ ۰/۰ ۱۴ ۴۸/۲۸۶۷ ۸۳/۳۲۴۸ 

۱۳۸۶  ‐‐ ‐‐ ۸/۴ ۱۲ ۴۲/۱۲۳۵ ۶۳/۴۲۰۲ 

  ؛۱۳۸۹، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانمحاسبات تحقيق؛ : مأخذ

 Food and Agricalture Organization, 2010 .  

  هاچالش

 يوضعيت دهندةنشان هاي حکمراني کشورمعرف ة حاضر،مطالع بر اساساز آنجا که 

 هاي حکمراني درمرتبط با نهاد هايترين چالشمهم كه رسد، به نظر مينيستمطلوب 

  : صورت زير قابل طرح باشداقتصاد ايران به بخش کشاورزي
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به  ساختهنهاد و نه دولتهاي مردمبودن حق ابراز عقيده و فقدان تشكل ناقص •

-هاي مشارکت فعاالن اقتصادي بخش کشاورزي در تصميمکمرنگ شدن زمينه
با اين  در رابطه گذاراناستگويي سيهاي پاسخسازوكار و هاي مرتبطگيري

 . ه استشدمنجر بخش 

آوردن کامل و فراهم كه با توجه به اثربخشي پايين دولت در  رسدبه نظر مي •

توليد و  مادي، وضعيتهاي اساسي زيرساخت يکپارچة کاالهاي عمومي و

در تعامل سازنده با توليدکنندگان و  کشاورزي هايدر فعاليت گذاريسرمايه

  .بهبود نيافته است بخش کشاورزي هايتعاوني

باعث انحراف  شفافهاي اقتصادي غيرسياست و پايين بودن کيفيت مقررات •

هاي استفاده از زمينهو همچنين، از  هاي داراي مزيت شدهي از بخشمادمنابع 

وري کل عوامل توليد در اين بخش بهرهرشد  افزايش هاي اکتسابي ومزيت

 وپاگيراضافي ناشي از قوانين پيچيده و دست هايينههزبراي نمونه،  .كاسته است

پا را با مشکل مواجه سازي اراضي توليدکنندگان خردهراهکارهاي يکپارچه

هاي قانوني شفاف رو، پراكندگي اراضي ناشي از فقدان چارچوبساخته و از اين

  . هاي اساسي در كشاورزي ايران استاز چالش

ضمانت اجراي قراردادهاي  ، ممكن استم قضاييظانيي آپايين بودن کاردليل به •

ها و يا بازار محصوالت کشاورزي اعم از قراردادهاي مربوط به بازار نهاده

وردهاي ادستو از  ديابمبادالت کشاورزي افزايش  ةهزين وکشاورزي کاهش 

. حمايت الزم صورت نگيرد گذاران کشاورزيسرمايه ةنوآورانه و مبتکران

کاهش امنيت غذايي جامعه،  هب کشورمواد غذايي در  توليد شکاه بنابراين،

 نرخ بيکاري ، و افزايشفقر شيوع ،)تورم(افزايش قيمت محصوالت کشاورزي 

  .دانجامميدر مناطق روستايي 
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  هافرصت

بهبود  برايهاي زيادي هاي حکمراني در اقتصاد ايران، فرصتدر صورت بهبود معرف

   :اند ازعبارتترين آنها که مهم ،هد شدعملکرد کشاورزي فراهم خوا

ناشي  انساني ةبسيار باالي سرماي تواناثربخشي دولت، اکنون  ةلفؤدر چارچوب م •

، کارشناسان توسعة روستايي، نيروي کار فراوان و ارزان، و ديدهنيروي آموزش از

. استدر کشور موجود  نيز مهارت و تجربة توليدکنندگان کشاورزي و روستاييان

در مادة و  بودهروستايي در کشور رو به افزايش  كالبديهاي زيرساخت مچنين،ه

هاي اليحة برنامة پنجم توسعه نيز تصريح شده است كه دولت به شيوه ۱۳۳

را تسهيل و  به فعاليت کشاورزي ورود گوناگون همچون تأمين اعتبارات مالي

  .كندتشويق 
اقتصادي،  ةپنجم توسع ةبرنام ةاليح در چارچوب کيفيت مقررات، کالبد اصلي •

ريزي و نظارت معاونت برنامه(اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

رفع مشکالت کارکرد عبارت است از ) ۱۳۸۹راهبردي رياست جمهوري، 

همچون چهار فصل بودن  هاي نسبي طبيعياستفاده از مزيت ؛بازارها سازوكار

-هاي زراعي وسيع و حاصلر، زمينکشاورزي و اقليم مناسب جغرافيايي کشو
اي براي محصوالت، خيز، نيروي کار فراوان، بازار گستردة داخلي و منطقه

ايجاد و استفاده از  و تجارب کشاورزان؛ ديدهو نيروي آموزشسرماية انساني باال 

افزايش توان  نيز محوري، وبا تأکيد بر دانايي و رقابتي هاي نسبي اکتسابيمزيت

-بهرهرشد ويژه بخش کشاورزي از طريق افزايش سهم ري اقتصاد و بهپذيرقابت
 . ارزش افزودهوري کل عوامل توليد در رشد 

دولتمردان و حاکمان بر ايجاد، تقويت و  ويژهو بهشهروندان جامعه  ةتأکيد گسترد •

 قضاييطرف در محاکم م قضايي کارآمد و استفاده از قضات عادل و بينظاحفظ 

ويژه ضمانت اجراي به شود، كهمي ز حقوق مالکيت افرادموجب حمايت ا

هاي توليد و در بازار نهاده هاي مبادلهکاهش هزينه ،قراردادهاي کشاورزي
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گذاري در اين بخش را محصوالت کشاورزي، و افزايش انگيزه و حجم سرمايه

  .توان يادآور شدمي

 ةپنجم توسعبرنامة  يحةال ۱۳۶تا  ۱۳۰مواد از سوي ديگر، شايان ذکر است كه در 

بخش کشاورزي تا پايان برنامه  ةصريحاً آيند ،اجتماعي و فرهنگي کشور ،اقتصادي

 براي مطلوب ايهآينددر راستاي ترسيم  رود كهانتظار مي ،با اين حال .شده استترسيم 

هاي مالي و و توانايي هاي توليد كشاورزي تعاوني ةتوسع ، گذشته ازبخش کشاورزي

وليدکنندگان بخش خصوصي کشاورزي، بر پيوند مستحكم بخش صنعت و تجارب ت

 كه برايرسد به نظر مي بنابراين،. کشاورزي و ايجاد کشاورزي صنعتي نيز تأکيد شود

بخش  ةکشور در رابطه با توسع ةپنجم توسع ةانداز و برنامدستيابي به اهداف سند چشم

وري عوامل توليد بهره يتوليد و ارتقا محوري، افزايشمبتني بر دانايي صنعتي کشاورزي

ويژه کشاورزان و به شهروندان ةهاي کشاورزي، مشارکت گستردو بازده در هکتار زمين

هاي اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني کشاورزي در قالب بنگاه و روستانشينان

سزا در هب يهاي حکمراني نقشنهادبهبود  كه رودانتظار مي رو،از اين. ناپذير باشداجتناب

شده به اهداف ترسيم گر دستيابيو تسهيل عملکرد کشاورزي اقتصاد ايران داشته يارتقا

   .دباش

  ها ي و پيشنهادگيرنتيجه

شهروندان،  زندگي ، سطحهاي مواد غذاييکاهش قيمتکشاورزي و  وريبهبود بهرهبا 

بر اين . يابدميصورت مستقيم افزايش به حاشية امنيت غذايي و رفاه مناطق روستايي

وري هاي آن در بهبود بهرهبسياري از اقتصاددانان نقش حکمراني و معرف ،اساس

هاي معرفحاضر ارزيابي و بررسي آماري  ةهدف مطالع. دانندکشاورزي را حياتي مي

گويي، ثبات سياسي، اثربخشي دولت، کيفيت حق ابراز عقيده و پاسخ(حکمراني 

کشور  در هشتو عملکرد بخش کشاورزي  )ترل فسادمقررات، حكومت قانون، و کن

 ةايران طي دور هاي سياستي بخش کشاورزيتحليل روند مؤلفه با تأکيد بر برگزيده
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 يارتقارابطة  دهندةنشان ة حاضرنتايج کلي مطالعرفته، همروي. است ۲۰۰۶‐۱۹۹۶

-بهو  استهاي حکمراني با عملکرد بهتر کشاورزي در کشورهاي مورد بررسي معرف
استفاده از  ةنحو بر آن دارد كه هر چه سطح حکمراني ارتقا يابد، داللت ،صورت ضمني

اقتصادي اين کشورها  تنظيم روابطهدايت و  ،طور کلييا به هاي توليد کشاورزينهاده

-بهاز سوي ديگر، . خواهد انجاميدعوامل توليد بخش کشاورزي  ترمطلوب وريبهره به
رو، است و از اين ضعيف نسبتاً ايران، چين و هندکشور  سه ، حكمراني درطور کلي

   .شودمشاهده مي يافتهتوسعهآنها و کشورهاي عملکرد کشاورزي هاي زيادي بين تفاوت

 ةارزش افزود ،هر چند كه دهدها براي ايران نشان مينتايج ضمني تجزيه و تحليل

ها در اکثر سال ۱۳۸۶‐۱۳۷۵ ةکشاورزي طي دور بخش واحد نيروي کارهر  ةسران

-به نظر مي ،بنابراين. عملکرد در هکتار چندان مطلوب نبوده است اما ،افزايش داشته
شکاف  راي كاستن ازب ،مورد بررسي ةحال توسع کشورهاي در گريد ايران و كهرسد 

 هاي حکمراني بهتر،معرف و داراي يافتهتوسعهکشورهاي عملکرد کشاورزي خود با 

   .ندداشته باشهاي حکمراني تأکيد و تمرکز نهادبايد بر بهبود 

وري بهبود بهره براي ،ويژه ايرانياد شده و بهکشورهاي  كه شودپيشنهاد مي

هاي نهادبهبود جانبة روستايي، بر و دستيابي به امنيت غذايي و توسعة همه کشاورزي

- ايند تصميمي همچون افزايش حق ابراز عقيده کشاورزان و روستاييان در فرحکمران
صورت خودکار زيرا اين نهادها به كنند، گيري و کيفيت مقررات بيش از پيش تأکيد

هاي كنند و از طريق افزايش انگيزهميان منافع کشاورزان و رفاه جامعه پيوند ايجاد مي

گذاري، ارتباط قوي بخش صنعت و کشاورزي و همچنين، اثربخشي دولت در سرمايه

مدة توليدکنندگان کشاورزي منجر به شکوفايي بخش رويارويي با مشکالت ع

وري عوامل توليد خواهند کشاورزي در اقتصاد ملي و افزايش عملکرد در هکتار و بهره

  .شد
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