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  الگوي رشد بخش كشاورزي با تأكيد بر نقش صادرات
 

 *لي سوريع
 
  
  چكيده

در . پـردازد   اين مقاله به بررسي الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طـرف تقاضـا مـي                 
اين . تواند الگوي رشد يك بخش يا كشور را شكل دهد طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد كه مي

گسترش بازار داخلي، گسترش بازار خارجي يـا صـادارت، تغييـر در تركيـب تقاضـا                 عوامل عبارتند از    
از طرف ديگر تأثير صادرات     . براي محصوالت داخلي و وارداتي يا جانشيني واردات و تغيير تكنولوژي          

نتايج حاصله نشان   . هاي مختلف اقتصاد بر رشد بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است             بخش
 بخش كشاورزي از يك طرف عمدتاً وابسته به بازار داخلي و از طرف ديگر، آن قسمت                 دهد كه رشد    مي

هـايي ماننـد صـنايع     ر از صادرات بخشكي به صادرات است عمدتاً متأثّ    از رشد بخش كشاورزي كه متّ     
  .غذايي و نساجي است

  
  :هاي كليدي واژه

  . رشدبازار داخلي، گسترش صادرات، جانشيني واردات، تغيير تكنولوژي،
  
  

  مقدمه  - ۱
عوامل  به ناتو  مي را ديگري بخش هر يا ي رشد بخش كشاورزي     كننده   تعيين  عوامل

د كه در اين مقاله اثر تغييرات طـرف تقاضـا بـر             كربندي    طرف عرضه و تقاضا تقسيم    
ي عوامل مهمي     تغييرات آن از جمله    و تقاضا .شد خواهد بررسي كشاورزي بخش رشد
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  تغييرات. شوند  مي توليدي هاي  بخش رشد و توليد الگوي گيري  لكه منجر به شك    هستند
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سينا  گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي استاديار*

هـايي كـه      بنـدي   تقـسيم  يكـي از  . دكـر توان به عوامل مختلفي تجزيه        طرف تقاضا را مي   
هاي اقتصادي كشور باشـد، عبـارت          بررسي سياست  تواند مبناي مناسبي نيز براي      مي

 بـراي  داخلـي  بـازار  ظرفيـت  در  تغيير در تقاضاي نهايي داخلي يـا تغييـر         -١: است از 
 تغييـر در    -٣ گسترش صادرات يا گسترش بازارهـاي خـارجي،          -٢ ؛محصوالت نهايي 

تركيب تقاضا براي محصوالت توليدي داخل و محـصوالت وارداتـي كـه موسـوم بـه                 
 تغيير در تكنولوژي توليد كه به صـورت تغييـر           -٤ و   ؛ جانشيني واردات است   سياست

  .گردد اي بيان مي بخشي يا به صورت تغيير در تقاضاي واسطه  در مبادالت بين
توان در  پردازيم كه بر اساس آن مي در بخش دوم اين مقاله به بررسي مدلي مي

 هاي توليدي  بر رشد بخشستاده اثرات اجزاي تقاضا را - چهارچوب جداول داده
 در بخش سوم، مدل مذكور را براي اقتصاد ايران با تأكيد بر بخش. بررسي كرد
 در اين بخش نتايج مربوط به بخش كشاورزي را با نتايِج. بريم كار ميه كشاورزي ب

هم چنين اثر صادارت محصوالت مختلف را بر رشد بخش . كنيم كل كشور مقايسه مي
 ستاده - كه در اين مطالعه از جدول داده ييجا از آن. اهيم كردكشاورزي محاسبه خو

كنيم   استفاده مي۱۳۷۳ و ۱۳۶۵هاي   سالي  ستاده-  از جداول داده،شود استفاده مي
چنين توجه شود آخرين جدول قابل دسترس  هم. كه داراي ساختار مشابهي هستند

كشور  لعاتي كه دراز طرف ديگر اغلب مطا. باشد  مي۱۳۷۳كشور مربوط به سال 
سنجي هستند و  هاي اقتصاد  گيرد، عمدتاً مبتني بر روش راجع به رشد صورت مي

اي كه در اين مقاله به كار گرفته شده  ويژه شيوهه  ستاده و ب- معموالً از جدول داده
ي  تجزيه ستاده براي  - جدول داده از استفاده كه حالي در .شود مي استفاده كمتر است،

 ترين ي مهم از جمله. ير استگ   رشد، در مطالعات خارجي بسيار چشمي  كننده يينعوامل تع
، (Albala, 1991) ها اشاره كرد، مطالعاتي از قبيل الباال توان به آن كارهايي كه مي

 هستند (Fujita, 1991) و فوجيتا (Duchin, 1988) ، دوچين (Fotela, 1989)فوتال 
  .پردازند  تأثير آن بر رشد اقتصادي ميكه به تجزيه عوامل طرف تقاضا و
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   مدل-۲

هـاي   به منظور بررسي نقش عوامل طرف تقاضا بر رشد بخش كشاورزي از مـدل             
اين الگوها معموالً اثرات مستقيم و غيرمستقيم تغييـرات         . كنيم  ستاده استفاده مي      - داده

يـن مـدل، بـه    توجه شـود كـه در ا  . كنند گيري مي   هاي ديگر اندازه    يك بخش را بر بخش    
 عنوان مثال در رابطه بـا اثـر صـادرات بـر رشـد بخـش كـشاورزي هـم اثـر مـستقيم                

دهد و هـم   صادرات محصوالت كشاورزي را بر روي رشد بخش كشاورزي نشان مي      
هـا نيـز بـا        هاي ديگر شده و آن بخش       كه موجب تغيير در بخش    (اثر غيرمستقيم آن را     

از طرف ديگر اثـر صـادارِت سـاير         . هدد  نشان مي ) بخش كشاوزري در ارتباط هستند    
به عنوان مثال صادرات محـصوالت      . دهد  ها بر بخش كشاورزي را نيز نشان مي         بخش

 آن بايستي   ي  صنايع غذايي تأثير جّدي بر رشد بخش كشاورزي دارد، زيرا مواد اوليه           
  .از بخش كشاورزي تأمين گردد

نظر بگيريـد كـه معمـوالً در        ستاده را در       -  حال يكي از روابط اساسي جدول داده      
 توزيـع محـصوالت     ي  كننده  اين معادله بيان  . شود  مطالعات كاربردي از آن استفاده مي     

  :اي و تقاضاي نهايي است ام بين تقاضاي واسطه iبخش توليدي
  
)۱                                                    (i

j
iji yxx += ∑  

  
 تقاضـاي  ijx.  تقاضاي نهايي براي محصوالت آن استiyام و i توليد كل بخش   ixكه

باشـد كـه بـا اسـتفاده از ضـرايب            ام مـي   iام از محـصوالت بخـش        j اي بخش  واسطه
)(فني ijaير نوشتتوان آن را به صورت ز  مي:  

  
)۲                    (jijiji

j
jiji xaxyxax =+= ∑  

  
  :عبارت است از) ۲ (ي فرم ماتريسي معادله

  
) ۳                                                            (YAXX +=  
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ضـرايب   نيز مـاتريس     A به ترتيب بردار توليد كل و بردار تقاضاي نهايي و            Y و   Xكه  
نويـسيم كـه    اي مـي  به گونه) ۱۹۹۱(را به تبعيت از فوجيتا ) ۳(ي    حال معادله . فني است 

بـدين منظـور    . از طريق آن بتوان اثر اجزاي تقاضاي نهايي را بر توليـد بررسـي كـرد               
 بـه ترتيـب     M و   Eتوان نوشت كه       مي Y=D+E-Mابتدا تقاضاي نهايي را به صورت       

  نيز تقاضـاي نهـايي داخلـي اسـت كـه شـامل      D. هندد صادرات و واردات را نشان مي    
. باشد  مي (I) گذاري سرمايه و (G) دولت مصرفي مخارج ،(C) خانوارها مصرفي مخارج

ام بـه    iاست كه براي بخش     » نسبت خودكفايي «ي    دهنده   نشان  iuاز طرف ديگر متغير   
  :شود صورت زير تعريف مي

  
) ۴                (                     

ii

i

ii

iii
i ez

m
ez

mezu
−

−=
−
−−

= 1)(  
  
.  ام هـستند i به ترتيب صادرات و واردات بخش       im و ieام، i كل بخش    ي   عرضه izكه

 درصدي از تقاضاي داخلي اسـت كـه توليـد    ي كننده  بدين ترتيب نسبت خودكفايي بيان    
اگر واردات برابر با صفر باشد بديهي است كه ايـن نـسبت             . دكن  تأمين مي آن را   خلي  دا

 توليـد داخلـي     بـا  اين است كه كل تقاضـاي داخلـي          ي  كننده  شود و بيان    مي يكبرابر با   
  .گردد مي تأمين

  :نويسيم  ام به صورت زير ميiواردات را براي بخش ) ۴ (ي با استفاده از رابطه
  

) ۵            (                               
))((

))((
))((

i

n

j
jiji

iiii

iiii

dxau

emxu
ezum

+−=

−+−=
−−=

∑
=1

1

1
1

  

  
  :كه فرم ماتريسي آن عبارت است از

  
) ۶                                             ())(ˆ( DAXUIM +−=  

  
Û            هـاي خودكفـايي را نـشان        ماتريس قطري است كـه عناصـر قطـري آن نـسبت 

  : خواهيم داشتXو حل آن براي ) ۳(در ) ۶(ا جايگزاري ب. دهند مي
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) ۷                  (1−−=+= )ˆ(;)ˆ( AUIBEDUBX  
  

 را بر حسب عوامـل مختلـف        X نوشته و تغييرات     t و سال    oرا براي سال  ) ۷(حال  
  ):۱۹۴-۱۹۷، ص ۱۳۸۴سوري، (نويسيم  مي

  
) ۸         (tttt XAUBDXAUBEBDUBX )(ˆ))(ˆ()()(ˆ ∆++∆+∆+∆=∆ oooooo  

  
چهار جمله وجود دارد كه ) ۸(ي    در رابطه . باشد  مي t و   ۰ن تغييرات بين سال     بّيم ∆كه

)( تغييرات تقاضاي نهايي داخليي  كننده   اول بيان  ي  جمله D∆   يا گسترش بـازار داخلـي 
)( دوم تأثير گسترش صادراتي  جمله. است E∆    دهـد   يا بـازار خـارجي را نـشان مـي .
)ˆ(هاي خودكفايي  ن تغيير در نسبت   بّيم سوم   ي  جمله U∆  اثـر تغييـر در      ي  كننـده    يا بيان 

تركيب تقاضا براي محصوالت داخلي و وارداتي است كه موسوم به جانشيني واردات             
)( چهارم نيز اثر تغيير در ضرايب فني       ي  جمله. است A∆         يا اثـر تغييـرات تكنولـوژي را 

  .دهد نشان مي
EBبرابر  هر بخشاثر صادرات بر رشِد) ۸(ي  دلهطبق معا كه ييجا آن از ∆o باشد، مي 

  :نويسيم مي ي زير را  رابطه ها،  بر ساير بخش براي بررسي اثرات صادراِت هر بخش

)۹                          (                                





∆=

∧
EBQ o  

∧
∆E                  يك ماتريس قطري است كـه عناصـر قطـري آن تغييـرات صـادرات را نـشان

  اثـر صـادرات بخـش   ي  كننده دهيم بيان  نشان ميijq كه با  Qعناصر ماتريس   . دهد  مي
jام بر توليد بخش iتوان نوشت  زير را نيز ميي از طرف ديگر رابطه.  ام است:  
  

)۱۰          (                   ni ,...,,21=                    ∑
=

=
n

j
iji qq

1
o   

  
  . ام استiبر رشد بخش ) صادارت كل(ها   بخشي ات همهن اثر صادربّيم oiqكه

  
   الگوي رشد بخش كشاورزي ايران-٣

، اثـر عوامـل مختلـف بـر         )۲(در اين قسمت با استفاده از مدل ارائه شده در بخـش             
اثـر عوامـل    ) ۷(ي    كـارگيري معادلـه   ه  ابتـدا بـا بـ      .كنيم  بخش كشاورزي را بررسي مي    
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كنـيم و     ه شد بر رشد بخـش كـشاورزي بررسـي مـي           ها اشار   اي را كه به آن      چهارگانه
جـا از    در ايـن  . سپس اثر صادرات را بر رشد بخش كشاورزي محاسبه خواهيم كـرد           

توجه شود كه ساختار    . كنيم   استفاده مي  ۱۳۷۳ و   ۱۳۶۵هاي    ستاده سال   -  جداول داده 
در ايـن   هـا     تـوان از آن     اين دو جدول مشابه با الگوي مركز آمار ايران است و لـذا مـي              

از طرف ديگر تـا زمـان       . ستاده دارد، استفاده كرد        -  مطالعه كه نياز به دو جدول داده      
 اسـت   ۱۳۷۳ي قابل استناد، جدول سال        ستاده   -  انجام اين مطالعه، آخرين جدول داده     

  .و هنوز جدول جديدتري تدوين نشده است
   نقش عوامل طرف تقاضا در الگوي رشد بخش كشاورزي- ١-٣

 اثـرات  ۱۳۷۳ و ۱۳۶۵هـاي   ي سال  ستاده- و جدول داده) ۷ (ي  تفاده از معادله  ا اس ب
جـدول   اقتـصادي بخـش كـشاورزي محاسـبه و نتـايج آن در        رشـد  بر مختلف عوامل
جـا   طور كه اشاره شد، اثر عواملي كـه در ايـن           همان. خالصه شده است  ) ۱(ي    شماره

  .دهد ها را نشان مي شود هم اثر مستقيم و هم اثر غيرمستقيم آن بررسي مي
  

  ) ساالنه- درصد (اثر عوامل مختلف بر رشد توليد بخش كشاورزي ) ۱(ي   شمارهجدول
  

اثر تغيير در   
نهايي   تقاضاي

  داخلي

گسترش اثر 
  ادراتص

اثر 
جانشيني 
  واردات

اثر تغيير 
در تقاضاي 

  اي واسطه
  جمع

  ۷۶/۱  ۵۵/۰  -۱۱/۰  ۲۱/۰  ۱۱/۱  زراعت و باغداري 
  ۲۸/۷  ۵۰/۲  -۳۵/۰  ۴۷/۰  ۶۶/۴  دامداري 

  ۵۹/۵  ۵۴/۳  -۵۲/۰  ۱  ۵۷/۱كشاورزي هاي فعاليت ساير
  ۲۰/۴  ۴۴/۰  -۱۱/۰  ۷۹/۰  ۰۸/۳  كل اقتصاد 

  
دهد كه الگوي رشد بخش كشاورزي عمدتاً مبتني بـر      نشان مي ) ۱ (ي   شماره جدول

گسترش تقاضاي نهايي داخلـي و تغييـرات تكنولـوژي يـا تغييـرات              . بازار داخلي است  
ي بخـش زراعـت و باغـداري          رشد ساالنه . اند  اي نقش اصلي را داشته      قاضاي واسطه ت
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 درصد آن ناشي از گسترش تقاضاي نهـايي داخلـي        ۱۱/۱ درصد بوده كه     ۷۵/۱حدود  
. اي بوده است   درصد آن ناشي از تغيير تكنولوژي يا تغيير در تقاضاي واسطه           ۵۵/۰و  

 درصـد بـوده     -۱۱/۰ركيب تقاضـا حـدود      هم چنين اثر جانشيني واردات يا تغيير در ت        
ايـن الگـو بـراي بخـش     .  درصـد بـوده اسـت   ۲۱/۰در مقابل، اثر صـادرات فقـط     . است

  .خورد دامداري نيز به چشم مي
ي تغييرات توليـد عمـالً ناشـي از بـازار             بنابراين در بخش كشاورزي، قسمت عمده     

بخـش   كه جايي آن از .است بوده كشاورزي اي  واسطه و نهايي محصوالت براي داخلي
 خانوارهـا   از جانب  محصوالت زراعي و باغي به صورت محصوالت نهايي          زاي ا   عمده

شود، لذا تقاضاي نهايي عامل مهمي براي گسترش محصوالت ايـن بخـش               مصرف مي 
)  خانوارهـا از سـوي  (از طرف ديگر، محصوالت دامي هم به صورت نهايي          . بوده است 

شـود و لـذا هـم         اسـتفاده مـي   ) توليدي هاي  ش بخ از طرف (اي    و هم به صورت واسطه    
 دامـي  محصوالت رشد در توجهي درخور نقش اي  واسطه تقاضاي هم و تقاضاي نهايي 

هاي كشاورزي ماننـد جنگلـداري و شـيالت، تقاضـاي            اما براي ساير فعاليت   . اند  داشته
 اي نقش اصلي را در رشد محـصوالت ايـن بخـش داشـته اسـت، زيـرا قـسمت                     واسطه
  .گيرد هاي توليدي مورد استفاده قرار مي از محصوالت اين بخش توسط بخشاي  عمده
  

  اثر صادرات بر رشد بخش كشاورزي -٢-٣
 بـا  اثر صـادرات را بـر بخـش كـشاورزي         ) ۹ (ي  توان با استفاده از معادله      حال مي 

) ۲(هـاي     شمارهدر جدول   ) ۹ (ي  نتايج حاصل از معادله   . جزئيات بيشتري بررسي كرد   
هـاي   اثـر صـادرات محـصوالت بخـش       ) ۲ (ي   شـماره  جـدول . صه شده است  خال) ۳(و  

 دهـد كـه اثـر       ارقام نـشان مـي    . دهد  هاي كشاورزي را نشان مي      مختلف بر توليد بخش   
 درصـد بـوده اسـت در       ۲۱/۰صادرات كشور بر توليد بخش زراعت و باغداري حدود          

جنگلـداري   و بـراي بخـش مـاهيگيري و          ۴۷/۰كه اين رقم براي بخـش دامـداري          حالي
  .باشد  درصد مييكحدود 

 ۱۳۸/۰بر توليد بخش زراعت و باغداري حدود         باغي و زراعي محصوالت صادارت
 درصد در سال بوده است كه بيش از       

3
 از طـرف  . دهد   از اثر صادارت را تشكيل مي       2
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الگوي رشد بخش كشاورزي با تأكيد بر نقش صادرات 
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ع نـساجي   درصد و صـناي ۰۳۴/۰هاي ديگر مانند صنايع غذايي با  ديگر صادارت بخش 
 درصد بيشترين اثر را بر رشد بخش زراعت و باغداري           ۰۱۷/۰محصوالت چرمي با     و

هايي   ناشي از صادرات بخش    صادارت، اثر از نيمي از بيش دامداري بخش در .اند  داشته
كه اثر صادارت محصوالت دامي      در حالي . اند  بوده كه با بخش دامداري ارتباط داشته      

   درصد بوده اسـت، اثـر صـادارت صـنايع غـذايي            ۰۶۸/۰ بر توليد بخش دامداري فقط    
 ۰۱۷۴/۰(و صنايع شيميايي و دارويي      ) درصد۰۶۱۶/۰(، صنايع نساجي    ) درصد ۲۲/۰(

ترتيب اثر صادارت اين سه بخش بر توليدات           بدين. باشد   درصد مي  ۳/۰حدود  ) درصد
هي وضـعيت مـشاب   . دهد   درصد از اثر صادرات را تشكيل مي       ۶۴بخش دامداري حدود    

اثر صادارت   كل بخش، اين در .خورد  مي چشم به جنگلداري و ماهيگيري بخش براي نيز
  باشـد    آن ناشـي از صـادرات خـودش مـي          ۱/۰رسد كـه فقـط         درصد مي  يكبه حدود   

اثـر صـادرات سـه بخـش صـنايع          . هاست   آن مربوط به صادرات ساير بخش      ي  و بقيه 
 ۲۵۱/۰،  ۲۳۵/۰ ترتيـب  بـه  اروييد و شيميايي صنايع چنين هم و چرم و غذايي، نساجي 

بـدين ترتيـب آن     . باشد   درصد مي  ۶۳۸/۰ درصد است كه مجموع آن برابر با         ۱۵۲/۰و  
هاي كشاورزي كه متكي بـه صـادرات اسـت عمـدتاً وابـسته بـه                  قسمت از رشد بخش   

بـه عبـارت ديگـر صـادرات        . صادرات سه صنعت غـذايي، نـساجي و شـيميايي اسـت           
اسـت    ثير ناچيري بر رشد بخـش كـشاورزي داشـته           مستقيم محصوالت كشاورزي تأ   

  .تري در رشد بخش كشاورزي داشته است ولي صادرات صنايع مذكور نقش مهم
دهد كه به دليل ناچيز بودن صـادرات محـصوالت كـشاورزي             نتايج فوق نشان مي   

از . اعم از زراعي، باغي، دامي و غيره تأثير چنداني بر توليدات اين بخش نداشته اسـت               
ديگر، هر چند رشد بخش كشاورزي وابستگي چنداني به صادرات نداشته است،            طرف  

ه صـادرات محـصوالت غـذايي، نـساجي،     بـ اما همين وابستگِي اندك نيز عمدتاً وابسته    
اين وضعيت بدين دليل است كه بخش كشاورزي يكـي          . شيميايي و دارويي بوده است    

اسـت و از ايـن طريـق، صـادرات ايـن      ها بـوده   هاي نيازهاي اين فعاليت    كننده  از تأمين 
  .ها به طور غيرمستقيم موجب رشد بخش كشاورزي شده است بخش
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هاي مختلف بر رشد توليدات كشاورزي و كل اقتصاد  اثر صادرات بخش) ۲(ي  شمارهجدول 
  ) ساالنه–درصد (

  هاي توليدي بخش    ۱  ۲  ۳ اقتصاد كل
  زراعت و باغداري  ۱  ۱۳۷۸/۰  ۰۲۱۶/۰  ۰۳۵۱/۰  ۰۳۰۰/۰
  دامداري  ۲  ۰۰۲۲/۰  ۰۶۸۰/۰  ۰۵۵۹/۰  ۰۰۲۹/۰
  هاي كشاورزي ساير فعاليت  ۳  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۳/۰  ۱۰۲۱/۰  ۰۰۰۴/۰
  استخراج نفت و گاز  ۴  ۰۰۶۹/۰  ۰۴۸۲/۰  ۰۸۴۲/۰  ۴۶۵۲/۰
  استخراج معادن  ۵  ۰۰۰۰۳/۰  ۰۰۰۲/۰  ۰۰۱۵/۰  ۰۰۳۴/۰
  صنايع غذايي  ۶  ۰۳۴۵/۰  ۲۱۹۶/۰  ۲۳۵۲/۰  ۰۳۵۶/۰
 تشارنو اصنايع كاغذ، مقوا، چاپ   ۷  ۰۰۰۰۰۶/۰  ۰۰۰۰۳/۰  ۰۰۳۱/۰  ۰۰۰۱/۰
  محصوالت كاني غير فلزي  ۸  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۴/۰  ۰۰۲۶/۰  ۰۰۲۹/۰
چرمي  محصوالت  صنايع نساجي و  ۹  ۰۱۷۳/۰  ۰۶۱۶/۰  ۲۵۱۲/۰  ۰۸۶۲/۰
  صنايع شيميايي  ۱۰  ۰۰۲۹/۰  ۰۱۷۴/۰  ۱۵۲۳/۰  ۰۵۱۷/۰
  صنايع توليد فلزات اساسي  ۱۱  ۰۰۰۳/۰  ۰۰۱۸/۰  ۰۰۸۱/۰  ۰۲۸۹/۰
  آالت صنايع توليد ماشين  ۱۲  ۰۰۰۲/۰  ۰۰۱۳/۰  ۰۰۸۷/۰  ۰۱۵۱/۰
  ساير محصوالت صنعتي  ۱۳  ۰۰۰۰۴/۰  ۰۰۰۲/۰  ۰۰۱۱/۰  ۰۰۱۳/۰
  آب، برق و گاز  ۱۴  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۵/۰  ۰۰۳۴/۰  ۰۰۶۷/۰
  ساختمان  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰
  خدمات  ۱۶  ۰۰۴۶/۰  ۰۲۸۷/۰  ۰۵۴۳/۰  ۰۶۴۲/۰
  كل اقتصاد    ۲۰۷/۰  ۴۷۰/۰  ۹۹۹/۰  ۷۹۵/۰
  

دهدكـه اثـر صـادرات        نـشان مـي   ) ۲(ي    شـماره آخـر جـدول      ستون ديگر از طرف 
 درصـد اسـت كـه در        ۰۳/۰محصوالت زراعي و باغي بر رشد اقتصادي كشور حدود          

هـم چنـين مجمـوع      . هاي ديگر تقريباً در خور توجه است        مقايسه با اثر صادرات بخش    
 درصد  ۰۳۳/۰اثر صادرات محصوالت زراعي، باغي، دامي، شيالت و جنگلداري حدود           

توجـه  . باشـد   مـي )  درصـد  ۰۳۵/۰(است كه تقريباً معادل با اثر صادرات صنايع غذايي          

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

الگوي رشد بخش كشاورزي با تأكيد بر نقش صادرات 
................................................................١١٤  

  

ناشـي  )  درصد ۷۹۵/۰(شود كه بيش از نيمي از اثر صادرات بر رشد اقتصادي كشور             
 درصـد   ۳۳/۰نفتـي فقـط      باشد و اثر صادرات غير      مي)  درصد ۴۶۵/۰(از صادرات نفت    

متعلـق بـه اثـر صـادرات محـصوالت          )  درصـد  ۰۳۳/۰يعنـي   ( آن   ۱/۰ باشد كه فقط    مي
  .كشاورزي بوده است

هاي كشاورزي و هم چنين صادرات كـل بـر رشـد اقتـصادي       تأثير صادرات بخش  
صادرات محـصوالت   . نشان داده شده است   ) ۳ (ي   شماره هاي توليدي در جدول     بخش

. ي كشور شـده اسـت    درصد رشد ساالنه۰۳/۰طور متوسط موجب    ه  زراعي و باغي ب   
  و بـراي بخـش مـاهيگيري و        ۰۰۲۹/۰اين رقـم بـراي بخـش دامـداري بـه             كه در حالي 

 امــا صــادرات محــصوالت زراعــي و بــاغي. رســد  درصــد مــي۰۰۴/۰جنگلــداري بــه 
  و سپس بر رشد بخـش آب      )  درصد ۱۳۸/۰(ترين تأثير خود را  بر رشد خودش             عمده

ن بخـش آب ارتبـاط      بـه عبـارت ديگـر چـو       . داشـته اسـت   )  درصد ۱۱/۰( و گاز   و برق   
تري با بخش زراعـت و باغـداري دارد، تـأثير زيـادي از صـادرات محـصوالت                   نزديك

هم . هاي ديگر ناچيز است     كه اين اثر براي بخش     در حالي . زراعي و باغي پذيرفته است    
هاي دامداري، ماهيگيري و جنگلـداري تـأثير چنـداني نـه بـر كـل                  چنين صادرات بخش  

ها محدود    كه هم صادرات آن    دليل اين ه  هاي ديگر، ب    ر بخش اقتصاد داشته است و نه ب     
هـا   هاي ديگر دارنـد و لـذا صـادرات محـصوالت آن        است و هم ارتباط كمتري با بخش      

  .ها ندارد  بخشي تأثير چنداني بر رشد بقيه
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  ها و كل اقتصاد هاي كشاورزي بر رشد بخش اثر صادرات بخش) ۳ (ي  شمارهدولج
  )۱۳۶۵-۷۳وره  ساالنه در د–درصد (

  
  هاي توليدي بخش    ۱  ۲  ۳  جمع
  زراعت و باغداري  ۱  ۱۳۷۸/۰  ۰۰۲۲/۰  ۰۰۰۱/۰  ۲۰۷/۰
  دامداري  ۲  ۰۲۱۶/۰  ۰۶۸۰/۰  ۰۰۰۳/۰  ۴۷۰/۰
  هاي كشاورزي ساير فعاليت  ۳  ۰۳۵۱/۰  ۰۵۵۹/۰  ۱۰۲۱/۰  ۹۹۹/۰
  استخراج نفت و گاز  ۴  ۰۰۰۹/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۰۱/۰  ۱۰۳/۷
  استخراج معادن  ۵  ۰۰۸۸/۰  ۰۰۰۹/۰  ۰۰۰۲/۰  ۷۵۶/۰
  صنايع غذايي  ۶  ۰۰۴۴/۰  ۰۰۴۳/۰  ۰۰۰۵/۰  ۷۰۵/۰
  تشارنصنايع كاغذ، مقوا، چاپ و ا  ۷  ۰۱۱۸/۰  ۰۰۰۷/۰  ۰۰۰۱/۰  ۱۳۵/۰
  محصوالت كاني غير فلزي  ۸  ۰۱۳۸/۰  ۰۰۱۷/۰  ۰۰۰۲/۰  ۷۲۸/۰
  صنايع نساجي و محصوالت چرمي  ۹  ۰۰۰۹/۰  ۰۰۰۱/۰  ۰  ۳۱۴/۰
  صنايع شيميايي  ۱۰  ۰۴۵۳/۰  ۰۰۳۰/۰  ۰۰۰۵/۰  ۶۳۷/۱
  صنايع توليد فلزات اساسي  ۱۱  ۰۲۱۰/۰  ۰۰۱۱/۰  ۰۰۰۳/۰  ۶۸۰/۲
  آالت صنايع توليد ماشين  ۱۲  ۰۱۰۰/۰  ۰۰۰۴/۰  ۰۰۰۱/۰  ۳۰۷/۰
  ساير محصوالت صنعتي  ۱۳  ۰۶۴۱/۰  ۰۰۲۹/۰  ۰۰۰۶/۰  ۷۷۶/۰
  آب، برق و گاز  ۱۴  ۱۰۸۰/۰  ۰۰۴۴/۰  ۰۰۰۴/۰  ۹۸۱/۱
  ساختمان  ۱۵ -۰۰۰۳/۰  -۰۰۰۱/۰ -۰۰۰۰۲/۰ -۰۲۲/۰
  بازرگاني، رستوران و هتلداري  ۱۶  ۰۰۵۰/۰  ۰۰۰۹/۰  ۰۰۰۱/۰  ۳۴۳/۰
  حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات  ۱۷  ۰۱۵۷/۰  ۰۰۱۸/۰  ۰۰۰۳/۰  ۷۳۷/۰

خدمات مال، بيمه، مستغالت و خدمات  ۱۸  ۰۰۴۶/۰  ۰۰۰۵/۰  ۰۰۰۱/۰  ۲۲۸/۰
  كسب و كار

خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي   ۱۹  ۰۰۰۵/۰  ۰۰۰۰۳/۰ ۰۰۰۰۰۷/۰  ۰۰۶/۰
  و خانگي

  كل اقتصاد    ۰۳۰۰/۰  ۰۰۲۹/۰  ۰۰۰۴/۰  ۷۹۵/۰
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  گيري  خالصه و نتيجه-۴

جا الگوي رشد بخش كشاورزي با توجـه بـه عوامـل طـرف تقاضـا مـورد                   در اين 
تواند الگـوي     در طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد كه مي         . بررسي قرار گرفت  

 عبارتند از گسترش بـازار داخلـي،        رشد اقتصاد و يا هر بخش توليدي را شكل دهد كه          
گسترش بازار خارجي يا صادارت، تغيير در تركيب تقاضا براي محصوالت داخلـي و              

هاي   بخش صادرات تأثير ديگر طرف از .تكنولوژي تغيير و واردات جانشيني يا وارداتي
نتايج حاصله  . بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است       مختلف اقتصاد بر رشد   

بخش كشاورزي از يك طرف عمـدتاً وابـسته بـه بـازار داخلـي                دهد كه رشد    ينشان م 
رشد  از قسمت آن ديگر طرف  و از   )اي  واسطه و نهايي محصوالت براي داخلي تقاضاي(

هايي ماننـد     بخش كشاورزي كه متكي به صادرات است عمدتاً متأثر از صادرات بخش           
پـذيري بخـش      عبارت ديگـر تـأثير    به  . صنايع غذايي، نساجي، شيميايي و دارويي است      

كشاورزي از صادرات، از طريق صادرات محصوالتي بوده است كه نياز بيـشتري بـه    
  .اند اي داشته ي واسطه محصوالت كشاورزي به عنوان نهاده
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