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 چكیده
هدف  های تجاری است.مهم در انتخاب سیاستهای آن با تجارت خارجی یکی از موضوع رشد اقتصادی و ارتباط
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 مدیریت واردات برنج و حمایت بیشتر از تولید داخلی شکر و خرما ومحصوالت پسته،  صادراتراستای توسعه 
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  بوده است. تجارت با مخالفمحصول خرما 
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 مقدمه
ملی را به  افزایش درآمد ،رشد اقتصادی با افزایش تولید و صادرات مازاد کاالهای تولید شده

 هایرابطهبا گسترش  .تواند منجر به افزایش واردات کاالهای موردنیاز شودهمراه دارد که می

اقتصادی مطرح شده با توجه به مقوله رشد اقتصادی درصدد  هاینظریه ،تجاری بین کشورها

جانسون  اند.کردن منافع کشورها در نظام تجاری جهانی بوده بیشینهطراحی راهکارهایی برای 

را پیرامون تاثیر رشد  ایگستردهمباحث  (6011) و رشد اقتصادیالملل بیندر کتاب تجارت 

تواند ناشی از رشد اینکه رشد اقتصادی میالملل ارائه داده است، مبنی براقتصادی بر تجارت بین

باشد که در هر صورت منجر  فناوری تولیدوری و پیشرفت بهرهیا ناشی از رشد تولید  هایعامل

ی بر حجم تجارت خارجی شوند. اما اینکه رشد اقتصادی چه تاثیربه افزایش سطح تولید می

شور از رشد صادراتی ک کاالهایدارد. اگر تولید  آن گذارد بستگی به دو اثر تولیدی و مصرفیمی

 موافق تجارت رشد اقتصادی د، اثر تولیدینبرخوردار باش وارداتی کاالهایبیشتری نسبت به 

همین ترتیب تجارت است. به  مخالفتولیدی  اثردر حالت عکس آن  و )افزایش صادرات(

بیشتر  چنانچه رشد مصرف کاالهای وارداتی کشور نسبت به رشد مصرف کاالهای صادراتی

اثر  آن، و در حالت عکس )افزایش واردات( تجارتبا موافق رشد اقتصادی اثر مصرفی ، دنباش

 (.6932مهدوی و جوادی، ) تجارت استبا  مخالفمصرفی 

موثر بر آن در کشورهای  هایمتغیرهای مربوط به رشد تجارت، بررسی هدف اصلی نظریه 

نرخ تورم،  مانندمتغیرهایی خود  هایبررسیدر ( 4966) خان و کالریجان .مختلف بوده است

نرخ ارز را مدیربت  و قاچاق مهار، نرخ تعرفه، فاصله بین کشورها، های دولتدرآمد ملی، سیاست

متغیرهای هم به  نامحقق دیگر. اندکرده مطرحموثر بر تجارت  هایعاملترین به عنوان مهم

، فناوریگذاری، سرمایهتولید،  هایعاملوری دیگری مانند تقاضای متقابل، بهره تاثیرگذار

 ،گزارش تجارت جهانی)اند کردهاشاره توسعه نهادهای اقتصادی در کشور،  و هزینه حمل و نقل

حال توسعه مهم کشورهای در  هایوعموضیکی از تجارت محصوالت کشاورزی توسعه  .(4969

رشد تولید ناخالص بخش کشاورزی است.  ،آنتاثیر گذار بر  هایعاملترین مهم ازاست و 

اصلی  هایهدفساز توسعه تجارت از جمله دستیابی به رشد بخش کشاورزی به عنوان زمینه

به  .(6009رانیس و همکاران، ) آیدبه شمار میکشورها  همههای اقتصادی و تجاری برنامه

و رشد در گر تواندمی الملل محصوالت کشاورزیعبارت دیگر توسعه و گسترش تجارت بین

امتداد طول جغرافیایی، تنوع . کشور ایران به لحاظ گستردگی در بخش کشاورزی باشد
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باالیی برای تولید انواع محصوالت  ظرفیتقابلیت و اولیه،  هایعاملهوایی، وجود امکانات و وآب

تاثیر قابل بر تامین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال،  افزونکشاورزی دارد. بخش کشاورزی 

تواند نقش موثری در رشد تجارت این و می ای در افزایش نرخ رشد اقتصادی داردمالحظه

 (.6901بانک مرکزی، ) بخش ایفا کند

در کشورهای مختلف مورد را  جارت خارجی بر رشد اقتصادیتاثیر ت هاپژوهشبسیاری از 

؛ ابریشمی و 6933 کرباسی و پیری،؛ 6932) مرادی و مهدی زاده،  انددادهبررسی قرار

هولد و رواچ، وین  ؛6009شیهی،  ؛6009، خان و رینهارت ؛6034فدر،  ؛6936همکاران، 

دار وجود یک رابطه معنی هاپژوهش ننتایج اغلب ای(. 4991؛ کنیا، 4991وگوپتا، چن ؛6001

 هایمدلبا استفاده از  (6932مهدوی و جوادی ) اند.بین تجارت و رشد اقتصادی را نشان داده

کنند که این ارتباط ناشی از تاثیر تاثیر رشد تجارت خارجی بر رشد اقتصادی را تایید می ،یلّع

های صنایع و معادن و کشاورزی و تاثیر مثبت رشد واردات بر رشد مجموع ارزش افزوده بخش

 رشد صادرات نفتی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات است.

گروهی برآوردگر میان( با استفاده از  4961؛ جوینی، 4961)زاهونگو،  هایبررسینتایج  

در بین المللی  شفافیت ارتباط بین رشد اقتصادی و باز بودن تجارت نبود دهنده، نشانتلفیقی

 .است خلیج فارسشش کشور شورای همکاری کشورهای جنوب صحرای آفریقا و  

 یتژاسترا مزیتو  دیقتصاا شدو ر دراتصا بین مثبت د رابطهجوو معتقد به( 6013باالسا )

( توسعه 6031هلپمن و گروسمن ) باوربه . ی جانشینی واردات استجا به دراتصا تشویق

افزایش تقاضای خارجی  که دلیلاین به عامل رشد اقتصادی باشد ترین مهمتواند میصادرات 

را به همراه خواهد  اشتغال و درآمد افزایشو  شودمی منجر به رشد تولید ناخالص داخلی

بررسی رابطه بین رشد صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی کشور با ( 6004)سرلیتس  .داشت

از مقیاس که رشد  ناشیهای وری، تخصیص منابع و صرفهصادرات روی بهره گذاریکانادا به اثر

 کند دست یافت.اقتصادی را تسریع می

کشور را مورد  91یت از رشد صادرات به رشد اقتصادی ( آزمون عل6031ّجانگ و مارشال ) 

تایید تنها برای چهار کشور اکوادور، اندونزی، مصر و کاستاریکا  این رابطه وبررسی قرار دادند 

یت به بررسی های همگرایی، همجمعی و علّاز آزمون(  با استفاده 6930شاکری و مالکی ) .شد

رابطه رشد صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی پرداختند و فرضیه رشد صادرات محور برای 

 ؛4969 ؛  لوپز و داوسون،6906جهرمی و عابدی، ) هایبررسی نتایج اقتصاد ایران را رد کردند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 ومحصوالت کشاورزی صادرات بین  دارمعنیو ارتباط مثبت  بیانگر (3102، همکاران و گیلبرت

 است. یرشد اقتصاد

یت از صادرات به رشد اقتصادی است. اما (، جریان عل4999ّ؛ آووکوز، 6001نظر )یمادا،  بنا به

عنوان  بایت از رشد اقتصادی به صادرات هستند و آن را برخی از تحلیگران معتقد به جریان علّ

 (.4991رشد منجر به صادرات معرفی می کنند )الو و چندرا، 

، نسوناج؛ 6011 رایبژنسکی، ؛6019هیکس، ؛ 6011؛ کردن،6013)باگواتی،  هایبررسی

های آنان هنظری برابر .الملل پرداختندرشد اقتصادی بر تجارت بین گذاری( به بررسی اثر6013

دارد تا نمایانگر این  مصرفو  تولیدبستگی به اثرخالص  تغییرات حجم تجارت در فرایند رشد

 باشد که رشد اقتصادی موافق تجارت، مخالف تجارت و یا خنثی است.

بین صادرات و رشد بخش کشاورزی را با الگوی خود ( رابطه 6901) زادهشاه و قهرمانملک

به  یاز رشد بخش کشاورز یک سویه یلّرابطه ع و به توضیح برداری ساختاری یررسی کردند

ه بین صادرات سوی( با بررسی رابطه دو6939اردستانی) .دست یافتند یصادرات بخش کشاورز

به این نتایج دست یافت که رشد ، 6920-13 هایو رشد بخش کشاورزی ایران طی سال

در  بخش بوده است محرک رشد اینمدت و بلندمدت صادرات بخش کشاورزی در کوتاه

  است.شده بخش این مدت منجر به رشد صادرات که رشد بخش کشاورزی تنها در کوتاهحالی

الملل محصوالت کشاورزی از جمله تاثیر رشد تولید موثر بر تجارت بین هایعاملشناسایی 

 کندبخش کشاورزی کمک  ارانذگسیاستو  تواند به تصمیم سازانناخالص بخش کشاورزی می

با توجه به  های اساسی بردارند.مدت بخش کشاورزی گامهای بلندریزیتا بتوانند در برنامه

پاسخگویی به درصدد  پژوهشاین  ،تغییر حجم تجارت در فرایند رشد اقتصادییت بررسی اهم

رشد بخش کشاورزی باعث افزایش صادرات و  بررسیزمانی مورد  آیا در دوره ،است پرسشاین 

شده است؟ آیا رشد بخش کشاورزی منجر به افزایش میل  کشاورزی صوالت منتخبواردات مح

در رابطه با  مختلفی هایپژوهشتاکنون ؟ خیر یانهایی به تجارت شده است و میل متوسط 

های انجام است ولی با بررسی شدهتاثیر تجارت بر رشد اقتصادی در داخل و خارج کشور انجام 

رشد بخش کشاورزی بر تجارت  به ویژهمنسجمی که اثر رشد اقتصادی و  پژوهشگرفته 

رشد بخش  گذاریاثر ،پژوهش. لذا این در کشور انجام داده باشد وجود ندارد الملل رابین

 دهد.توسعه تجارت محصوالت کشاورزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می رویکشاورزی 
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 روش تحقیق

 میل نهایی به تولید و مصرف، درآغاز (6013) چچولیادزنظریه  بر پایه بررسیدر این 

 بخش کشاورزی و مصرفی رشدتولیدی  اثرگذاری و محاسبه صادراتی و وارداتی محصوالت

رشد تولید ناخالص بخش کشاورزی بر  گذاریاثربا کمک این دو شاخص،  آنگاهشوند. تعیین می

  گیرد.میقرار  محصوالت منتخب مورد بررسی  تجارت
)کااالی   𝑋 واحاد از   𝑋𝑃 ،در تعاادل اولیاه   صاد در تعادل بلند مدت قرار دارد وکه اقتاین با فرض

مصارف   𝑌واحاد از  𝑌𝐶و  𝑋واحاد از   𝑋𝐶)کااالی وارداتای( تولیاد و     𝑌واحاد از   𝑌𝑃صادراتی( و 

𝑍. صادرات شودمی = 𝑋𝑃 − 𝑋𝐶   واحاد از𝑋    در معاوضاه باا واردات𝑀 = 𝑌𝑐 − 𝑌𝑝  واحاد از 𝑌 
 :است (6رابطه )بصورت  𝑄 درآمد ملی واقعی گیرد وصورت می

(6)  𝑄 = 𝑋𝑝 + 𝑌𝑝 = 𝑋𝑐 + 𝑌𝑐 

 :دست می آید هبوارداتی  صادراتی و الهایکااز تفاوت تولید و مصرف ، (V) میزان تجارت

(4)  𝑉 = 𝑀 = 𝑌𝑐 − 𝑌𝑝 = 𝑍 = 𝑋𝑝 − 𝑋𝑐 

های صادراتی مفاهیم میل متوسط به تولید و مصرف کاال، (4) ( و6) هایرابطهبا در نظر گرفتن 

 شوند:تعریف می زیر هایرابطهصورت  هو وارداتی و میل متوسط به تجارت کاالها ب

 

(9)  

به تولید کاالی صادراتی متوسطمیل    ≡
𝑋𝑝

𝑄
≡ 𝜃𝑥

𝑃 

به تولید کاالی وارداتی متوسط میل    ≡
𝑌𝑝

𝑄
≡ 𝜃𝑦

𝑃 

به مصرف کاالی صادراتی  متوسطمیل   ≡
𝑋𝑐

𝑄
≡ 𝜃𝑥

𝑐 

≡   به مصرف کاالی وارداتی متوسط میل
𝑌𝑐

𝑄
≡ 𝜃𝑦

𝑐 

صادراتیکاالی  متوسط به صارداتمیل   ≡
𝑍

𝑄
≡ 𝜃𝑧 

یوارداتکاالی  وارداتبه  متوسطمیل     ≡
𝑀

𝑄
≡ 𝜃𝑚 

≡                     به تجارت متوسطمیل 
𝑉

𝑄
≡ 𝜃𝑣   
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کاالی  (Y) ،کاالی صادراتی (X ) مصرف،( c)تولید،  (p)میل متوسط،  (θ) باال، هایرابطهدر 

 میزان تجارت هستند. (V )صادرات و  (Z ) اردات،و (M)، وارداتی

 شود:یبندی مزیر فرمول ( به صورت9) رابطه( با در نظر گرفتن 4( و )6) هایرابطهارتباط بین 

(2)  𝜃𝑥
𝑝

+ 𝜃𝑦
𝑝

≡ 𝜃𝑥
𝑐 + 𝜃𝑦

𝑐 ≡ ۱ 

 :آیددست میبه Q( بر 4) رابطه دو طرفتقسیم  از زیررابطه  معادل به تجارتمیل متوسط 

(1)  𝜃𝑣 ≡ 𝜃𝑚 ≡ 𝜃𝑦
𝑐 − 𝜃𝑦

𝑝
≡ 𝜃𝑧 ≡ 𝜃𝑥

𝑝
− 𝜃𝑥

𝑐 

یابد، اقتصاد به سمت بیرون انتقال می رشد نتیجهدر  که منحنی امکانات تولیدبا این فرض اما 

نقطه تعادل جدید میزان تولید، مصرف، اقتصاد به تعادل جدید خواهد رسید. در زمان با گذر 

 .هستندواردات نسبت به مقادیر متناظر در تعادل اولیه متفاوت  صادرات و

 برقرار است: زیر هایرابطه ( به صورت4( و )6) هایرابطهبا توجه به تعادل جدید 

(1)  ∆𝑄 = ∆𝑋𝑝 + ∆𝑌𝑝 = ∆𝑋𝑐 + ∆𝑌𝑐 
 

(1)  ∆𝑉 = ∆𝑀 = ∆𝑌𝑐 − ∆𝑌𝑝 = ∆𝑍 = ∆𝑋𝑝 − ∆𝑋𝑐 
 

های صادراتی و وارداتی و میل نهایی به تولید و مصرف کاال، (1) ( و1) هایرابطه توجه بهبا 

 شوند.می محاسبه زیر هایرابطهصورت  هبه تجارت کاالها ب نهاییمیل 

(3)  

میل نهایی به تولید کاالی صادراتی   ≡
∆𝑋𝑝

∆𝑄
≡ 𝜀𝑥

𝑝 

یمیل نهایی به تولید کاالی واردات     ≡
∆𝑌𝑝

∆𝑄
≡ 𝜀𝑦

𝑝 

میل نهایی به مصرف کاالی صادراتی   ≡
∆𝑋𝑐

∆𝑄
≡ 𝜀𝑥

𝑐 

نهایی به مصرف کاالی وارداتی میل    ≡
∆𝑌𝑐

∆𝑄
≡ 𝜀𝑦

𝑐 

           ≡
∆𝑍

∆𝑄
≡ 𝜀𝑧 ییل نهایی به صادرات کاالی صادراتم    

≡ یوارداتکاالی  واردات میل نهایی به  
∆𝑀

∆𝑄
≡ 𝜀𝑚 

≡       میل نهایی به تجارت              
∆𝑉

∆𝑄
≡ 𝜀𝑣 

مجموع میل نهایی به تولید با مجموع میل  ،QΔبر  1 و 1 هایرابطهبا تقسیم ، 0رابطه  بنابر

 شوند.می یک معادلو  برابری صادراتی و وارداتی هانهایی به مصرف کاال
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(0)  𝜀𝑥
𝑝

+ 𝜀𝑦
𝑝

= 𝜀𝑥
𝑐 + 𝜀𝑦

𝑐 = ۱ 
 

تفاوت میل نهایی به مصرف و تولید  با میل نهایی به تجارت برابر، (69)رابطه  همچنین بنابر

 است. و صادراتی  ی وارداتیهاکاال

(69)  𝜀𝑣 = 𝜀𝑚 = 𝜀𝑦
𝑐 − 𝜀𝑦

𝑝
= 𝜀𝑧 = 𝜀𝑥

𝑝
− 𝜀𝑥

𝑐 

 

 می شوند: تعریف (66) هایرابطهتجارت کاالها در قالب و مصرف  ،تولیدمفاهیم نرخ رشد 

(66)  

≡                اقتصادینرخ رشد     
∆𝑄

𝑄0 ≡ 𝜆𝑞   

صادراتی تولید کاالینرخ رشد       ≡
∆𝑋𝑝

𝑋𝑝
0 ≡ 𝜆

𝑥   

𝑝  

تولید کاالی وارداتینرخ رشد        ≡
∆𝑌𝑝

𝑌𝑝
0 ≡ 𝜆

𝑦    

𝑝  

نرخ رشد مصرف کاالی صادراتی    ≡
∆𝑋𝑐

𝑋𝑐
0 ≡ 𝜆

𝑥      
𝑐  

≡    مصرف کاالی وارداتینرخ رشد 
∆𝑌𝑐

𝑌𝑐
0 ≡ 𝜆

𝑦        
𝑐  

≡    نرخ رشد صادرات                
∆𝑍

𝑍0 ≡ 𝜆𝑧 

≡  نرخ رشد واردات                   
∆𝑀

𝑀0 ≡ 𝜆𝑚   

نرخ رشد تجارت                      ≡
∆𝑉

𝑉0 ≡ 𝜆 𝑣  

مختلف  گذارد بستگی به دو اثرثیری بر حجم تجارت خارجی میاچه تکه رشد اقتصادی ایناما 

الگوی مصرفی کشور،  (4و  نرخ رشد تولید کاالهای صادراتی و وارداتی )اثر تولیدی( (6دارد: 

جانسون، ) است یاثر مصرفکه همان یابد رشد اقتصادی افزایش می بای هنگامی که درآمد مل

محصول  رشد تولید و مصرف هر دو موافق تجارت باشند، حجم تجارت به تناسب اگر .(6013

تجارت باشند،  مخالفتولید و مصرف هر دو  چنانچهتری برخوردار خواهد بود. از رشد سریع

 کاهش یابد.رشد کندتری خواهد بود و ممکن است  دارایحجم تجارت به تناسب رشد محصول 

در حجم تجارت  کس، تغییربرعتجارت باشد و ف مخالاگر تولید موافق تجارت و مصرف  اما

مصرفی رشد  تولیدی و هایاثرگذاریانواع ، 6 در جدول .داردآنها بستگی به اثر خالص 

کاالهای  و مصرف تولید همیل متوسط ب محدوده مقادیر میل نهایی و گرفتن نظربا در اقتصادی،

 شوند.تقسیم بندی می و وارداتی صادراتی
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 مصرفی و تولیدی رشد اقتصادی هایاثرگذاریانواع  (1جدول)

 مصرف هایاثرگذاریانواع 
میل نهایی به  محدوده

 مصرف کاالی وارداتی
 ولیدتهای اثرگذاریانواع 

محدوده میل نهایی به 

 ادراتی صتولید کاالی 

𝜀𝑦 خنثی
𝑐 = 𝜃𝑦

𝑐 𝜀𝑥 خنثی 
𝑝

= 𝜃𝑥
𝑝

 

𝜃𝑦 موافق تجارت
𝑐 < 𝜀𝑦

𝑐 < 𝜃𝑥 موافق تجارت 1
𝑝

< 𝜀𝑥
𝑝

< 1 

∞+ موافق تجارت کامال > 𝜀𝑦
𝑐 > ∞+ کامال موافق تجارت 1 > 𝜀𝑥

𝑝
> 1 

0 تجارت مخالف < 𝜀𝑦
𝑐 < 𝜃𝑦

𝑐 0 تجارت مخالف  < 𝜀𝑥
𝑝

< 𝜃𝑥
𝑝

 

∞− تجارت مخالفکامال  < 𝜀𝑦
𝑐 < ∞− تجارت مخالف کامال 0 < 𝜀𝑥

𝑝
< 0 

 (6013چچولیادز ): منبع

دو محصول خرما و پسته به عنوان محصوالت عمده صادراتی و دو محصول برنج  در این پژوهش

تولید، صاادرات   زمانی دورهاطالعات  و شکر به عنوان محصوالت منتخب وارداتی انتخاب شدند.

وزارت  باناک اطالعااتی   از بررسای ماورد   تمحصوالقیمت تولیدی و مصرفی  ،مصرف و واردات،

سازمان خواربار و کشاورزی ملال   و بانک مرکزی آمارایران، مرکز ،ایرانجهاد کشاورزی، گمرگ 

 .است شدهگردآوری  1)فائو( متحد

 نتایج و بحث

تولید، مصرف و تجارت  بخش کشاورزی و میانگین نرخ رشد نرخ رشد میانگینمحاسبه 

در همه  ها یافته بنابراست.  آمده، 4در جدول  پنج برنامه توسعه مربوط به محصوالت منتخب

در تولید و مصرف  همراه با نوسان مثبت نرخ رشدمحصوالت صادراتی خرما و پسته از ها برنامه

. نرخ رشد به خود اختصاص داده استو محصول پسته بزرگترین نرخ رشد تولید را  ،برخوردارند

های اول تا سوم، نوسانی و مثبت است. تولید و مصرف محصوالت وارداتی برنج و شکر در برنامه

نرخ رشد منفی در  دارای نرخ رشد منفی در تولید و در برنامه پنجم دارایاما در برنامه چهارم 

 و ندارد روند منطقی ،پنج برنامه توسعه در رخ رشد تجارت محصوالت منتخبن .هستندمصرف 

های دولت و حضور افراد غیرمتخصص در بخش سیاستثباتی بیتواند ناشی از می آندلیل 

 الملل باشد.تجارت بین

 

                                           
1Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 



 191رشد بخش کشاورزی...

 )درصد(کشاورزیمیانگین نرخ رشد تولید، مصرف و تجارت محصوالت منتخب  (2 )جدول
 شکر برنج پسته خرما میانگین نرخ رشد

 برنامه اول 

 8 44 41 6 تولید

 7 22 5 5/ 5 مصرف

 41 75 48 65 تجارت

 6 رشد بخش کشاورزینرخ میانگین 

 برنامه دوم

 4 2 41 3 تولید

 1 7 6 6 مصرف

 31 34 41 -1/1 تجارت

 2 رشد بخش کشاورزینرخ میانگین 

 برنامه سوم

 7 1 33 2 تولید

 4 1 5 3 مصرف

 -27 6 1 -2/1 تجارت

 1 میانگین نرخ رشد بخش کشاورزی

 چهارمبرنامه 

 -44 -3 1 3 تولید

 2 -4 5 4 مصرف

 412 1 3 4/4 تجارت

 4میانگین نرخ رشد بخش کشاورزی                                                           

 برنامه پنجم

 7 3 6 5/1 تولید

 -4 -5/1 1 4/1 مصرف

 -47 -2/1 5/1 8 تجارت

 3میانگین نرخ رشد بخش کشاورزی                                                           

 های تحقیقیافته :منبع

انواع نتایج محاسبات میل نهایی و میل متوسط به تولید، مصرف و تجارت محصوالت منتخب و 

اول تا پنجم  هایدر برنامه محصوالت تولیدی و مصرفی رشد روی توسعه تجارت هایاثرگذاری

های شاخص برابرکه  شودها مشاهده مییافته بنابراست.  ، گزارش شده9توسعه در جدول

در روی محصول صادراتی خرما  بخش کشاورزی رشد تولیدی گذاریاثر ،6مندرج در جدول 

پنجم موافق با تجارت  و چهارماول،  هایبرنامه تجارت و در مخالف سوم و ومد توسعه برنامه

 مخالف و چهارم دومبه جز برنامه  هامصرفی خرما در همه برنامه اثرگذاریاما  .بوده است

 هایدر برنامه ،مصرفی است تولیدی و اثربرآیند که رشد روی تجارت گذاری اثرتجارت است. 

اما در است.  صادراتبا  مخالفخرما کامال  تجارتسوم به دلیل منفی بودن میل نهایی به و  دوم

به دلیل نهایی به مصرف و در برنامه چهارم و پنجم تر بودن میل به دلیل کوچک اولبرنامه 
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تولیدی و مصرفی  اثرگذاریتر بودن میل نهایی به تولید موافق با صادرات خرما است. بزرگ

تجارت با رشد روی محصول صادراتی پسته در برنامه اول و سوم توسعه هم جهت و موافق 

 دیگراما در  موافق با صادرات پسته است.بخش کشاورزی رشد  گذاریاثررو هستند از این

های دوم و پنجم به هم جهت نبوده و برآیند آنها در برنامه تولیدی و مصرفی اثرگذاریها برنامه

تر بودن میل و در برنامه چهارم به دلیل بزرگ صادراتتر بودن میل نهایی به دلیل کوچک

  و موافق تجارت است. مخالفنهایی به تولید پسته به ترتیب 

رشد روی محصول وارداتی برنج در برنامه اول و سوم به دلیل  گذاریاثر، پژوهشهای یافته بنابر

تر بودن میل نهایی به تر بودن میل نهایی به تولید و در برنامه چهارم به دلیل بزرگکوچک

 وارداتمیل نهایی به  ،پنجم توسعهدوم و مصرف موافق با واردات برنج بوده است. اما در برنامه 

 )واردات( تجارت مخالفرشد  گذاریو اثر است آن وارداتاز میل متوسط به  رتبرنج کوچک

میل نهایی به مصرف و تولید شکر ، با افزایش رشد های اول و پنجم توسعهبرنامهدر  .باشدمی

صفر و اثر از تر شکر کوچک وارداتبه ترتیب کاهش و افزایش یافت در نتیجه میل نهایی به 

چهارم میل  های دوم واما در برنامه است. آن وارداتبا  مخالفشکر کامال  تجارترشد روی 

مصرف  خالص تولید وگذاری تر از میل نهایی به تولید آن است و اثرنهایی به مصرف شکر بزرگ

که برخالف  شودمالحظه می پژوهشاین نتایج با توجه به  موافق با واردات شکر بوده است.

به نظر  کند.ک روند منسجمی پیروی نمیواردات محصوالت منتخب از ی انتظار روند صادرات و

 چنین موجب های اقتصادیتحریماثرگذاری و  های تجاری دولتثبات در سیاست نبودرسد می

 در تجارت محصوالت منتخب شده است. نوسانی
 ، مصرف و تجارت محصوالت منتخبنتایج محاسبات میل نهایی و میل متوسط به تولید (9جدول)

 شکر برنج پسته خرما شرح

برنامه اول 

 توسعه

72- 4368 

 21/1 26/1 36/1 41/1 میل نهایی به تولید

 42/1 15/1 34/1 42/1 میل متوسط به تولید

 تجارتمخالف موافق تجارت موافق تجارت تجارتموافق اثر تولیدی

 41/1 58/1 15/1 11/1 میل نهایی به مصرف

 45/1 74/1 16/1 18/1 میل متوسط به مصرف

 موافق تجارت تجارتمخالف موافق تجارت تجارتمخالف اثر مصرفی

 -15/1 32/1 34/1 15/1 میل نهایی به تجارت

 13/1 26/1 25/1 11/1 میل متوسط به تجارت

  مخالف کامال موافق تجارت موافق تجارت تجارتموافق اثر تجاری رشد
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، مصرف و تجارت محصوالت نتایج محاسبات میل نهایی و میل متوسط به تولید (9جدول)ادامه 

 منتخب

برنامه دوم 

 توسعه

78- 4371  

 45/1 57/1 25/1 13/1 میل نهایی به تولید

 41/1 11/1 27/1 41/1 میل متوسط به تولید

 تجارتمخالف تجارتمخالف تجارتمخالف تجارتمخالف تولیدیاثر 

 21/1 74/1 14/1 15/1 میل نهایی به مصرف

 41/1 71/1 12/1 18/1 میل متوسط به مصرف

 موافق تجارت موافق تجارت موافق تجارت موافق تجارت اثر مصرفی

 11/1 41/1 21/1 -12/1 میل نهایی به تجارت

 15/1 24/1 25/1 12/1 تجارتمیل متوسط به 

 موافق تجارت تجارتمخالف تجارتمخالف کامال مخالف اثر تجاری رشد

برنامه سوم 

 توسعه

83- 4371  

 43/1 21/1 52/1 44/1 میل نهایی به تولید

 22/1 12/1 21/1 42/1 میل متوسط به تولید

 تجارتموافق  موافق تجارت موافق تجارت تجارتمخالف اثر تولیدی

 22/1 52/1 14/1 25/1 میل نهایی به مصرف

 32/1 56/1 12/1 41/1 میل متوسط به مصرف

 تجارتمخالف تجارتمخالف موافق تجارت تجارتمخالف اثر مصرفی

 11/1 28/1 54/1 -41/1 میل نهایی به تجارت

 41/1 41/1 22/1 12/1 میل متوسط به تجارت

 تجارتالفمخ موافق تجارت موافق تجارت کامال مخالف اثر تجاری رشد

برنامه چهارم 

 توسعه

88- 4381  

 44/1 47/1 31/1 33/1 میل نهایی به تولید

 48/1 14/1 27/1 41/1 میل متوسط به تولید

 موافق تجارت تجارت موافق موافق تجارت موافق تجارت اثر تولیدی

 31/1 61/1 15/1 14/1 میل نهایی به مصرف

 22/1 63/1 12/1 43/1 متوسط به مصرفمیل 

 موافق تجارت موافق تجارت تجارتمخالف موافق تجارت اثر مصرفی

 41/1 17/1 31/1 32/1 میل نهایی به تجارت

 11/1 22/1 25/1 14/1 میل متوسط به تجارت

 موافق تجارت تجارت موافق موافق تجارت موافق تجارت اثر تجاری رشد

برنامه پنجم 

 توسعه

11- 4311 

 28/1 21/1 11/1 31/1 میل نهایی به تولید

 41/1 31/1 33/1 41/1 میل متوسط به تولید

 تجارتمخالف موافق تجارت تجارتمخالف موافق تجارت اثر تولیدی

 48/1 38/1 18/1 36/1 میل نهایی به مصرف

 21/1 65/1 13/1 42/1 میل متوسط به مصرف

 تجارتمخالف تجارتمخالف تجارتمخالف تجارت مخالف اثر مصرفی

 -41/1 41/1 14/1 13/1 میل نهایی به تجارت

 14/1 34/1 31/1 12/1 میل متوسط به تجارت

 کامال مخالف تجارتمخالف تجارتمخالف موافق تجارت اثر تجاری رشد

 های تحقیق: یافتهمنبع
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
در عملکرد تجاری  اساسی نقش بخش کشاورزی در مجموع رشد ،نشان داد بررسیاین  نتایج

بیانگر این بود که  بررسیهای یافته برنامه توسعه کشور داشته است. 5طی محصوالت منتخب، 

محصوالت های دولت در راستای توسعه صادرات سیاست ،طور کلی در برنامه اول توسعه هب

واردات آن بوده  مدیریت و حمایت بیشتر از تولید داخلی شکر وپسته و واردات برنج خرما، 

منجر به  رشد بخش کشاورزی تولیدی مصرفی و اثرگذاریاست. در برنامه دوم توسعه برآیند 

میل نهایی به  ،شد. در برنامه سوم توسعه شکر تجارت همه محصوالت به جز نیافتن توسعه

رشد روی همه محصوالت به جز گذاری و اثر  تجارت محصوالت پسته، برنج و شکر مثبت است

تولیدی و  اثرگذاریموافق با توسعه تجارت آنها بوده است. در برنامه چهارم  و شکر خرما

خالص  اثرگذاریها و م جهت و موافق با توسعه تجارت آنمصرفی محصوالت وارداتی و خرما ه

های برنامه چهارم با تولیدی و مصرفی رشد روی پسته موافق با صادرات آن بوده است. طی سال

سابقه افزایش بیمنجر به مبنی بر کاهش تعرفه شکر  های تجاری دولتسیاستتغییر رویکرد 

تعرفه کاهش  ،برنامه چهارم طولدر  همچنین شد. شکرتولید در  نرخ رشد منفیواردات و 

در برنامه پنجم  .شد در کشور موجب افزایش واردات برنج و کاهش تولید آن برنجوارداتی 

 تحریم از اثرهای با وجود اما نبودی تحریم شده کاالها وجز صادرات پستهرغم اینکه به  ،توسعه

ابزارهای  محدودیت و به دلیل افزایش تعرفه کشورهای غربیکاهش دسترسی به بازار  جمله

در جهت  های دولتسیاستطول این برنامه  در. شد رو به رو هاییچالشالمللی با مالی بین

 منجر به منفی شدن بوده است که آن  تعرفه وارداتیشکر از طریق افزایش تولید حمایت از 

  .ه استشد شکرمیل نهایی به واردات 

در دستور کار  صادرات ویژهه ب افزایش سطح تجارت و اگربه دست آمده، با توجه به نتایج 

رشد بر  تولیدی و مصرفی اثر مانندالزم است به متغیرهای تاثیر گذار  ،سیاستگذاران باشد

 دارای تجارتبر توسعه  رشد بخش کشاورزی تاثیر تعیین میزانبیشتری شود. توجه  تجارت

ش افزوده بخش ارزافزایش اگر  ، به مفهوم اینکهاهمیت خاصی برای سیاستگذاران است

های نوین در تولید مبتنی بر کاربرد فناوریهای سیاست، شود جارتت توسعهموجب کشاورزی 

 گیرد.صورت می و توسعه تجارت محصوالت در تولید بهبودبرای دستیابی به بخش کشاورزی 

مزیت  محصوالت بامناسب در زمینه توسعه صادرات  هایتدابیر و سیاستاتخاذ  همچنین 

لذا  تواند موثر واقع شود.محصوالتی که دارای مزیت نسبی نیستند می واردات و نسبی باال
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در صادرات کشاورزی بخش توجه به نقش مهم با  های آتی دولت،در برنامه ضرورت دارد

هایی که متضمن رشد مداوم و بلندمدت در بخش سیاستامنیت غذایی کشور و غیرنفتی 

بتواند  ایران  ،صادی کشور قرار گیرد تا در آیندهاقتسازان تصمیممورد تاکید کشاورزی هستند 

 .دست یابدقابل قبولی در بازارهای بین المللی جایگاه  به
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