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تعامل و اثرگذاري هاي 
سیاست گذاري  بخش کشاورزي با 

 ملیاقتصاد 
 

 مجتبی پالوج



 کشاورزي تعریف
 داري، جنگل باغبانی، زراعت، ،جانوري و گیاهی محصوالت تولید

 اصول رعایت با )آبزیان و زنبورعسل طیور، پرورش دامپروري،

 محصوالت این عرضه و توزیع بازاریابی، فراورش، ستد، و داد سالمت،

 بهره به مربوط مالحظات گرفتن نظر در با وابسته، خدماتی صنایع و

 ویژگیهاي و زیستی تنوع و خاك آب، منابع از حفاظت و برداري

 عالی شوراي در تصویب حال در بنیان دانش غذایی امنیت سند (تولیدي جوامع فرهنگی

 .)1401 فرهنگی، انقالب



منابع طبیعی و 
 محیط زیست

آب و ( منابع پایه
 )خاك

اکوسیستم 
تنوع زیستی 
 تغییرات آب و

 هوایی

عرضه نهاده ها 
 تولید و عوامل تولید

جمع آوري 
 محصول

فرآوري 
 محصول

 توزیع

مصرف 
کنندگان 
داخلی و 

بازار ( خارجی
داخلی و 

 )خارجی

 افزایش ارزش
 اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی 

 بازگشت ارزش
 اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی 

دولت، نهادها و تشکل هاي غیردولتی، جامعه 
 و اقتصاد

دولت، نهادها و تشکل هاي غیردولتی، جامعه 
 و اقتصاد

 جریان روبه جلوي ارزش

 شبکه پسماند محصوالت غذایی جریان بازگشت ارزش

 از ژن تا سلول: زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي و غذایی

4 



 ابعاد کشاورزي
 :نیستفقط به عنوان فعالیت اقتصادي کشاورزي 

 کشاورزي به عنوان روش زندگی،   
 ،عنوان میراثبه 

 فرهنگیبه عنوان ماهیت  
برچسب قیمت  اینها (طبیعتباستانی با ) تعهد(به عنوان یک پیمان  

 ) ندارند
 :ابعاد دیگرکشاورزي شامل

 زیست بوم و چشم انداز طبیعی،   
 ،  مدیریت آبخیزداريحفاظت خاك و 

 تجزیه کربن  ترسیب و 
 زیستیحفاظت از تنوع  
 ...وگردشگري  



 
 
 
 
 
 
 

 بخش کشاورزياهمیت 
بخش کشاورزی گسترده ترین بخش اقتصادی کشور 

است و رشد و توسعھ آن نھ تنھا بھ دالیل اقتصادی بلكھ 
 :از ابعاد گوناگون

 اجتماعي 
 فرھنگي

 زیست محیطي 
جمعیت شناختی و بسیاری از موارد دیگر دارای  

 .اھمیت است
 



 بخش کشاورزي در اقتصاد ملیاهمیت 
 
درصد شاغلین، بویژه در مناطق روستایی و کم   20میلیون نفر، حدود  4/8اشتغال -

 درآمد،
درصد تولید ناخالص داخلی   32/5میلیون تن محصول و داشتن سهم  125عرضه   -

 ناشی از کسب و کار کشاورزي
 برداري گسترده سرزمینی بهره -
در داخل  انرژي غذایی درصد  85غذایی، در سطوح کالن و خانوار و تامین امنیت -

 کشور
میلیارد  11درصد ارزش واردات ساالنه در حدود  25واردات نهاده هاي کشاورزي،   -

 دالر
پایداري تولید کشاورزي در صورت کاهش درآمد کشاورزان بر اثر سیاست هاي عدم -

 اقتصاديکالن 
 کشور برتر قرار دارد 7محصول مهم کشاورزي در میان  22ایران در تولید   -
 :براساس شاخص نھایی نظیر-
ضریب مکانیزاسیون، مجموع اراضی کشاورزی، نسبت اراضی کشاورزی بھ کل  

مساحت کشور، میانگین مصرف انرژی، تولیدغالت، سرانھ تولید گوشت و تنوع 
 قراردارد13کشورارزیابی شده در رتبھ 149محصوالت درمیان 

 



 
 
 
 
 

 سیاست و سیاست گذاري  -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1سیاست
گیري  سیاست بھ مفھوم قواعدي اساسي و اصول راھنمای تصمیم 

 ھا  حكومت
 تدبیر امور كشور 

 عملی خالقانھ 
 اقدامی ھدفمند  

 جھت تحقق اھداف یا تامین منافع عمومي و مصالح جامعھ
 .  و یا حل مشكل وضع می شود 
 و

 .گذاری نوعی آگاھی و انتخاب ھوشمندانھ است سیاست

 
 
 
 
 



 2سیاست 
 :استواری ھر نظام نیازمند مباني  
شناسی، انسان شناسي،  شناسی، جھان شناسی، ھستي خداشناسی، غایت  

 معرفت شناسي،
 بنیان ھاي شناخت ارزش و پایھ ھاي نظام اصیل اجتماعي   

و در گرو توجھ بھ اھداف، اصول راھبردي،سیاست ھای مناسب در قالب قوانین و 
 .  باشد مقررات و برنامھ ھا نیز مي

گیری متأثر از مبانی و اصول ذکر شده  بنابراین سیاست در بینش، نگرش و جھت
 .  باشد می

ھای فکري و  در جمھوری اسالمی ایران، ضرورت توجھ بھ این بنیان ھا و اندیشھ
بینی اسالمی، در طراحی سیاست بیش از ھر نظام دیگر اھمیت  در واقع جھان

 .مي یابد



 3سیاست 
مردم نیازھایي دارند و حكومت ھا ملزم بھ برآورده نمودن و  

 .  پاسخگویي مي باشند
 .خواست ھا متنوع بوده و در سطوح مختلف قابل طبقھ بندي ھستند

 .  براي مسایل عمومي، حكومت اقدام بھ سیاست گذاري مي نماید 
حل از میان  فعالیت اصلي شكل گیري سیاست، انتخاب یك راه

 .ھاي ممكن است حل راه
ھا براي حل مسایل بھ اجرا در مي آیند و در ھنگام تدوین  سیاست 

 .  ، تمھیدات و توان اجرایي ھم مدنظر قرار مي گیرد سیاست
ھاي اتخاذ شده زماني آشكار مي شود كھ مردم  نمود واقعي سیاست

 .مند شوند  ھا بھره طور مستقیم، و عملی از آثار و نتایج سیاست بھ



 :اھمیت و ضرورت سیاست
گیري جامعھ و تقویت  ابزاری در اختیار حاکمیت برای شكل  سیاست

دموكراسي، عدالت، آزادي و باال بردن كیفیت زندگي اجتماعي تلقی 
 .  شود مي

بھ حكم عقل و از منظر رعایت مصالح جامعھ و انسجام  سیاست
 .حكومت و ایجاد وحدت، ضرورت مي یابند

 :كننده اي در نقش تعیین  سیاست 
انجام رسالت و وظایف سازماندھي و حركت حكومت و جامعھ براي  

ارتقاي عدالت، پیشرفت و تعالي، و رسیدن بھ اھدافي چون حكومت 
رفاه و آسایش، کرامت انسانی افزایش قدرت ملي و امنیت، امنیت، 

 .دارد... و



 )ره(امام خمینی
 .سیاست این است کھ جامعھ را ھدایت کند و راه ببرد

تمام مصالح جامعھ و تمام ابعاد انسان و جامعھ را در نظر 
بگیرد و اینھا را ھدایت کند بھ طرف آن چیزی کھ 

 . شان و صالح ملت و افراد است صالح
 :مالصدرا 

سیاست حرکتی است کھ مبداء آن از نفس جزیی بوده، تابع 
حسن اختیار اشخاص بشری است تا آنان را بر نظامی کھ 

 .شان باشد گرد آورد گر جماعت اصالح
 
 
 

 



 سیاست بھ مفھوم تدبیر، شکلی از حکومت، کارھا و امور اداری است: شکسپیر
 . گری عقالنی است سیاست نوعی حیلھ: فرانسیس بیکن

گیرند  ھا انتخاب می کنند وتصمیم مي ھر آنچھ كھ  حکومت ھا، دولت: توماس داي
اي از عملكردھاي  سیاست، متشكل از مجموعھ. انجام بدھند یا بھ انجام نرسانند

شود و بر  دولتي است كھ یا مستقیماً توسط دولت یا توسط نمایندگان آنھا اعمال مي
 .  گذارد زندگي عامھ تأثیر مي

 .  ھا و اقدامات برنامھ ي طراحي شده از اھداف، ارزش: ھارولد السول
 .رابطھ دولت با محیط خود، اثرات فعالیت دولت: دیوید ایستون

 .ھا خطوط تعیین شده اقدامات یا بیان خواستھ: آستین رنی
 .ھا براي حل مشكل توسط حكومت اقدامات یا فعالیت: پل

 .ھنر استفاده از قدرت یا امكانات و تحكیم قدرت دولت: نولي
 
 
 



 .ھنر استفاده از قدرت یا امكانات و تحكیم قدرت دولت: نولي
 .ھا حكومت كردن بر انسان: كایتا نوموسكا

 .ھا توزیع آمرانھ ارزش: ریستون
اي از عملیات آگاھانھ  مجموعھ: ویلیامز وگارسون 

 .ھاي عمومي براي نیل بھ ھدف سازمان
ھاي حكومتي و مقاصدی كھ سبب این  فعالیت: كالرك كوجران

 .ھاست فعالیت
ھایي  ھاي سیاسي براي اجراي طرح برنامھ: ایلویزمالون 

 .  منظور دستیابي بھ اھداف اجتماعي بھ
ھاي حكومتي كھ بر زندگي  مجموعھ فعالیت: گاي پیتزر

 .شھروندان تأثیر دارد



 :  گذاري مفھوم سیاست
  

گذاري، اعمالي با یك الگوي ھدفمند از فعالیت با  سیاست 
نھادھاي دولتي و مقامات رسمي است کھ در خالل فرآیند 

 .یابد سیاسي توسعھ مي
گیري براي تصویب یك  گذاري، عالوه بر تصمیم سیاست 

قانون، نتایج اقدامات در اجرا، تفسیر و اعمال قانون را نیز 
 .شود  شامل مي

گذاری، یک مجموعھ اعمال ھدفمند است کھ بازیگر یا  سیاست 
 کنند  بازیگرانی درباره یک موضوع دنبال می

ھایی چون؛ ھدف  علم در عمل و داراي ویژگی: گذاری سیاست 
ھای کار مبتنی بر قانون، خوب، کارا،  محور، مجموعھ روش

 .مؤثر و جامعی باشد



 :  گذاري سیاست
  

بھ سمت پیشرفت و اھداف آرماني، در تبیین مسیر حركت جامعھ  
 نقش منحصر بھ فردي دارد گذاري  سیاست

 اتخاذ شود، شناخت جامع و مانعمؤثر است كھ براساس ھایي  سیاست 
کھ روند حركت جامعھ را شتاب بخشیده و امور مختلف را ھایي  سیاست

 .بھ سمت و سوي یك جریان رو بھ جلو رھنمون نماید
و چگونگي سیاست گذاري مسألھ اصلی شناخت موانع در این ارتباط  

 .  است
ھای حیاتی، مادی و معنوی جامعھ و  شناخت ارزشگذاری،  در سیاست

یابد و دلیل وجود دولت مدرن، تبلور اصلی  نظام سیاسی اھمیت می
 .قدرت در جامعھ برای این منظور و شناخت این مسایل است



 :  گذاري سیاست
  

وظیفھ مھم دولت در حل مسایل عمومي، مشاركت دادن  
 .گذاري است خردمندانھ مردم در فرآیند سیاست

جویانھ تأثیر مھمي در جلب اعتماد  مدیریت دولتي مشاركت 
 .  عمومي  و اتخاذ سیاست مناسب خواھد داشت

جویانھ برای تدوین  تعامل دولت با مردم نوعي فضاي مشاركت
 .كند سیاست مناسب فراھم مي

جویانھ، بین مردم و  صورت مشاركت تدوین سیاست بھ 
دستاوردھاي حكومت، پیوستگي ایجاد كرده و رابطھ آنھا با 

 . كند گذاري را تقویت مي فرآیند سیاست
ھا  درحل  مشاركت مستقیم مردم طی فرآیند تدوین سیاست

 .باشد منازعات سیاسي مؤثر مي



 هدف از سیاستگذاري
 غذایی ملی،تامین امنیت افزایش تولید و •
 دستیابی به خودکفایی در محصوالت اصلی،•
 بهبود سالمت و ایمنی غذا،•
 اصالح الگوي مصرف مواد غذایی،•
 افزایش سهم دریافت پروتئین حیوانی،•
 تجاري سازي،•
 توسعه پایدار،•
 مدیریت بالیا و ریسک،•
 .مشارکت بخش خصوصی و سمن ها•

 
 



 سیاست گذاري بخش کشاورزي
 :سیاست هاي حمایتی•

 قیمت هاي تضمینی، –
 کشاورزي،  تخصیص یارانه به نهاده هاي –
 بیمه محصوالت کشاورزي،–
فعالیت هاي آموزشی و ترویجی و دستاوردهاي •

 تحقیقاتی،
 عملیات زیربنایی آب و خاك•
 )تقویت نقش کشاورزي در اقتصاد ملی(بهبود بهره وري •
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ابزارها و سیاست هاي حمایتی بخش 

 کشاورزي

 قیمت تضمینی،-

 پرداخت یارانه به نهاده ها و انرژي، -

 بیمه، -

 وام ارزان، -

 یارانه صادراتی، -

 حمایت هاي مرزي، -

 هاي پایین تر از بازار،تخصیص ارز با نرخ -

 معافیت مالیاتی، -

ها و تحقیقات، آموزش احداث زیرساخت -

 ...  و ترویج و 

 دالیل و اهداف حمایت از بخش

ــوالت - ــاي محص ــت تقاض تثبی

 کشاورزي،

 تثبیت درآمد تولید کنندگان،   -

مقابله با بـی ثبـاتی قیمـت    -

 محصوالت کشاورزي،

 تنظیم بازار، -

 تشویق تولید و صادرات، -

 خودکفایی، -

 کاهش ریسک، -

 تشویق سرمایه گذاري -

کاهش ارزش افزوده کشاورزي در اثر افزایش نرخ ارز به معنی تعارض سیاست هاي کالن با 
 سیاست هاي حمایتی بخش است 

 سیاست حمایت از کشاورزي
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 تجربیات جهانی

 ارائه یک سبد حمایتی  براي هر محصول. 
    سبد حمایت مجموعه اي از ابزارهاي حمایتی متشـکل  از ابزارهـاي حمایـت از

توسـط تولیـد کننـده،    ) پرداختی براي نهاده هـا ( قیمت دریافتی براي محصول
ابزارهاي حمایتی غیرقیمتی و حمایت هدفمندازمصرف کننده متناسب با سـاختار  

 تولید، بازار و مصرف  هر محصول
را پوشش می دهد) از پیش از تا سفره( سبد حمایتی کل زنجیره ارزش. 
     فنـی و  ( هدف غائی تمام سیاست ها، افـزایش بهـره وري کـل عوامـل تولیـد

که منجر به کـاهش هزینـه   ) آب و خاك ( با رعایت پایداري منابع پایه)اقتصادي
تولید و انتقال حمایت به مصرف کننده از طریق افزایش کیفیت محصول و کـاهش  

 .قیمت تمام شده می شود
حمایت از تشکل هاي غیردولتی و اجراي سیاست هاي حمایتی با کمک آنها 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 )Price Support Policies(قیمتی ابزارهاي و سیاستها -
  
تضمینی قیمت)Guaranteed Price( 
 تضمینی خرید)Purchase Guaranteed( 
اعتباري قیمت)Loan Rate Price( 
 هدف قیمت )Target price( 
 جبرانی پرداخت )Deficiency Payments( 
نهاده مستقیم غیر یارانه )Indirect Input Subsidy( 
صادراتی یارانه)Export Subsidy( 
مرزي اقدام)Border Measures(:تعرفه ها وضع )Tariffs(، وضع  

 )TRQ’s(تعرفه اي سهمیه هاي ،)Quota(محدویتها
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 (Non-Price Support Policies)غیرقیمتی ابزارهاي و سیاستها -
 
  مستقیم پرداختهاي )Direct Payments( 
  تولید یا عملکرد بیمه )Yield or Production Insurance( 
درآمد بیمه)Revenue Insurance( 
هوایی و آب شاخص بیمه(Weather Based Index Insurance) 
بازاریابی و بازار هاي حمایت)Marketing Supports( 
سرمایه گذاري درنظام دانش، نوآوري و  تحقیقات کشاورزي 
سرمایه گذاري در ترویج کشاورزي 
ذخیره سازي، حمل و نقل  آب، خاك،( سرمایه گذاري در زیرساختهاي کشاورزي

 ...)و 
ایجاد وتوسعه بازارهاي بورس کاالیی کشاورزي 
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 تعامل کشاورزي با اقتصاد ملی
 رشد و توسعه و افزایش تولید ناخالص داخلی،•
 تخصیص بهینه منابع،•
 فزایش توان رقابت پذیري در سطح بین الملل،ا•
 اقتدار و استقالل کشور،•
 هدفمندسازي یارانه ها در راستاي افزایش کارایی در اقتصاد ملی،•
 ضرورت هم راستایی رشد اقتصادي و توسعه اجتماعی،•
 برابري و کاهش فقر، بویژه در جامعه روستایی و عشایري،•
 افزایش رفاه شهروندان،•
 ایجاد امنیت و آرامش در جامعه،•
 اشتغال و جمعیت روستایی،•
 صادرا ت و واردات،•
 .حفظ سرمایه هاي غیر ملموس اجتماعی•

 
 



 تعامل اقتصاد ملی با کشاورزي
 سیاست هاي پول•

 )یکسان سازي(ارزي  - 
 نرخ بهره و اعتبارات -       

 سیاست هاي مالی•
 دریافت مالیات در زنجیره ارزش-
 سیاست هاي بازرگانی بین المللی -

 صاداراتمحدودیت -

 کنترل و سرکوب قیمت هاي کشاورزي•
نگرش نامناسب و غیر واقعی نسبت به کشاورزي از سوي •

 .تصمیم گیران و سیاست گذاران



 تعامل سیاست ارزي با اقتصاد کشاورزي

 افزایش نرخ ارز  

افزایش نرخ 
 بهره 

افزایش سطح 
 عمومی قیمتها

افزایش هزینه 
 تولید

کاهش مقدار 
 واردات

افزایش مقدار 
 صادرات

ارزش افزوده  
 بخش کشاورزي؟

کشش ھای 
قیمتی تقاضا و 

جانشینی 
محصوالت در 
زیر بخشھای 

 مختلف 

افزایش 
ھزینھ 

سرمایھ در 
 گردش

افزایش قیمت 
نھاده ھا و 

 دستمزد
محدودیت 
عرضھ و 

تولید داخلی بھ 
دلیل محدودیت 

 منابع

کشش قیمتی  
نھاده ھای 
وارداتی، 

کشش 
جانشینی 
واردات، 

کشش واردات 
محصوالت 

 نھایی

کشش قیمتی 
صادرات، 

محدودیتھای 
عرضھ و 
صادرات، 

کشش 
 جانشینی تولید



 اطمینان و عدم ریسکسیاست گذاري در کاهش 

  دو )Uncertainty(اطمینان عدم و)Risk(ریسک
 چارچوبهاي اکثر در که هستند عمومی عبارت

  میخورند بچشم تصمیم گیري

 اطمینان           اطالعات 
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 :)Risk)(مخاطره(ریسک
  و اندازه گیري قابل آن وقوع احتمال که است حادثه اي

 ... و سیل تگرگ، بارندگی،:مانند است پیش بینی
 

 )Uncertainty(اطمینان عدم
حادثه اي است که احتمال وقوع آن با توجه به علم بشر  

زلزله تا  : قابل اندازه گیري و پیش بینی نیست مانند 
 چندین سال پیش

 
29 



 :وظیفه سیاستگذار در بخش کشاورزي 
کمک به مدیریت ریسک بمنظور تامین 

امنیت غذایی،  الگوي کشت،  ( اهداف مدنظر
...)  و ) آب و خاك( بهره وري عوامل تولید

 )Risk Management(است
 

 یا و ریسک زیانبار آثار وقوع امکان کاهش
 ریسک اثرات تلطیف حداقل

 30 



 منابع ریسک درکشاورزي
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 Production(Yield) & Technical Riskفنی و )عملکرد(تولید ریسک -1

 
 .هرنوع مخاطره اي که باعث بشود عملکرد یا تولید واقعی کم تر از میزان مورد انتظار شود

  شرایط آب و هواییweather 

 بیماري هاDisease 

 آفاتInsects 

علف هاي هرزweeds 

ضرایب تبدیل غذاFeed Conversion Rates  

 حاصلخیزي خاكSoil Fertility 
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 فنی و )عملکرد(تولید ریسک -1
Production(Yield) & Technical Risk 

 فناوري جدیدNew Technology 

نه روش جدید پذیرفته شده  و نه روش قدیمی کنار 
 گذاشته شده است

Be not the first upon whom the new is tried nor the last 
to lay the old aside 
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 قیمت و بازار ریسک -2
Market & Price Risk 

هرنوع عاملی که باعث بشود قیمت دریافتی تولید کننده براي محصول 
کمتر از قیمت مورد انتظار و یا قیمت پرداختی براي نهاده ها بیش تر از  

 .  قیمت مورد انتظار شود

محصوالت(قیمت ستانده ها(Output Prices 
  عرضهSupply   

 تصمیمات تولیدکننده درمورد سطح زیرکشت و میزان تولید -           

 شرایط آب و هوایی -           
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 قیمت و بازار ریسک -2

Market & Price Risk 
 محصوالت(قیمت ستانده ها(Output Prices 

  تقاضاDemand 

 درآمد مصرف کننده -            

 نرخ ارز -            

 سیاست هاي صادراتی -            

 قدرت عمومی اقتصاد -            

 قیمت محصوالت رقیب -            

 فصلی بودن روند قیمت ها -            

قیمت نهاده هاInput Prices 
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 نهادي یا و سیاستگذاري قانونی، ریسک -3
Legal, Policy or Institutional Risk 

این ریسک از تغییر قوانین، سیاست ها و نهادهاي مرتبط با بخش  
 .کشاورزي ناشی می شود

  سالمت غذاFood Safety  

 بیمه اجباريCompulsory Insurance 

 تغییر قوانین تجاري و سیاست هاي حمایتی 

 

36 



 Financial Risk مالی ریسک -4

این ریسک در اثر قرض گرفتن بمنظور تأمین مالی فعالیت ها تجاري احتمال وقوع پیدا 
 .می نماید

 نرخ ها ي سود آیندهFuture Interest Rates  

 تمایل وام دهندگان به ادامه وام دهی 

Lender’s willingness to continue lending 

 تغییر ارزش بازاري وثیقه هاي وام 

Changes in market value of loan collateral 

توانایی ایجاد جریان نقدي  براي پرداخت  بدهی ها 

Ability to generate cash flows for debt payments 
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 Personal Risk  شخصی ریسک -5

 این ریسک به سالمت  و شخص تولید کننده مربوط می شود

 خطرات در حین انجام فعالیت هاي تولیدي 

از کارافتادگی 

بازنشستگی 

تغییر شغل 

تغییر مکان 

دعواهاي خانوادگی و یا جدایی 
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 اهمیت سیاستگذاري براي مدیریت ریسک در کشاورزي

 .است مخاطرات از سرشار فعالیتی کشاورزي

 

 
 

 (Yield or Production) تولید یاعملکرد در نوسان
 (Price ) ستانده ها ونهاده ها قیمت در نوسان

 

 

نوسان در 
 (Revenue)درآمد

تجدید نظر در تخصیص  
زمین، آب، منابع مالی (منابع
 (Allocation) ...)و 
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 :اتخاذ می شود تولیدکنندگان خود توسط که ریسک مدیریت روشهاي
 )Diversification ( تولیدي فعالیتهاي در تنوع -1

 )Production Contracts ( تولید قراردادهاي -2

 )Risk Reducing Inputs( ریسک دهنده کاهش نهاده هاي از استفاده -3

  مالی نیازهاي به اعتباري منابع بهینۀ تخصیص -4

 سریع باقابلیت نقد شدن دارائیهاي به آنها تبدیل و دارائیها در تنوع ایجاد -5

 بخش از خارج فعالیتهاي در سرمایه گذاري کارو -6

 پیش فروش محصول دربازارهاي آتی یابازارهاي بورس کاال -7  

)Future Market( اختیارمعامله بازارهاي یا و)Option Markets( 

 کشاورزي محصوالت بیمۀ -8
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  دولت ها توسط که ریسک مدیریت روشهاي
 می شوند حمایت

   دولت حمایتی سیاستهاي -        

 قیمتی هاي حمایت   -        

 غیرقیمتی  هاي حمایت    -                 
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نتایج سیاست گذاري   
 متوسط رشد ساالنه محصوالت عمده 

ول
ص

مح
دم 

گن
ك 

لتو
ش

 

در
چغن

 

ب
حبو

نی 
وغ

ي ر
ها

انه 
د

مز 
قر

ت 
وش

گ
رغ 

ت م
وش

گ
رغ 

م م
تخ

یر 
ش

 

متوسط  
رشد 
ساالنه 

 5/2 10 11/2 2/8 6 15/5 9 5 9 )درصد(



 میلیارد دالر: واحد   1390-1400روند رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخش کشاورزي طی سال هاي  –نمودار 

 سیاست بهبود رشد اقتصادي



 میلیارد دالر: واحد   1390-1400روند ارزش صادرات غیرنفتی و بخش کشاورزي طی سال هاي  –نمودار 

 سیاست افزایش صادرات غیر نفتی



 درصد -میلیارد ریال: واحد   1390-1400روند میزان و رشد سرمایه گذاري در بخش کشاورزي طی سال هاي  –نمودار 

 سیاست سرمایه گذاري در بخش هاي مولد اقتصادي  



 سیاست سرمایه گذاري در بخش هاي مولد اقتصادي  

 درصد: واحد   1390-1400روند سهم سرمایه گذاري در بخش خدمات، صنعت، کشاورزي طی سال هاي  –نمودار 



 سیاست افزایش تولید محصوالت کشاورزي
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