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 چکیده

 بخش وتوسعه گذاري سرمايه نيازهاي پيش و الزامات از يکي مالي، منابع به وسريع آسان دسترسي    

 مالي بازارهاي توسعه نيافتگي ،کشاورزي بخش فرد به منحصر ويژگيهاي سبب به ولي است کشاورزي

 سرمايه شديد محدوديت با را بخش نياز، اين مورد مالي منابع تأمين زمينه در تنگناهايي وجود و کشاورزي

اعتباري مؤسسات رسمي، وسيله مناسبي از اين رو انتظار مي رود که تسهيالت  .است ساخته مواجه گذاري

 زمين و کار نيروي مديريت، جمله کشاورزي از  توليد عوامل و براي روند انتقال و تسريع در امر توسعه

ها،  گذاري سرمايه براي مناسب بازده ايجاد و توليد هاي نهاده هزينه پوشش بر عالوه اين امر . است شده

 باشد. است داشته همراه به را کشاورزي محصوالت صادرات توسعه و داخلي عرضه مازاد

 

 .تولید های نهاده ،تسهیالت اعتباری :کلمات کلیدی

 

 
 

An overview of support methods in the agricultural sector 
 

 Abstract 

 

  Easy and fast access to financial resources is one of the requirements and prerequisites for 

the investment and development of the agricultural sector. However, due to the unique 

characteristics of the agricultural sector, the underdevelopment of agricultural financial 

markets, and the existence of bottlenecks in providing the required financial resources, this 

sector has faced severe investment constraints. Therefore, it is expected that the credit 

facilities of formal institutions have become a suitable tool for the process of transfer and 

acceleration of development and factors of agricultural production, including management, 

labor, and land. In addition to covering the cost of production inputs and creating a good 

return on investment, this has led to a surplus of domestic supply and the development of 

exports of agricultural products. 
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 مقدمه 

 و گوناگون وابزارهاي ها سياست از استفاده با دنيا مختلف کشورهاي در کشاورزي بخش از حمايت    

 تر کلي طور به و کشاورزي بخش اقتصادي سوددهي قابليت تقويت قبيل از اهدافي به رسيدن براي عمدتاً

 به رو جهاني جمعيت نيازهاي کردن برطرف براي مغذي و کافي غذايي مواد توليد افزايش روستايي، مناطق

 بخش در حمايت سطوح مقايسه .شود مي انجام زيست محيط پايداري بهبود و بيشتر اقتصادي رفاه با رشد

 هاي سياست گستردگي و نوع نظر از هايي تفاوت باوجود دهد مي نشان دنيا مختلف کشورهاي کشاورزي

 بخش در حمايتي هاي سياست .نمايند مي اعمال را حمايت از بااليي کشورهاسطح اغلب ، شده اعمال

 قانوني امتيازات و ها معافيت شامل اول گروه. نمود کلي معرفي قالب سه در توان مي نيز را ايران کشاورزي

 اعتبارات براي ي ترجيح هاي نرخ ، وارداتي هاي تعرفه و موانع مالياتي، هاي ازمعافيت توان مي که است

 تحت و بصورت آشکار که است هايي يارانه دوم گروه. برد نام امتيازات ساير و سوخت و آب بانکي،

 و مصرفي هاي يارانه اصلي دو بخش شامل و گردد مي پرداخت دولت عمومي بودجه محل از عنوان همين

 قبيل از اساسي کاالهاي مصرف امکان نمودن براي فراهم مصرفي هاي يارانه.  است توليدي هاي يارانه

 توليدي هاي يارانه اعظم بخش. شود مي پرداخت غيره و لبني ، محصوالت شکر و قند نباتي، روغن گندم،

 نيز شامل ها يارانه اين ديگر بخش. است علوفه و بذر سم، کود، شامل توليد هاي نهاده به يارانه مربوط نيز

 طبيعي حوادث از خسارات ناشي جبران بالعوض، هاي کمك تضميني، قيمت محصوالت، تضميني خريد

 کاالهاي به يارانه پرداخت اخير سال درچند.  است کشاورزي محصوالت بيمه و( خشکسالي قبيل از)

 تحت را ها آن توان مي که حمايتي هاي سياست سوم گروه . است شده آغاز منظم طور به نيز صادراتي

توسعه  منظور به که است اي بودجه هاي پرداخت نمود، معرفي بخش کشاورزي عمومي خدمات عنوان

 عمراني هاي ساير فعاليت و زيست محيط از حفاظت ، ترويج و تحقيقات ، کشاورزي هاي زيرساخت

 .گردد مي پرداخت کشاورزي بخش

 

 کشاورزی بخش در حمایتی روش های

 به اما گيرد، صورت مي متفاوتي هاي شکل به کشاورزي، محصوالت بازار در ها دولت دخالت اگرچه

 هاي سياست و ابزارها توان مجموع مي در. گذارند مي تأثير خارجي و داخلي بازارهاي بر نحوي به هرحال

 هاي ابزار و ها سياست مجموع. کرد تقسيم وغيرقيمتي قيمتي دسته دو به را کشاورزي بخش در حمايتي

 . گردد مي کشاورزي بخش توليدکننده درآمد از به حمايت منجر غيرقيمتي و قيمتي سياستي

 

 

 



 غیرقیمتی حمایتی های سیاست - 1-1

 عواملي يا و مصرف نهاده ميزان توليد، ميزان درآمد، شامل هدف هاي متغير غيرقيمتي، هاي سياست در

 براي پرداختي قيمت يا و محصول توليدکننده براي توسط دريافتي قيمت روي بر غيرمستقيم بطور که است

 :برشمرد گونه اين توان مي را غيرقيمتي حمايتي هاي انواع سياست. گذارد مي تأثير نهاده

 

 وارادت روی بر ای تعرفه های محدودیت و اقدامات -الف

 مرزي اقدامات غيرقيمتي، هاي سياست ترين مهم از. هستند گسترده بسيار غيرقيمتي حمايتي هاي سياست

 تجارت سازمان قوانين براساس اگرچه.است داخلي مشابه کاالهاي واردات روي بر ها تعرفه وضع يا

 مانند کشورهايي حال، اين با اما هستند، خود اي تعرفه هاي کاهش محدوديت به کشورها موظف جهاني،

سازمان  سوي از خود، کشاورزي بخش از گسترده هاي حمايت دليل به ساله هر اتحاديه اروپا، آمريکا،

 از مذکور هاي حمايت کشور ميزان دهنده، نشان موضوع اين. گيرند مي قرار تذکر مورد جهاني، تجارت

 .است کشاورزي بخش کنندگان توليد

 

 بازاریابی و بازار های زیرساخت از حمایت -ب

 مي که است مهم ديگري غيرقيمتي حمايتي هاي سياست از بازاريابي و بازار هاي زيرساخت از حمايت

 ترين مهم از بلکه نيست، براي توليدکننده بازار يافتن تنها بازاريابي، هاي حمايت. کرد اشاره آن به توان

 ها، جاده شامل ها زيرساخت اين. است بازار هاي اصالح زيرساخت و ايجاد سياست، اين هاي بخش

 در ويژه به سياست، اين. باشد مي دست اين از مواردي و تکميلي و صنايع تبديلي نقل، و حمل وسايل

 مورد استفاده قيمتي هاي سياست کنار در نيز توسعه حال در هاي کشور حتي و يافته هاي توسعه کشور

 تشويق جهت که به طوري است، گسترده بسيار بازاريابي هاي حمايت ها کشور اين در. گيرد مي قرار

 هاي جشنواره برگزاري به اقدام حتي هاي جهاني، بازار در حضور براي ها آن توانمندسازي و توليدکنندگان

به  توان مي گيرند، مي قرار بازاريابي هاي حمايت ي مجموعه در که ديگري موارد از .کنند مي بازاريابي

 بازاررساني هاي سياست .کرد اشاره غيره و توليدي محصوالت کيفيت غذايي، سالمت چون مواردي

 زيرساخت ها آن به که اصطالحاً دارد غيرقيمتي قرار حمايتي هاي سياست مجموعه زير در نيز محصوالت

 محصوالت بازار براي الزم هاي زيرساخت به ايجاد موظف ها دولت. شود مي گفته نيز بازار هاي

 .کنند ايجاد ها فعاليت اين انجام براي را الزم هاي زمينه حداقل مسئوليت دارند ها آن. هستند کشاورزي

 

 

 



 کشت الگوی تغییرات از حمایت- ج

 در مثال عنوان به.است کشت الگوي تغييرات از حمايت غيرقيمتي، حمايتي هاي سياست از ديگري نوع

 دنبال به توليدکنندگان تمام درنتيجه گيرد؛ مي فرا را کشور اي، گلخانه فرنگي گوجه توليد تب مقطعي،

 مناطق تمام که طوري به کرد، اشاره زميني توليد سيب تب به توان مي يا و روند مي فرنگي گوجه توليد

 هاي مزيت براساس را مناسبي الگوي کشت ،کنند مي آن به توليد شروع زميني سيب کشت براي مستعد

 است مناسب منطقه کدام براي محصولي چه شود بايد مشخص منظور اين براي. کند ايجاد منطقه هر نسبي

 زراعت، هاي بخش تمام در اي مسئله چنين. شود مي توليد افزايش به برداري منجر بهره نظام نوع چه و

 .دارد وجود غيره و باغباني شيالت،

 

 برداری بهره های نظام و تولیدی های تشكل از حمایت -د

 توليدکننده سالمت براي بازار بازاريابي يافتن حمايت ،حمايتي هاي سياستاجراي   ها، کشور از برخي در

 تبديلي حمل ونقل صنايع ها وسايل بازار جاده هاي زيرساخت توليدي اصالح کيفيت محصوالت و غذايي

 شود گفته مي که است دليل همين به. کند طراحي توليدکنندگان از حمايت زمينه در را تکميلي متناسب و

 زياد اي اندازه به ها از کشور برخي در ها اتحاديه اين قدرت. هستند ها آن هاي اتحاديه توليدکنندگان وکيل

 نيز توليدکنندگان به مربوط گذاري سياستجلسات  در حتي ها اتحاديه اين نمايندگان که حدي تا است

 و ترويج بخش عهده بر اقدام اين. است سازي فرهنگ خود نيازمند ها تشکل اين تشکيل.کنند مي شرکت

 .است غيرقيمتي حمايتي هاي سياست جمله از نيز ترويج ي خود مقوله و است آموزش

 

 کشاورزان درآمد بیمه اندازی راه -ه

 کاهش دليل به صورتي که در آن، اساس بر تا کند مي اعطا درآمد بيمه کشاورزان به دولتروش   اين در

 کارآمدترين از يکي سياست اين. خسارت نمايد جبران ، بيمه يافت کاهش درآمد طبيعي بالياي يا ها قيمت

 درآمد بازار مکانيسم در دخالتي هيچ بدون زيرا باشد کشاورزان مي درآمد از حمايت حوزه در ها سياست

 .مينمايد تضمين را کشاورزان

 

 ترویج و تحقیقات از حمایت-و

 بخش کنندگان رويتوليد بر تأثيرگذاري بيشترين تواند مي که غيرقيمتي، حمايتي ترين ايده مهم شايد

 کشورهاي اکثر در که است حالي در است؛اين کشاورزي تحقيقات حمايتي سياست باشد، داشته کشاورزي

 اين اکثر در تحقيقاتي هاي بودجه که طوري به. شود نمي زيادي توجه تحقيقات موضوع به توسعه، حال در

 از حمايت که چرا باشد، مي داخلي ناخالص توليد کل درصد يك از تر کم درايران، همچنين و ها کشور



 شود حمايت کننده توليد از اگر يعني گذارد؛ مي اثر کننده مصرف برروي خودکار صورت به توليدکننده

 از کاملي و جامع حمايت که هايي اکثر کشور بنابراين. شود مي منتفع حمايت اين از نيز کننده مصرف قطعاً

 سرمايه. اند داده انجام تحقيقات زمينه در عظيمي هاي بسيار گذاري سرمايه اند، داشته کشاورزي بخش

 به که باشد داشته ادامه تواند مي جايي تا گذاري سرمايه اين. است برعهده دولت تحقيقات روي بر گذاري

 را تحقيقات تدريج، به توان مي بعد به مرحله اين از يافت، دست داخلي توليد ناخالص در قبولي قابل رشد

 تنها تحقيقات .است دولت ي عهده بر کار اين انجام اوليه، مراحل در اما کرد، واگذار خصوصي به بخش

 آبياري، هاي روش همچون هاي متعددي بخش در بلکه گيرد، نمي صورت زراعي محصوالت ارقام برروي

 انجام چنانچه. شود مي انجام نيز غيره و زراعي نحوه فعاليت آالت، ماشين ها، بيماري و آفات با مبارزه

 کاهش وري، بهره افزايش درآمد، افزايش باعث گيرد، قرار قيمتي هاي حمايتي سياست کنار در تحقيقات

 بنابراين .شد خواهد کننده مصرف شدن منتفع آن دنبال به و محصول کيفيت افزايش هاي توليد، هزينه

 راهکار غيره و چين مانند مالزي، دنيا هاي کشور اکثر در. دارد کشاورزي بخش در مهمي نقش تحقيقات

 سمت به دولتي اعتبارات از انبوهي هدايت حجم کشاورزي، بخش نيافتگي توسعه دوره از رفت برون

 آن تحقيقات که اند رسيده جايي به يافته توسعه کشورهاي حاضر، حال در. است بوده کشاورزي تحقيقات

تحقيقات  به را خود اعتبارات از زيادي حجم توسعه، مراحل ابتداي در چراکه. شده است خصوصي ها

 شود، مي مطرح تحقيقات از پس که است ترويج ديگر، غيرقيمتي حمايتي سياست .بودند داده اختصاص

 سطح يك و در ساده زبان يك با چه چنان باشد، گرفته انجام خوب که ميزان هر به تحقيقات اکه چر

. داشت نخواهد را انتظار مورد و اثر کارايي نشود، ترويج و منتقل کشاورزي بخش کنندگان توليد به گسترده

 افزايش و کنندگان مصرف و توليدکنندگان از افزايش حمايت آن دنبال به و وري بهره افزايش ديگر بيان به

  .نخواهدداشت پي در را اقتصادي رفاه

 

 قیمتی حمایتی های سیاست 2-1

 ريسك ها، اين ريسك از گروهي.  هستند مواجه مختلفي هاي ريسك با کشاورزي بخش توليدکنندگان

 مي ها ريسك اين ي جمله از گذارند؛ تأثير مي توليدکننده عملکرد يا توليد برروي که هستند توليدي هاي

 به اصطالحاً که ها ريسك از دوم گروه. کرد اشاره غيره آفات و ها، بيماري هوايي، و آب تغييرات به توان

 اش نهاده براي پرداختي قيمت يا توليدکننده دريافتي قيمت برروي شود، گفته مي  قيمتي هاي ريسك ها آن

 هاي ريسك ها، ريسك از سوم گروه به.  کند مي نوسان ايجاد ها قيمت در نتيجه در و گذارد، مي تأثير

ه ب ؛ هستند مواجه ها ريسك از گروه اين با همواره توليدکنندگان. شود مي گفته نهادي يا گذاري سياست

 مي حذف يا وضع تغيير، ناگهاني طور به توليدکنندگان از حمايت با رابطه در دولت هاي سياست مثال طور

 بازار شرايط از ناشي شود، مي گفته  بازار هاي ريسك آنها به اصطالحا که ها ريسك از چهارم گروه. شود



 تدابير بايد دولت که هايي ريسك از پنجم گروه. است بازار هاي زيرساخت کاستي و کشاورزي محصوالت

 و بهداشت منظور جا دراين.  است بهداشت يا سالمت هاي ريسك بيانديشد، ها آن با مواجهه براي را الزم

 عنوان به توليدکننده که چرا. است کننده توليد خود سالمت و بهداشت بلکه نيست کننده مصرف سالمت

از زير  .ندارد جانشيني مواقع از بسياري در که دهد مي انجام توليدرا عمليات از بخشي خود انسان يك

،سياست قيمت تضميني ، قيمتي مي توان به : سياست خريد تضميني  حمايتي هاي مجموعه سياست

صندوق  ،جايزه صادراتي، سياست قيمت هدف، سياست خريد اعتباري، سياست پرداخت يارانه نهاده ها

 تثبيت قيمت، سياست ذخيره احتياطي واختيار فروش توسط دولت را نام برد .

 

 کشاورزی روی بخش بر آن آثار و اعتباری خرید

از پايين بودن سطح درآمد و در نتيجه ناچيز بودن ميزان پس  کمبود سرمايه در بخش کشاورزي که ناشي

انداز خانوارها مي باشد يکي از مشکالت توسعه بخش کشاورزي است. اين وضعيت عالوه بر اينکه امکان 

نوين را در فرآيند توليد در اين مناطق با  افزايش ظرفيت بخش هاي توليدي و بکارگيري فن آوري هاي

شهرها،  ن بهئياه است، موجب بروز مشکالت اجتماعي چون مهاجرت روستامحدوديت مواجه ساخت

بيکاري پنهان و آشکار و کاهش سطح زندگي خانوارها شده است. از اين رو انتظار مي رود که تسهيالت 

در  اعتباري مؤسسات رسمي، وسيله مناسبي براي روند انتقال و تسريع در امر توسعه کشاورزي باشد.

مديرعامل شرکت خدمات  پيگيري با ووزرات جهاد کشاورزي  شاورزيک کودهاي يخودکفائ طرح راستاي

 مورد شيميايي سموم و کود تدارک و تهيه براي الزم مالي منابع موقع به تامين به منظورحمايتي کشاورزي 

و  مورد نياز بهره بردارانرا با هدف خريد نهاده کشاورزکارت  ،کشاورزي استراتژيك محصوالت نياز

بيست هزار ميليارد ريال تسهيالت از  بربا اعتباري بالغ  از طريق بانك کشاورزي سراسر کشور کشاورزان

اختيار کشاورزان ميليون ريال در  ٠٢٢محل منابع داخلي بانك کشاورزي و در قالب کارت هايي تا سقف 

و قابليت استفاده در تعريف شده اين کارت صرفا براي خريد کود و سم مورد نياز کشاورزان  .گيرد ميقرار

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي را توزيع نهاده هاي کشاورزي  پايانه فروش کارگزاران 00٢٢بيش از 

 احتمالي هسررسيد بدهي و برگشتي هاي چك و است سال در درصد ٢٠دارد. کارمزد اين تسهيالت

. اميد است کشاورزان با اين کارت بتوانند کود شد نخواهد کارت کشاورز اعطاي و صدور از مانع کشاورزان

توليد در  با توجه به نقشي که سرمايه در ترکيب عوامل .مورد نياز خود را به موقع تامين کنندهاي شيميايي 

افزايش کارايي نهاده در امر کشاورزي گردد و به عنوان عامل مي تواند باعث  اين حرکتفرآيند توليد دارد،

 ئهارا کارشناسان برهمواره  وري نوين مورد استفاده قرار گيرد.ااساسي در مدرنيزه کردن وتطابق با فن

به عنوان عوامل تقويت کننده جريان توسعه کشاورزي، اعتبارات کشاورزي  با توام خدمات حمايتي مناسب

کشاورزان براي  اعتبارات موجبات افزايش بهره وري عوامل توليد، رفع کمبودهاي هزينه اي تأکيد مي کنند.



پذيرش و بکارگيري فن آوري هاي نوين، بهبود وضعيت توليدي و افزايش درآمد کشاورزان را فراهم مي 

، علي رغم تأمين اعتبار از سوي دولت براي پرداخت تسهيالت به بخش کشاورزي آورد. در کشور ما

دسترسي کشاورزان به اعتبارات بانکي محدود بوده و کشاورزان خرده پا اغلب از اين تسهيالت کم بهره اند. 

در نتيجه براي افزايش جذب اعتبارات بانکي به بخش کشاورزي، بايد راهکارهايي را جستجو نمود تا 

  .دسترسي کشاورزان به اعتبارات افزايش يابد
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