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چکیده

كسب و كارهاي كشاورزي ،بهویژه صنایع كشاورزي ،نقش مهمی را به عنوان موتور محركه
رشد بخش كشاورزي ایفا میكنند .با وج ود این ،صنایع كشاورزي در ایران رشد مناسبی
نداشته اند و نقش الزم را در توسعه كشاورزي ،بهویژه از طریق ایجاد بازار پردرآمدتر براي
كشاورزان خردهمالک ایفا نکردهاند .از اینرو ،هدف از پژوهش كیفی حاضر كه با روش نظریه
زمینهاي انجام شد ،شناخت مشکالت توسعه عدالتمحور صنایع كشاورزي و واكاوي
راهکارهاي مربوطه بود .اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمهساختارمند با  18نفر از
متخصصان مرتبط جمع آوري شد .روایی و پایایی نتایج ،توسط روش تکثرگرایی دادهها و
بازخورد به مشاركتكنندگان مورد تأی ید قرار گرفت .كدگذاري متن مصاحبهها نشان داد« ،فقدان
برنامهریزي ویژه در توسعه صنایع كشاورزي بر اساس قابلیتها ،نیازها ،اولویتها و الزامات
تولید كشاورزي و در تعامل با كشاورزان» به عنوان معضل محوري ،مانع از توسعه مناسب
صنایع كشاورزي شده است و در نتیجه ،صنایع مذكور ،اثرات فراگیر بر بخش تولید محصوالت
خام و معیشت جامعه محلی نداشتهاند .این تحقیق بر اساس یافتهها ،راهکارهایی را براي توسعه
عادالنه و درونزاي صنایع مذكور ارایه كرده است .الزام به استقرار صنایع كشاورزي در نواحی
صنعتی روستایی و كنار قطبهاي تولی د ،توسعه شبکه خرید مستقیم محصول اولیه توسط
صنعتگران از كشاورزان از طریق پیمانکاري فرعی و اختصاص سهامهایی از سهام كارخانه
صنایع كشاورزي به روستاییان از جمله این راهکارها هستند.
واژههاي کلیدي :كسب و كارهاي كشاورزي ،صنایع كشاورزي ،توسعه عدالتمحور و
درونزا
مقدمه
اقتصاد کشورها معموالً از بخشها و رشتهفعالیتهای
مختلفی تشکیل میشود .يکی از ويژگیهای بارز
* نويسنده مسئول :حجت ورمزياری

اقتصادهای موفق ،ايجاد همافزايی و تعامل مناسب بین
اين بخشها است .بررسی مختصر تجربه کشورهای
کره جنوبی و تايوان و مقايسه آن با کشورهای آمريکای
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التین در نحوه اتخاذ سیاست جايگزينی واردات ،يکی از
مواردی است که اهمیت اين تعامل را بهخوبی می تواند
نشان دهد .برنامهريزان در کره جنوبی و تايوان از نگاه
يکجانبهگرايانه به صنعت و کشاورزی اجتناب ورزيدند و
معتقد بودند که بايد کارآيی کشاورزی و صنعت رشد
پايداری داشته باشد .اين دولتهای آسیايی ،ايجاد
صنايع ی را تشويق کردند که منجر به بهبود و ارتقای بخش
کشاورزی میشدند .صنايع حمايتکننده از بخش
کشاورزی ،مقدار بیشتری از سرمايههای خارجی را نسبت
به ساير انواع صنعت دريافت کردند (.)Cheng, 1990
صنعتی شدن در تايوان ،عمدتاً روستامحور و با نیازهای
بخش کشاورزی هماهنگتر بود ( .)Key, 2009برخالف
کشورهای کره جنوبی و تايوان ،برنامهريزان در کشورهای
آمريکای التین معمو الً ناتوان از ايجاد چنین
همافزايیهايی بودند (.)Rins & Orrock , 1985
کسب وکارهای کشاورزی  ،در چارچوب زنجیرههای

پرداختند و با مقايسه کشش دادههای اشتغال ک ل و
مستقیم در مورد بخش کشاورزی ،نشان دادند که بخش
کشاورزی  ،بیشتر به صورت غیرمستقیم شغل ايجاد
مینمايد  .ايجاد شغل غیرمستقیم ،اهمیت گسترش
فعالیتهای ناظر بر پیوندهای مذکور را برجسته میسازد.
از سوی ديگر ،مطالعه مذکور نشان داد که فرصتها ی
شغلی کشاورزی ،ارزش افزوده مناسبی را تولید نکردهاند.
يکی از داليل اصلی آن ،عدم ايجاد و تقويت کافی
پیوندهای هم افزا بین بخش کشاورزی و بخش فرآوری و
عدم توسعه فراگیر و مناسب صنايع کشاورزی به شمار
میرود .در حقیقت ،فقدان برقراری پیوند مناسب بین
تولید محصوالت کشاورزی خام و فرآوری ،سبب عدم
شکوفايی همه قابلیت بخش کشاورزی شده است.
سیاستهای اشتغالزايی در بخش کشاورزی ،منجر به
ايجاد ارزش افزوده باال و فرصتهای شغلی درآمدزا و
بهرهور برای آحاد کشاورزان نشدهاند .البته بررسیهای

ارزش مواد غذايی کشاورزی ،قبل و بعد از تولید محصول
خام کشاورزی را به تولید در مزرعه پیوند میدهند و نقش
بسزايی در رشد هم افزای بخش کشاورزی و غیرکشاورزی
دارند ( .)FAO, 2007يکی از مهمترين اجزای
کسب وکارهای کشاورزی -اگر نه مهمترين -صنايع
کشاورزی هستند ،Dasilva & Mhlanga (2011) .صنايع
کشاورز ی  1را به عنوان مؤلفهای از بخش صنعت تعريف
کردهاند که در آن ارزش مواد کشاورزی خام از طريق
فرآوری و عملآوری افزايش میيابد .اين صنايع يکی از
اساسیترين اجزای اقتصاد غیرکشاورزی روستاها و منبع
مهمی برای اشتغال و درآمدزايی در کل جهان به شمار
میروند .در بیشتر کشورهای در حال توسعه ،صنايع
کشاورزی دارای نقش غالب در ارزش افزوده صنعت
هستند ( Dasilva et al., 2009; Haggblade et al.,
.)2010
مطالعات حاکی از آن است که يکی از الزامات
شکوفايی اقتصاد ايران نیز وضع سیاستهای مناسب برا ی
تحريک و تقويت پیوندهای پسین و پیشین بین بخشهای
مختلف است Esfandiari & Tarahomi (2011) .در
مطالعه خود به بررسی آثار بخش کشاورزی در اقتصاد

کالنتر هم حاکی از آن است که رشد  GDPسرانه کشور
در دوره  ،1350-1386اثر مثبت و معنیداری بر ضريب
جینی داشته است .بنابر کشش بدست آمده ،يک درصد
افزايش در تولید ناخالص ملی سرانه منجر به افزايش 0/16
درصدی ضريب جینی گرديده است .بنابراين میتوان
گفت که با وجود اقدامات محرومیتزدايی انجامشده پس
از انقالب اسالمی به خصوص در زمان جهاد سازندگی ،رشد
و توسعه کشور در دوره  ،1350-1386عدالتمحور و
حامی فقرا نبوده است ( Baniasadi & Varmazyari,
.)2014
يکی از راهبردهای اساسی برای حل اين مشکل و
ايجاد تعامل سازنده بین بخش کشاورزی و غیرکشاورزی،
توسعه فقرزدا و عدالتمحور صنايع کشاورزی است.
هماکنون که وزارت جهاد کشاورزی ،طبق بند (ب) ماده
( )1قانون «تمرکز وظايف و اختیارات مربوط به بخش
کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» ،متولی صنايع
تبديلی بالفصل با يک مرحله تبديل در بخش کشاورزی
دانسته شده است و با اين اقدام ،زمینه استفاده بهتر از
اين صنايع به عنوان موتور محرک رشد و عدالت در بخش
کشاورزی فراهم شده است ،شناسايی و تحلیل چالشها و

ايران با استفاده از جدول داده -ستانده ايران ()1380

تنگناهای توسعه عدالتمحور صنايع کشاورزی و

- Agro-industries
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بازانديشی در سیاستهای مربوطه ضروری است .تحقیق
حاضر در پی تبیین سیاستهای توسعه عدالتمحور
صنايع کشاورزی کشور است ،به نحوی که توسعه صنايع
مذکور ،سبب رشد شتابان بخش کشاورزی و تحقق
فقرزدايی و معیشت پايدار بر ای کشاورزان شود؛ لذا از اين
نظر کاربردی و نو میباشد .نظر به اينکه هدف غايی اين
سیاست ها رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کنار
افزايش سطح درآمد و رفاه کشاورزان است ،لذا نتايج اين
مطالعه نقش مناسبی میتواند در تحقق الگوی اسالمی-
ايرانی پیشرفت و عدالت داشته باشد.
پيشينه موضوع

در بررسی پیشینه ،ابتدا دو راهبرد اساسی توسعه
صنعتی و نسبت آنها با کشاورزی تحلیل شده است .سپس
مدلهای توسعه کشاورزی و نیز توسعه عدالتمحور مورد
بررسی قرار گرفته اند تا ديدگاه مناسب نسبت به نحوه
توسعه عدالتمحور صنايع کشاورزی و نسبت آن با
مدلهای مرسوم توسعه کشاورزی شکل بگیرد.
راهبردهاي توسعه صنعتی
جايگزينی واردات
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صادرات شده است .مهمترين انتقادی که به راهبرد توسعه
ص نعتی از طريق جايگزينی واردات شده ،اين است که
رشد تولیدات صنايع جايگزين واردات ،با افزايش سطح
عمومی قیمتها ،به صادرات و بخش کشاورزی آسیب وارد
میکند .از يکسو ،بخش کشاورزی بهعنوان مصرفکننده
کاالهای صنعتی داخلی مجبور به پرداخت قیمت باالست
و از سوی ديگر ،صادرات آن کاهش میيابد ،لذا اين امر
سبب انتقال منابع از بخش کشاورزی به بخش صنعت و
عقبماندگی آن میشود ( .)Yousefi, 2009برای اغلب
کشورها ،سیاست صنعتی شدن از طريق جايگزينی واردات
مناسب نبوده است .چنانچه صنعتی شدن واقعاً اتفاق
افتاده بود ،نبايد اقدامات حمايتی تداوم میيافت ،چرا که
اين اقدامات منجر به ناکارآيی و رانتخواری میشود
(.)Kay, 2009
توسعه صادرات

در نتیجه کاستی های راهبرد جايگزينی واردات،
راهبرد صنعتی شدن با جهتگیری صادراتی مورد پذيرش
و اقبال کشورهای مختلف قرار گرفت .راهبرد توسعه
صادرات ،برونگرا است و تولید کاالهايی را تشويق میکند
که قابلیت حضور در بازارهای جهانی و صادرات را دارند
( .)Yousefi, 2009در راهبرد مذکور ،تالش میشود با
حضور در بازارهای جهانی و صادرات کاالهای ساختهشده،
ارز و امکانات الزم برای سرمايهگذاری بیشتر در صنايع
فراهم شود ( .)Maleki, 2009مراحل اولیه گسترش
صادرات نیز از طريق صادرات محصوالت خام و نیمه
فرآور یشده ،شامل محصوالت متکی بر منابع طبیعی،
کشاورزی و يا نساجی پیگیری میشود .حال پس از
تشريح راهبردهای صنعتیشدن ،به طور خاصتر مدلهای
توسعه کشاورزی تشريح میشود.

سیاست جايگزينی واردات ،پس از جنگ جهانی دوم
و در اواسط قرن بیستم توسط کشورهای درحال توسعه،
به صورت گسترده اجرا شد .در آن زمان ،بسیاری از
اقتصاددانان به اين رهیافت بهعنوان راهحلی برای توسعه
صنعتی و درمان فقر انبوه مینگريستند .در فاز ابتدايی
صنعتیسازی از طريق جايگزينی واردات  )ISI( 1که فاز
آسان نامیده میشد ،صنعت بهسرعت رشد پیدا کرد ،زيرا
صنايع بهدلیل مجموعهای از سیاستها و اقدامات حمايتی
دولت منتفع شده و سرمايهگذاری عمومی و اعتبارات به
زيرساختهای ضروری اختصاص يافت .ولی پس از يک يا
دو دهه صنعتیسازی سريع ،مشکالت پديدار شدند
( .)Little et al., 1970تجربه سیاست جايگزينی واردات
در بسیاری از کشورها ،حاکی از رشد ناموزون بخشهای
اقتصادی بوده و نشان می دهد تأکید بیش از حد بر
تولیدات صنعتی ،سبب عقبماندگی کشاورزی و غفلت از

شش مدل متمايز برای توسعه کشاورزی ،شامل
مدلهای بهرهبرداری از منابع يا مرزی ،2حفاظت ،3اثر
شهری-صنعتی ،4نشر ،5نهادههای پربازده 6و نوآوری
القايی معرفی شده است ( .)Szirmai, 2005مدل

1

2

- Import Substitution Industrialization

مدلهاي توسعه کشاورزي

)- The Resource Exploitation Model (Frontier Model
- The conservation model
4 - The urban-industrial impact model
5 - The diffusion model
6 - The high-payoff input model
3
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بهرهبرداری از منابع ،متناظر با افزايش اراضی کشاورزی
تحت کشت است .مدل حفاظت  ،در پی پیشرفتهای
تولید محصوالت زراعی و دامی پديدار شد .اين
پیشرفتها ،با انقالب کشاورزی در انگلستان و پديداری
دغدغههای جدی در مورد تخلیه عناصر خاک از سوی
دانشمندان آلمانی بهوجود آمد .مدل حفاظت ،در تضاد
شديد با مدلهايی قرار دارد که در آنها تفاوتهای
جغرافیايی از نظر سطح و نرخ توسعه اقتصادی ،عمدتاً با
توسعه شهری-صنعتی مرتبط است .مدل اثر شهری-
صنعتی (مدل موقعیت) ،در ابتدا توسط فونتانن به منظور
تبیین تفاوتهای جغرافیايی از نظر تراکم نظامهای
کشاورزی و بهرهوری نیروی کار در يک جامعه در حال
صنعتی شدن تدوين گرديد .اين مدل سپس توسط شولتز
به منظور تبیین عملکرد مؤثرتر بازارهای عوامل تولید و
محصول که بخشهای کشاورز ی و غیرکشاورزی را در
مناطق با توسعه باالی شهری-صنعتی به هم پیوند

بر آن است که پیشرفت در فناوری کشاورزی ،نمیتواند
به دست نامرئی سپرده شود .تولید دانش نوينی که منجر
به تغییر فنی شود ،نتیجه فرآيند توسعه نهادی است.
ايجاد مؤسسات تحقیقات کشاورزی دولتی ،يکی از
نوآوری های نهادی بزرگ قرن نوزدهم بوده است.
چهار مدل از اين شش مدل ،يعنی مدلهای
بهرهبرداری از منابع ،حفاظت ،نهادههای پربازده و نشر ،به
طور مستقیم ،در پی افزايش بازده کشاورزی هستند.
روشهای مطرح در هر يک از اين چهار مدل برای تحقق
رشد تولید ،به ترتی ب شامل افزايش سطح زيرکشت (در
مدل بهرهبرداری از منابع) ،کشت متراکم محصوالت (در
مدل حفاظت) و افزايش عملکرد (در مدلهای نهادههای
پربازده و نشر) است ( .)Szirmai, 2005هرچند هدف غايی
دو مدل اثر شهری-صنعتی و نوآوری القايی نیز رشد
کشاورزی از طريق افزايش تولید محصول است.
اين در حالی است که در حال حاضر ،ناکارآمدی

میدهند ،تکامل يافت ( & Szirmai, 2005; Hayam

راهبردهای تکنوکراتیک توسعه روستايی مشخص شده
است و هدف توسعه کشاورزی فراتر از افزايش صرف بازده
تولید رفته است و بخش کشاورزی ،ديگر نمیتواند
بهسادگی بر اساس میزان تولید ارزشیابی شود .کشاورزی
بهطور فزايندهای ارزشهايی را نمايان میکند که تنها با
تولید غذا و فیبر مرتبط نیستند .بلکه کشاورزی بايد بر
مبنای مفاهیمی همچون حفاظت ،تأمین معیشت پايدار،
فعالیتهای تفريحی و فراغت ،ارزشهای غیرمصرفی 1و
ساير دغدغههای موجود و در حال پیدايش افراد ارزشیابی
شود ( .)Huylenbroeck & Durand, 2003در همین
راستا موضوع فقرزدايی و رهیافت تأمین معیشت پايدار
خانوارهای روستايی ،در دهه  1990مطرح شد و به يکی
از عوامل مؤثر در بازانديشی اساسی در رهیافتهای توسعه
روستايی مبدل گرديد .بر اساس اين رهیافت ،تلقی
بینبخشی و چند حرفهای بودن و تنوع معیشت روستايی
به عنوان سنگ بنای سیاست توسعه روستايی؛ الزمه
موفقیت تالشهای فقرزدايی روستايی در آينده محسوب
شد و در آن ،کشاورزی توأم با فعالیتهای بالفعل و بالقوه

.)Ruttan, 1972
مدل بعدی توسعه کشاورزی ،مدل نشر است .در اين
مدل اعتقاد بر آن است که نشر روشهای مؤثر دامداری و
ارقام مطلوبتر محصوالت ،منبع مهمی برای رشد
بهرهوری حتی در جوامع پیشامدرن خواهد بود .عدم
اثربخشی کافی سیاستهای مبتنی بر مدلهای حفاظت ،
اثر شهری-صنعتی و نشر در دهه  ،1960منجر به
پديداری چشم انداز جديدی شد؛ مبنی بر اينکه عامل
کلیدی در گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته
به عنوان منبع جديدی از رشد اقتصادی ،سرمايهگذاری
برای فراهمسازی دسترسی کشاورز ان کشورهای فقیر به
نهادههای پربازده است .به اين ترتیب ،مدل نهادههای
پربازده مطرح شد Ruttan (1977) .با توجه به کاستیهای
پنج مدل قبلی ،مدل ششم را تحت عنوان مدل نوآوری
القايی مطرح نمود .وی در اين مدل ،تغییر فنی را به عنوان
عامل درونزا برای فرآيند توسعه در نظر گرفته است ،نه
به عنوان عامل برون زا و مستقل از آن .در اين مدل عقیده
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روستايی و غیرروستايی (مهاجرت و ارسال حوالهجات)
ديده شد که در ساختن معیشت روستايی پايا ،مهم
هستند .به اين ترتیب ،در کنار افزايش تولید محصول،
موضوع عدالت و بهبود معیشت روستائیان به عنوان يکی
از نتايج توسعه کشاورزی مطرح شد .از آنجايی که هدف
تحقیق حاضر ،تبیین سیاستهای توسعه عدالتمحور
صنايع کشاورزی است ،لذا در ادامه ،به اختصار ضرورت
توسعه عدالت محور مطرح میشود.
توسعه عدالتمحور

هدف توسعه هزاره ،مبنی بر کاهش  50درصدی سهم
افرادی که در فقر مطلق زير يک دالر درآمد در روز زندگی
میکنند ،در شکلگیری تمرکز جديد بر رشد حامی فقرا
به منظور ريشهکنی فقر جهانی مؤثر بوده است ( World

 FAO (2003) .)Bank, 2007نیز تصريح کرده است که
همه نهادهای بینالمللی به نظر میرسد اين موضوع را
پذيرفته باشند که الزمه اثربخشی رشد اقتصادی در زمینه
کاهش فقر ،حامی فقرا و فراگیر بودن آن است .بانک
جهانی نیز در گزارش توسعه جهانی  2000 - 2001خود،
بر اقدامات برد-بردی تأکید کرده است که هم رشد را
بهبود میدهند و هم منجر به بهبود برابری میشوند.
امروزه بحث پیرامون پايداری ،نهتنها برای رهیافتهای
بديع و نوين توسعه ،تقاضا ايجاد کرده است ( Todaro,

 ،)1996; Kemm, 1996بلکه خواستار بازانديشی اساسی
در خود اقتصاد غربی شده است ( Rist, 1997; Goodland

.)et al., 1992
طبق الگوی اسالمی پیشرفت ،رشد بايد متعادل و با
عدالت و توزيع مناسب درآمد همراه باشد و نهايتاً به
کاهش فقر و بهبود رفاه عمومی منجر شودSadr (1996) .

نیز معتقد بوده است ،سیاستهای رشد اقتصادی تا زمانی
که با عدالت اجتماعی در تعارض نباشد ،پذيرفته است.
طبق تعريف ) Wiggins and Higgins (2008رشد
اقتصادی و توسعه ،زمانی عدالتمحور و فقرزدا است که
سبب افزايش درآمد فقیران و اقشار ضعیف شود .همچنین
) 1 OECD (2006رشد فقرزدا را الگويی از رشد دانسته
است که توان زنان و مردان فقیر را برای مشارکت در رشد
1. Organisation For Economic Co-Operation And
Development
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و بهرهمندی از آن بهبود میبخشد .هرچند دستاوردهای
رشد فقرزدا در ابعاد درآمدی و غیردرآمدی مد نظر است
( ،)Grosse et al., 2008ولی در اينجا با توجه به ماهیت
موضوع ،مقصود اصلی ،بعد درآمدی رشد فقرزدا است.
بهطورکلی ،توسعه عدالتمحور صنايع کشاورزی نیز
بر اساس بازانديشی در مدلهای يکجانبهنگر و رشدمحور
توسعه کشاورزی (مانند مدلهای بهره برداری از منابع،
اشاعه ،نهادههای پربازده و غیره) و بر پايه انتفاع کشاورزان
از ارزش افزوده فرآوری و پارادايم نوين توسعه روستايی
( )OECD, 2009قابل تبیین است که در آن ،کشاورزی
توأم با فعالیتهای بالفعل و بالقوه غیرکشاورزی روستايی
ديده میشود .توسعه عدالتمحور صنايع کشاورزی ،ضمن
رشد بخش کشاورزی (حتی بدون افزايش میزان تولید
محصول خام و بدون نیاز به از بین بردن اراضی منابع
طبیعی) ،معیشت مناسبی را هم برای کشاورزان بايد ايجاد
کند .بازگشت بخش عمده درآمد ناشی از فرآوری
محصوالت توسط صنايع کشاورزی به کشاورزان ،سبب
ايجاد تقاضای مؤثر و انگیزه برای کشاورزان به منظور
بهبود عملکرد و استفاده از روشهای مديريت مطلوبتر
خواهد شد .بنابراين توسعه عدالتمحور صنايع کشاورزی
به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارای نظامهای
بهرهبرداری خرد و دهقانی ،می تواند هدف عمده مدلهای
مرسوم توسعه کشاورزی (رشد تولید) را نیز محقق نمايد.
در اين راستا الزمه بهرهمندی خردهمالکان از
فرصتهای در حال رشد بازار ،برقراری پیوندهای تنگاتنگ
بین کشاورزان ،فرآوریکنندگان ،تجار و خردهفروشان
است که عرضه و تقاضا را هماهنگ سازد .يکپارچگی و
هماهنگی عمودی بازارهای کشاورزی-غذا از طريق
نهادهايی مانند تعاونیها ،انجمنهای تولیدکننده و
کشاورزی قراردادی میتواند به ايجاد چنین پیوندهايی
کمک کند .هند انقالب نهادی در کشاورزی باارزش باال
(طیور) را تجربه کرد که کشاورزان را به بازارها پیوند داد.
به طور کلی شواهد در کشور هند نشان میدهد که
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کشاورزی قراردادی با وضعیت کشاورزان خردهمالک

محاسبه پیوندهای پسین و پیشین با صنايع مرتبط با

تناسب زيادی دارد (.)Birthal & Joshi, 2006

کشاورزی پرداختهاند .البته برخی مطالعات موردی در

) Haggblade et al. (2010دو شرط را از الزامات

حوزه نقش صنايع در توسعه روستايی انجام شده است

اثرگذاری اقتصاد روستايی غیرکشاورزی بر بهبود

( Moradi & Motiei Langeroudi, 2005; Nasiri,

فرصتهای اقتصادی برای فقرای روستايی بر شمردهاند:

 .)2008با توجه به خأل مذکور ،تحقیق حاضر به صورت

 )1از میان بردن موانع اقتصادی و اجتماعی موجود که

اکتشافی ،در پی تبیین سیاستهای توسعه عدالتمحور

ورود فقرا به حرفههای غیرکشاورزی سودمند را محدود

صنايع کشاورزی کشور برآمده است.

میکنند و  )2افزايش کنترل فقیران بر دارايیهای کافی

مواد و روشها

به منظور توانمند کردن آنان برای دستیابی به فرصتها ی

پژوهش حاضر ،با استفاده از نوعی روش تحقیق کیفی

درآمدی غیرکشاورزی جديد .لذا ايجاد سهام و مالکیت

به نام نظريه زمینهای و با رويکرد آسیبشناسانه ،به تحلیل

برای جامعه محلی در توسعه صنايع کشاورزی میتواند

چالشها و تنگناهای توسعه عدالتمحور صنايع کشاورزی

نقش بسزايی در توانمندسازی آنان داشته باشدRay .

و تبیین سیاست های مناسب در اين خصوص پرداخته

) (1998هم بر «بومی بودن» اقدامات توسعهای به مفهوم

است .افراد مورد مطالعه با استفاده از نمونهگیری هدفمند

مالکیت محلی منابع و قدرت چگونگی استفاده از اين

و به روش گلوله برفی از بین اعضای هیأت علمی

منابع برای دستیابی به اهداف محلی تأکید کرده است.

جامعهشناسی روستايی ،اقتصاد و توسعه کشاورزی،

وی معتقد است ،چنین رهیافتی بايد منافع اقتصادی را

اقتصاد و مديريت مالی ،کارشناسان اجرايی و مسؤوالن

در ناحیه مربوطه حفظ کند و نشت درآمدی را به حداقل

کنونی و سابق وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدند .در

برساند .برعکس ،مالکیت خارجی منابع و انتخاب خارجی،

مجموع ،به منظور دستیابی به اشباع نظر ی  18نفر مورد

اين کنترل را از اختیار افراد محلی خارج میسازد

مطالعه قرار گرفتند .ابزار تحقیق در جمعآوری دادهها؛

( .)Kemm & Martin-Quirós, 1996لذا & Cawley

پروتکل مصاحبه نیمهساختاريافته ،دستگاه ضبط صوت و

) ،Gillmor (2008حمايت از کارآفرينی و سرمايهگذاری

نیز دفتر يادداشتبرداریهای محققان بود .به منظور درک

محلی را در راستای افزايش منافع محلی مهم دانستهاند.

عمیق واقعیتها  1مصاحبهها به صورت انفرادی و

با وجود اهمیت تدوين سیاستهای مناسب برای

ژرفنگرانه انجام شد .مدت زمان هر کدام به طور متوسط،

توسعه عادالنه صنايع کشاورزی ،شواهد حاکی از آن است

 70دقیقه بود .پرسشهای اساسی مصاحبه شامل موارد

که تقريباً همه مطالعات کشور در زمینه صنايع کشاورزی،

زير بود:

بحث فرآوری و تبديل را از منظر تخصصی بررسی کردهاند
و کار پژوهشی منسجمی در زمینه توسعه عدالتمحور

آيا پیوندهای بین بخش کشاورزی با ساير بخشهای
اقتصادی به طور کافی ايجاد و تقويت شدهاند؟

صناي ع کشاورزی انجام نشده است .برای نمونهAsgari ،

موانع و راهکارهای شکلگیری صنايع کشاورزی به

) et al. (2004بهرهوری در صنايع روستايی؛ & Sultani

صورت عادالنه و درونزا چیست ،بهطوریکه صنايع

) ،Hosseini (2010عوامل مؤثر بر نوآوری تکنولوژيک در

مذکور ،نقش فعاالنه تر و بهتری در بهبود درآمد و معیشت

صنايع غذايی روستايی و ) Nasiri et al. (2014و

آ حاد کشاورزان ايفا کنند و سبب تحريک و انگیزش

) Meshkinfar et al. (2014موارد فنی در صنايع غذايی

کشاورزان برای بهبود بهرهوری تولید محصول خام شوند؟

را مطالعه نمودهاند .همچنین Esfandiari & Tarahomi

) ،(2010به بررسی آثار بخش کشاورزی در اقتصاد و

1 - In-Depth Understanding
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جدول  -1مشارکت کنندگان در مصاحبه
سن
(سال)

سابقه کار
(سال)

1
2
3
4
5
6

دانشگاه تهران
دانشگاه شیراز
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شیراز
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

68
68
67
63
63
60

51
51
32
32
47
33

7

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

51

32

8
9
10
11
12
13
14
15

سازمان تعاون روستايی
باشگاه اشتغال
بانک کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
بنیاد برکت
دانشگاه تهران
دانشگاه کرمان
بانک کشاورزی
مؤسسه پژوهشهای اقتصاد کشاورزی و
برنامهريزی روستايی
دانشگاه کردستان
دانشگاه عالمه طباطبايی

51
50
50
50
48
45
45
45

20
26
15
15
15
22
11
7

دکتری -جامعهشناسی
دکتری -اقتصاد کشاورزی
دکتری -مديريت مالی
دکتری -ترويج و آموزش کشاورزی
دکتری -توسعه و اقتصاد کشاورزی
دکتری -اقتصاد و برنامهريزی
کارشناسی ارشد -توسعه روستايی و
تشکلها
کارشناسی ارشد -زراعت و اصالح نباتات
دکتری -مديريت کارآفرينی
کارشناسی -مديريت مالی
کارشناسی ارشد -مديريت جنگل
دکتری -مديريت مالی و کارآفرينی
دکتری -مرتع و آبخیزداری
دکتری -اقتصاد کشاورزی
دکتری -مديريت مالی

43

25

دانشجوی دکتری -مديريت راهبردی

42
41

6
12

دکتری -مديريت جنگل
دکتری -اقتصاد کشاورزی

شماره

16
17
18

سازمان

تخصص

) Hansen (2006يعنی يادداشت نکات کلیدی ،برقراری
تعامل با افراد تحت شرايط عادی (شروع مصاحبه با
پرسشهای ساده و کلی و پیش رفتن به سمت جزيیات و
سؤاالت اساسی تحقیق به منظور خارج کردن شرايط از
حالت رسمی به حالت عادی و دوستانه و غیر رسمی)،
پرهیز از سوگیری در مصاحبه و تفسیر يادداشتها و نیز
سهوجهیسازی بهره گرفته شد .به منظور سهوجهیسازی،
از راهبرد «تکثرگرايی داده» استفاده گرديد .اين راهبرد
بر جمعآور ی اطالعات از منابع مختلف تأکید دارد .به
همین دلیل در اين مطالعه «اعضای هیأت علمی
دانشگاه»« ،مسؤوالن کنونی و سابق وزارت جهاد

راهبرد «بازخورد مشارکتکننده  »1استفاده شد .به عبارت
ديگر ،تفسیر محقق از اظهارات مصاحبهشوندگان ،به آنها
ارايه میگرديد و با توجه به بازخوردهای دريافتی،
اصالحات ضروری در برداشتها انجام میشد .همزمان با
جمعآوری داده ها ،محققان سعی نمودند با استفاده از
کدگذاریهای متداول در نظريه زمینهای به تدوين الگوی
مربوطه بپردازند .در اين راستا ،در هر گام جمعآوری داده
(پس از مصاحبه با هر فرد) ،تیم پژوهش به پیادهسازی و
بررسی نوارهای ضبط شده و يادداشتهای میدانی
پرداختند .سپس مطالب به شیوه خط به خط مورد بررسی
قرار گرفتند و جمالت مرتبط با سؤاالت اصلی پژوهش
مشخص شدند .محققان سعی نمودند با استفاده از تکنیک

کشاورزی» و «سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی کشور» مورد مطالعه قرار گرفتند .از سوی ديگر به
منظور تأمین روايی تحقیق عالوه بر تکثرگرايی داده ،از

مرور مجدد و مقايسه دايمی دادهها  ،2درک خود از آنها
و پیوندهای مربوطه را نشان دهند .در اين اقدام ،اجزاء
مشابه در هم ادغام و موارد تکراری حذف شدند .به طور

1
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به منظور تأيید پايايی دادهها ،از روش پیشنهادی Bo

- Participant feedback

Constant comparison
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کلی ،تجزيه و تحلیل دادهها و تفسیر آنها از طريق
کدگذاری در سه مرحله انجام شد .اين مراحل به ترتیب
عبارتند از؛ استخراج کدهای باز ،دسته بندی کدهای باز
از نظر قرابت نظری و مفهومی در قالب طبقات محوری و
سپس تشکیل ماتريس طبقات کالن انتخابی با استفاده از
استنباط روابط درونی طبقات محوری.
يافتهها
نابسامانی در بخش کسب و کارهاي کشاورزي

يافتههای حاصل از کدگذاری مصاحبهها نشان
میدهد که در حال حاضر ،نگاه جزيینگر نسبت به بخش
کشاورزی حاکم است و «وقتی کشاورزی را تعريف
میکنند ،فقط به بخش تولید اولیه توجه میکنند»! اين
در حالی است که «کشاورزی صرفاً تولید اولیه نیست و
وقتی که برای اشتغال کشاورزی میخواهید برنامهريزی
کنید ،بايد زنجیره ارزش را مد نظر قرار دهید» .تحلیل
ساختار و فعالیتهای وزارت جهاد کشاورزی در سالهای
گذشته نیز بهخوبی میتواند نشاندهنده اين نوع نگرش
باشد .همچنین کارشناسان معتقدند که در کشاورزی
پیشرفته ،کشاورز در زمینه بازاريابی ،فرآوری و تأمین
عوامل و نهاده های تولید ،مورد پشتیبانی قرار میگیرد،
ولی برعکس در کشاورزی سنتی ،کشاورز مجبور است
همه کارکردها يا بخش عمدهای از آنها را بهتنهايی تأمین
نمايد .بهطورکلی ،يافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد
که کارشناسان ،پیشرفت و مدرن شدن کشاورزی ايران را
در گرو ارتقاء خدمات پشتیبان از طريق توسعه
شرکتهای خدمات کشاورزی و زنجیره ارزش کشاورزی
و ارائه خدمات مختلف بازاريابی و نیز تأمین عوامل تولید
میدانند  .ولی در عین حال عقیده دارند که در حال حاضر
حضور و نقشآفرينی چنین شرکتهايی بسیار کمرنگ
است .همانطور که يکی از خبرگان بیان میکند
«کشاورزی مدرن عمالً نداريم .کشاورزی مدرن فقط اين
نیست که تراکتورش مدرن باشد .کشاورزی مدرن نیازمند
شرکتهای خدماتی است»« .کشاورزی مدرن يعنی اينکه
شما هر وقت کامیون ،وانت [ويا هر وسیله نقلیه ديگر]
نیاز داشتی ،قرارداد الزماالجراء با طرف مقابل ببندی و
وی سر موقع حضور يابد»« .کشاورزی مدرن يعنی اينکه
نیروی کار مورد نی از سرموقع تأمین شود .مثالً چغندر نیاز

به نیروی کار زيادی دارد .برای نمونه اگر فردا نیاز است
که  50نفر کارگر حضور داشته باشند ،اين امر اتفاق بیفتد.
ولی عمالً يک نفر به تنهايی نمیتواند چنین کاری را انجام
دهد و لذا کشاورزی مدرن شکل نمیگیرد  .شرکتها ی
خدمات کشاورزی نداريم که اين کارها را انجام دهند» .به
عقیده کارشناسان ،نبود شرکتهای خدمات کشاورزی
يکی از عوامل مؤثر در تقطیع اراضی کشاورزی و نامناسب
شدن فضا برای کشت يکپارچه تلقی میشود« .شما در
عین حالی که داريد برنامهريزی میکنید تا اراضی يک
هکتاری را به اراضی  5هکتاری تبديل کنید؛ با اراضی
بزرگی مواجه هستید ( 200هکتاری) که به صورت 5
هکتار  5هکتار کشت میشوند .دلیلش آن است که فرد
برای مديريت و کشت زمین  200هکتاری نمیتواند بذر،
نیروی کار و ساير نهادههای آن را تأمین کند» .يکی از
صاحبنظران تصريح میکند « در کشاورزی ما ،فقط ابزارها
آن هم بعضی جاها مدرن شدهاند ،مثالً يک کشاورز،
تراکتورش  200میلیون میارزد ولی روش کارش ،ديدش
نسبت به زمین و آب در مقايسه با  30سال قبل تغییری
نکرده است .رفتاری که کارخانه با کشاورز دارد نسبت به
 20سال پیش چه تغییری يافته است» .از سوی ديگر،
کارشناسان بر عدم توسعه زنجیره ارزش و فروش غالب
محصوالت به صورت خام تأکید کردهاند .برای نمونه ،بر
خالف ترويج کشت آلوئهورا ،صنايع فرآوری آن در کشور
توسعه نیافته است و مواد اولیه داروسازی آن وارد میشود.
از ديدگاه متخصصان ،برای دست یابی به کشاورزی مدرن
« بايد ابزارهايی را توسعه دهیم تا بخش خصوصی وارد
شود .مثالً قراردادهای تأمین مواد خام ،قراردادهای تأمین
نیروی کار را توسعه بايد دهیم» .در مجموع کارشناسان
نگرش سیستمیک و توجه الزم به همه اجزا ،بهويژه به
خدمات پیشتیبانی و تقسیم کار را مشخصه کشاورزی
پیشرفته میدانند.
فقدان برنامهريزي ويژه در توسعه صنايع کشاورزي بر
اساس قابليتها ،نيازها ،اولويتها و الزامات توليد
محصول خام کشاورزي

طبق اظهارات کارشناسان ،برنامه مناسبی برای ايجاد
ارزش از محصوالت خام تولیدی و محصوالت جانبی و
پسماندهای کشاورزی وجود ندارد و قابلیتهای عمده در
بخش تولید خام ،مورد توجه بخش فرآوری و بستهبندی

ورمزياری و همکاران :ت حلیل موانع و راهکارهای توسعه عدالتمحور صنايع کشاورزی ...
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قرار نمیگیرد .پسماندهای کشاورزی در کشت و
صنعتها ،پوست دام ،میوه و سبزيجات ،پسته ،خرما از
موارد اشاره شده هستند .از سوی ديگر ،ظرفیت برخی از
صنايع کشاورزی ،در حال حاضر فراتر از تولید محصول
خام توسعه يافته است که در اين بین به صنايع لبنی و
کارخانههای رب گوجه فرنگی اشاره شده است .اين دو
مشکل ،ناهماهنگی بین تولید خام و فرآوری را بهخوبی
نمايان میکند .همچنین ،با وجود تصويب قانون انتزاع
وظايف کشاورزی ،وضع سیاستهای بخشی از صنايع
کشاورزی ،کماک ان توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
انجام میشود .به اعتقاد صاحبنظران« ،مديران وزارت
صنعت ،کشاورزی و صنايع آن را به حساب نیاورده و
بیشتر بر صنايع بزرگ و صنايع نوين تأکید دارند» و
برنامهريزیهای صنايع کشاورزی را بر اساس شناسايی
اولويتها و پتانسیلهای يک منطقه انجام ندادهاند و صرف اً
صنايع مختلف را در قالب شهرکهای صنعتی کنار هم

به گونهای توسعه يافتهاند که معموالً منجر به بهبود
وضعیت آحاد کشاورزان ساکن در روستا نمیشوند و
انگیزه و مشوق الزم را برای ماندگاری کشاورز در روستا
فراهم نمیآورند .در حقیقت ،شکل موجود گسترش
صنايع کشاورزی در شهرکهای صنعتی ،سبب مهاجرت
روستائیان شهرها ،برای عرضه نیروی کار و کسب درآمد
میشود« .شهرکهای صنعتی اغلب در کنار شهرها ايجاد
شده و ناموفق بودهاند .کارخانجات صنايع تبديلی و غذايی
نیز در اين شهرکها مستقر میشوند ،کارخانهای که
میتوانست در نزديکی روستا و مناطق تولید کشاورزی
مستقر شود ،به خاطر طرح شهرکهای صنعتی آن را در
کنار کارخانه کیسه فريزر و شیشه قرار دادهايم .اين يک
آسیب است .وقتی که فرد را برای کار در کارخانه ،از روستا
به شهرک صنعتی میکشانیم ،عمالً محل سکونت وی را
نیز به حاشیه شهر منتقل کردهايم» .در حقیقت ،به دلیل
عدم يکپارچگی و ناهماهنگی و نیز ناآشنايی متولیان

جمع کردهاند .يکی از اساتید ،بر فقدان ظرفیت فنی و
تخصصی مناسب برای برنامهريزی صنايع کشاورزی ،به
شرح زير تصريح کرده است« :اگر فردی میخواهد کارخانه
نان صنعتی را بیاندازد ،يک کارشناس وزارت صنعت که
تمام ذهنیتش صنايع فوالد ،کامپیوتر [و ساير صنايع غیر
کشاورزی و غیرغذايی] است ،بايد در خصوص آن نظر
بدهد» .همچنین يکی از کارشناسان در زمینه بیتوجهی
به تقويت بخش تولید محصول خام در توسعه صنايع
مربوطه اظهار میکند« :در حالی که االن وقتی صنعتی را
ايجاد میکنند ،به پتانسیل طبیعی توجه ندارند و صرفاً به
خروجی صنعت توجه دارند و اينکه منابع طبیعی را چگونه
میتوان تقويت کرد ،محل اعتنا نیست» .با توجه به
کدهای حاصله میتوان استنباط کرد که توسعه کشاورزی
و حفظ منابع طبیعی در برنامهريزی صنايع مر بوطه،
مبنای عمل نیست و صنايع کشاورزی در وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،جايگاه مناسبی ندارد.

صنعت کشاورزی با ماهیت توسعه کشاورزی و روستايی
به میزان کافی است که صنايع تبديلی ،دور از روستا و در
کنار صنايعی مانند صنايع برق ايجاد میشود.
يکی از متخصصان ،پیوند ضعیف بین کارخانههای
صنايع تبديلی موجود و کشاورزان داخلی را به اين شرح
توصیف میکند« :با وجود اينکه بسیاری از کارخانههای
صنايع تبديلی موجود کشور دارای ظرفیت خالی هستند
که میتوان از آن برای برونسپاری 1استفاده کرده و
تقاضای تضمین شده برای تولید محصوالت کشاورزان
داخلی ايجاد کرد ،ولی به دلیل عدم برقراری پیوندهای
مناسب ،در برخی از موارد ،صنايع از ظرفیت کامل خود
استفاده نمیکنند و در موارد ديگر ،به جای انتقال نیاز
خود به کشاورزان داخلی و اي جاد اشتغال و درآمد برای
آنان ،نیاز خود را از طريق واردات تأمین میکنند» .لذا در
حال حاضر ،صنايع کشاورزی ،در تأمین مواد خام خود،
اتکای مناسبی به واحدهای تولیدی داخلی ندارند و اين
امر سبب میشود که تقاضای بهینه و محرک برای
واحدهای کشاورزی شکل نگیرد و مشکل نشت درآمدی
پديدار شود؛ بهويژه اينکه بخش مهمی از سود کارخانجات
لبنی ،در فعالیتهای غیرکشاورزی و خارج از روستاها

فقدان تعامل مناسب بين صنايع کشاورزي و
توليدکنندگان محصوالت خام

عالوه بر اينکه توسعه صنايع کشاورز ی بر اساس
نیازها ،اولويتها و قابلیتهای بخش تولید محصوالت خام
برنامهريزی نمیشود ،کارشناسان معتقدند ،صنايع مذکور
1. Outsourcing

سرمايهگذاری میشوند .اين در حالی است ک ه به عقیده
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کارشناسان ،توسعه صنايع کشاورزی در کنار روستا،
میتواند زمینه را برای تکیه حداکثری صنعت مذکور به
روستاها در تأمین نهادهها و نیروی کار فراهم کند.
ضرورت توسعه عدالتمحور و درونزا

کارشناسان عقیده دارند که حمايت از کارآفرينی و
سرمايهگذاری محلی بهنحوی مد نظر قرار نگرفته است که
سبب افزايش منافع برای ساکنان محلی شود« .در حال
حاضر ،بخش عمده فرآوری محصوالت کشاورزی ،بهويژه
لبنیات از طريق شرکتهای عمده ،تجاری صرف و
انحصاری انجام میشود و اين شرکتها اغلب ،محصول
خام را با ثمن بخس از کشاورز خريداری و محصول
فرآوری شده را با قیمت به مراتب باالتر به مصرفکننده
عرضه میکنند و درآمد کشاورز از محل فروش محصول
خود به شرکتهای مذکور در مقايسه با فروش به واسطهها
و دالالن سنتی معموالً تغییری نمیيابد» .به بیان ديگر،
در حال حاضر بخش عمدهای از صنايع کشاورزی به نحوی
مديريت نمیشوند که کشاورزان خردهمالک را بهويژه از
طريق اتحاديه های مربوطه وارد بازارهای پردرآمد نمايند.
اين در حالی است که وضع سیاستهای توسعه صنايع
کشاورزی ،بايد به نحوی انجام شود که جامعه محلی
منتفع گردد.
راهکارهاي توسعه درونزا و عدالتمحور صنايع
کشاورزي

صاحبنظران معتقدند برای اثرگذاری توسعه صنايع
کشاورزی ،بر ک اهش فقر و بهبود معیشت کشاورزان ،بايد
سیاستهای کارآ و اثربخشی را اتخاذ کرد .يکی از
ک ارشناسان وزارت جهاد کشاورزی تأکید میکند،
اختصاص بخشی از سود ساالنه صنايع کشاورزی به
روستائیان منطقی نیست .يافتههای مطالعه نشان میدهد
که « برای بخش خصوصی بهتر است چیزی را تحمیل
نکنیم ،بايد به آنها فقط مشوق دهیم»« .دولت بايد با
سیاستهای تشويقی و دادن امتیاز ،صنايع را تشويق به
استفاده از ظرفیتهای محلی و نیز باز توزيع ثروت ايجاد
شده در محل بومی کند» .از نظر يکی از
مصاحبهشوندگان ،از ديگر روشهای توسعه عدالتمحور
صنايع کشاورزی ،ايجاد شرايط مناسب برای استفاده
کارآفرينان و صنعتگران از منابع محلی است .وی اظهار
میکند «الزام کارآفرينان به تأمین تمام نیروی کار ساده

(غیرمتخصص) و همچنین ،الزام به آموزش و تأمین
بخشی از نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز از بین
روستايیان همجوار واحد تولیدی يا خدماتی خود ،در قبال
تسهیالت و امکانات و مجوزهايی که از دولت دريافت
میکنند و هزينه کردن عوارض و مالیاتهای دريافتی به
منظور توسعه و عمران همان روستا ،روشی است که
چینیها از حدود چهار دهه پی ش اتخاذ نموده و در اين
زمینه موفق نیز بودهاند» .همچنین معافیت سرمايهگذاری
ارزش افزوده ساالنه صنايع کشاورزی در روستاهای
مربوطه از مالیات برای يک دوره زمانی دهساله ،يکی از
سیاستهای تشويقی اعالمی است که میتواند در کاهش
نشت درآمد ی و به جريان افتادن درآمد حاصل از صنايع
کشاورزی برای اشتغالزايی و درآمدزايی روستايی مؤثر
باشد .از سوی ديگر ،اصالح رويکرد قیمتگذاری
محصوالت کشاورزی ،از راهحلهای بهرهمندی کشاورزان
از اثرات صنايع کشاورزی تلقی شده است « .نرخی که
صنعت تبديل ی برای محصول کشاورز تعیین میکند،
تابعی از قیمت بازار است .زمانی می توانید منافع ناشی از
صنايع تبديلی و غذايی را به جامعه محلی و کشاورزان
منتقل کنید که محصوالت کشاورزان بر اساس قیمتهای
واقعی خريداری شود».
توسعه صنايع در نزديکی مراکز تولید نیز از راهکارهای
ديگری است که برای ارتقاء اثرات صنايع کشاورزی بر
جامعه محلی مورد تأکید خبرگان قرار گرفته است« .وقتی
صنايع در کنار مزارع ايجاد میشوند ،اوالً نیروی کار در
روستا ماندگار میشود ،تخصص و از همه مهمتر ،ارزش
افزوده و درآمد به جامعه روستايی منتقل میشود .در
نتیجه ،توسعه کشاورزی محقق شده ،فقرزدايی صورت
گرفته ،مهاجرت کاهش يافته و فشار بر منابع طبیعی
کاهش میيابد» .همچنین کارشناسان ،اتخاذ رهیافت
برونسپاری را راهکار کارآفرينانهای برای استفاده کامل از
ظرفیت صنايع کشاورزی موجود و اشتغالزايی دانستهاند.
«رهیافت برون سپاری رهیافت بسیار مناسب و
کمهزينه ای است .مثالً يک کارخانه روغنکشی که به
حالت نیمه تعطیل درآمده ،شما به عنوان يک بازارياب و
واسطه سفارش برای روغن هسته انگور پیدا میکنید ،بعد
تفالههای انگور را از کارخانه آبمیوه انگور گرفته و در آن
کارخانه روغنکشی نیمه تعطیل ،روغنش را استحصال
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کرده و در نهايت میفروشید» .افزايش مداخله بازيگران
محل ی در توسعه زنجیره ارزش نیز از راهکارهايی است که
میتواند به توسعه صنايع کشاورزی به صورت فقرزدا و
اجتماعمحور کمک کند .در اين راستا ،اختصاص
سهامهايی از سهام کارخانه صنايع کشاورزی به کشاورزان
محلی میتواند راهگشا باشد .يکی از کارشناسان معتقد
است «اينکه کشاورز به عنوان نمونه در سردخانه يا انبار
يا يک واحد صنايع تبديلی و تکمیلی همجوار روستای
محل سکونت خود سهیم باشد و مستقیماً در بهرهبرداری
از آن ،چه به عنوان نیروی کار ساده يا متخصص و مدير
نقش داشته باشد؛ قطعاً بهتر از آن است که مانند سهام
عدالت ،سبدی از سهام شرکتها و واحدهای صنعتی
عظیمی را که هیچ تصوری از آنها نداشته و هیچ نقشی
هم نمیتواند در بهرهبرداری يا سوددهی و زياندهی آن
ايفا کند ،در اختیار داشته باشد» .البته کارشناسان مورد
مصاحبه اظهار داشتهاند ،موفقی ت الگوی همکاری و

کشاورزان را استثمار میکرد ،چون فقیر بودند؛ نهادهها را
با قیمت بااليی میفروخت و محصول کشاورزان را نیز با
قیمت پايینی خريداری میکرد .برای جلوگیری از اين
مشکل ،دستگاه قضايی قراردادهايی را بین اين دو تنظیم
کرده بود و شرکت چینی هم قبول کرده بود به
قراردادهايی که دستگاه قضايی وضع میکند ،تن دهد.
چند نکته اين قراردادها خیلی مهم است:
 -1با وجود اينکه کارخانهدار ،آموزش را رايگان و
سرمايه اولیه را به صورت وام به کشاورزان میداد ،ولی اگر
قیمت نهادههای تولید مانند جوجه يکروزه ،خوراک دام،
واکسن و غیره که توسط کارخانهدار اعالم میشد ،باالتر
از قیمت روز بازار بود ،کشاورزان حق داشتند نهادههای
خود را از بازار بخرند .يعنی با وجود اينکه سرمايه اولیه
خود را از کارخانه گرفته بودند ،مجبور نبودند نهادههای
اولیه را با هر قیمتی از کارخانهدار خريداری کنند .لذا
کارخانه دار مجبور بود دائماً خود را با قیمتهای بازار وفق

شراکت جامعه محلی و متخصصان بیرونی (در قالب
صنعتگران) ،مستلزم توسعه زيرساختهای حقوقی بهويژه
تصويب و اصالح قوانین و آيیننامهها است .يکی از
خبرگان ،موضوع ايجاد زيرساختهای حقوقی را با بیان
شکلی از کشاورزی قراردادی تشريح میکند که در کشور
تايلند توسعه پیدا کرده است « .در جنوب تايلند که
فقیرنشین است ،يک شرکت چینی سرمايهگذاری کرده
بود و کشتارگاه و خوراک دام راه انداخته بود .اين شرکت
يک بازوی بازرگانی هم داشت .اينها با کشاورزانی که
عمالً بیکار بودند و کالً با افرادی که يک شرايط معینی
داشتند ،قرارداد سهجانبه میبستند .کارخانه
(سرمايهگذار ) ،تولیدکننده (کشاورز) و دستگاه قضايی
تايلند سه طرف اين قرارداد بودند .کارخانهدار ،نهادههای
کشاورزان را با قیمت مناسب تأمین میکرد  ،آنها را
آموزش رايگان میداد و به کشاورزان وام اعطا میکرد .در
مقابل کشاورزان موظف بودند محصول تولیدی خود را به
کارخانهدار بدهند .اگر اين رابطه به صورت ساده بین
کارخانه دار و کشاورزان فقیر برقرار میشد ،کارخانهدار

دهد و نهادهها را يا مع ادل قیمت بازار و يا کمی پايینتر
عرضه کند تا کشاورزان نهادهها را از وی خريداری کنند.
در مقابل اگر قیمت پیشنهادی کارخانهدار ،معادل بازار و
يا پايینتر بود و کشاورز کماکان نهادهها را از بازار
میخريد  ،در اين حالت کشاورز بايد جريمه سنگینی را
پرداخت میکرد .
 -2اگر کارخانهدار محصوالت تولیدی کشاورز
(گوسفند ،خوک ،مرغ ،خروس و غیره) را اندکی زير قیمت
بازار میخواست بخرد ،در همان روز کشاورزان حق
داشتند محصول خود را در بازار بفروشند .لذا باز هم
کارخانهدار مجبور بود به قیمتهای بازار توجه کند و با
همان قیمت بخرد .بنابراين نقش دولت بايد تنظیم روابط
و بعد کنترل و نظارت و دفاع از حقوق تولیدکننده و
مصرفکننده و سرمايهگذار و همه ذينفعان باشد» .به طور
کلی نتايج حاصل از مفهومپردازی مصاحبهها در خصوص
توسعه عدالتمحور صنايع کشاورزی که حاصل تفحص،
بر اساس روش کار ذکر شده در بخش مواد و روشهای
پژوهش بود ،در جدول ( )2نشان داده شده است.
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جدول ( -)2ماتريس کدگذاریهای باز ،محوری و انتخابی
کدهای باز
وقتی کشاورزی را تعريف میکنند ،فقط به بخش تولید اولیه توجه میکنند! به تولید اولیه کشاورزی همان
 Farmingگفته می شود .کشاورزی صرفاً تولید اولیه نیست و وقتی که برای اشتغال کشاورزی میخواهید
برنامهريزی کنید ،بايد زنجیره ارزش را مد نظر قرار دهید.
صنعت کشاورزی شامل تولید مواد اولیه و مواد خوراکی ،فرآوری ،تبديل ،بسته بندی ،توزيع و بازار رسانی
فرآوردههای متنوع آن می شود بايستی مجموعاً مورد توجه قرار گیرد و نه جزئی از آن.

کدهای محوری

کدهای
انتخابی

نگاه جزئینگر نسبت به
بخش کشاورزی

قسمت عمدهتر کشاورزی ،همان کسب و کارهای کشاورزی هستند؛ چه آنهايی که از قبل از تولید نهادهها را
تهیه میکنند و چه آنهايی که محصول تولیدی را فرآوری میکنند.
در دنیای امروز اينجوری نیست که يک فرد هم تولید ،هم بازرگانی ،هم فرآوری و غیره را بلد باشد .بايد نقش هر
يک از اين اجزا در سیستم تعريف شود.
در کشور کره ،تشکلهای کشاورزی هیچ دغدغهای برای کشاورز به جز تولید محصول نمیگذارد و بقیه کارها را
خدماتدهندگان ديگر انجام میدهند.
کشاورزی مدرن عمالً نداريم .کشاورزی مدرن فقط اين نیست که تراکتورش مدرن باشد .کشاورزی مدرن نیازمند
شرکتهای خدماتی است.
کشاورزی مدرن يعنی اينکه شما هر وقت کامیون ،وانت و ...نیاز داشتی ،قرارداد الزم االجراء با طرف مقابل ببندی
و او سر موقع حضور يابد.

فقدان ارائه خدمات
پشتیبانی در زمینه
نیروی کار و حمل و
نقل

بايد ابزارهايی را توس عه دهیم تا بخش خصوصی وارد شود .مثالً قراردادهای تأمین مواد خام ،قراردادهای تأمین
نیروی کار را توسعه بايد دهیم.
با وجود به کارگیری تکنولوژی در بخش کشاورزی ،ولی نظام بازاريابی محصوالت کشاورزی ما همان نظام سنتی
(واسطه گری) است.
بازار بايد به قدری توسعه يابد و کشتارگاهها زياد شوند و  Brandingتوسعه يابد که اگر يک کشتارگاه مرغ
بیکیفیت ارائه کند ،از دور رقابت خارج شود .االن چون کمبود است ،بدترين گوشت مرغ را هم که عرضه کنیم
مردم صف میکشند.

نظام بازار ضعیف

نابسامانی در بخش کسب و کارهای کشاورزی

کشاورزی مدرن يعنی اينکه نیروی کار مورد نیاز سر موقع تأمین شود .مثالً چغندر نیاز به نیروی کار زيادی دارد.
برای نمونه اگر فردا نیاز است که  50نفر کارگر حضور داشته باشند ،اين امر اتفاق بیفتد .ولی عمالً يک نفر به
تنهايی نمیتواند چنین کاری را انجام دهد و کشاورزی مدرن شکل نمیگیرد .چون شرکتهای خدمات کشاورزی
نداريم که اين کارها را انجام دهند.

ضرورت سازماندهی و
تقسیم وظايف

انبارهای فنی و سردخانهای برای نگهداری محصوالتی همچون پیاز و سیبزمینی کشور کم هستند.
در کشاورزی مدرن بايد واحدهای تولیدی و فرآوری و بسته بندی استاندارد شوند.
اگر تولیدکننده ما بتواند بهترين گو شت مرغ را تولید کند ،ک شتارگاه ما بلد نی ست به بهترين نحو ک شتار کند .در
خیلی از موارد ،دو تا کارگر بدون گذراندن آموزشهای ضروری در کشتارگاه ،مرغ را کشتار میکنند.
يک زمانی تب تو سعه ک شت آلوئه ورا را ايجاد کرديم ولی صنايع فرآوری آن را م ستقر نکرديم .االن هم هنوز مواد
اولیه دارو سازی آلوئه ورا را از خارج وارد میکنیم .کارخانجات نو شابه سازی و دارو سازی اين مواد را از خارج وارد
میکنند.
در کشور تولید محصول نهايی در خصوص گیاهان دارويی بسیار نادر است.
االن کشوووورهای غربی ،گیاهان دارويی ما را خام خريداری کرده و فرآوری نموده و يک گرمش را به هزينه دو تن
محصول خامی که از ما خريداری کردهاند ،به ما میفروشند!

فقدان فرآوری و
بستهبندی مناسب

عدم گسترش صنايع تبديلی و فرآوری يکی از کمبودهای اساسی بخش کشاورزی است.
چند در صد مح صوالت ک شاورزی که در حال حا ضر در بازارهای ک شور فروخته می شوند ،ب سته بندی و فرآوری
میشوند!
جای صنايع تبديلی تکمیلی در بخش کشاورزی خالی است.
االن به خاطر اينکه صوونايع جانبی شووکر و چغندر را ايجاد نکردهايم که از هر کدام اجزای محصووول ،ارزش افزوده
ايجاد کنیم ،تولید شکر صرف ارزش اقتصادی نداشته و شکرش قابل رقابت در بازار نیست.
چندين میلیون تن ضايعات کشاورزی در کشت و صنعتها داريم که فرآوری و تبديل نمیشوند.
هر کیلو منسوووجاتی که از کرک تهیه میشووود ،در دنیا تا  300دالر میارزد ولی در ايران کرک را به صووورت خام
صادر می کنند .در ايران صنايع فرآوری کرک مستقر نشده است ،در حالی که چین اين کار را انجام داده است.
چین تولید کرک را چند برابر کرده ولی ما کاهش داشتهايم.

عدم توجه به
قابلیتهای عمده
کشاورزی برای توسعه
صنايع کشاورزی

فقدان
برنامهريزی
ويژه در
توسعه صنايع
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کدهای باز

کدهای محوری

ما االن در خوزستان چندين میلیون تن در سال ،سرشاخه نیشکر داريم که چون سیستمهای برداشت سرشاخه،
طراحی نشده است ،آنها را آتش میزنند .از اين ضايعات چقدر میتوان برای خوراک دام استفاده کرد و اين چقدر
میتواند فرصت شغلی ايجاد کند.
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کدهای
انتخابی
کشاورزی بر
اساس
قابلیتها،
نیازها،
اولويتها و
الزامات تولید
محصول خام
کشاورزی

ما پوست را عمدتاً به صورت ساالمبور به ايتالیا صادر میکنیم و کف چرمی آن به ايران بر میگردد.
در دنیا وقتی گوسفند و بز را وارد کشتارگاه می آورند ،سیستمی وجود دارد که در ابتدا آنها را پشمچینی میکند
و سپس آنها را وارد کشتار میکنند.
در تهران روزی چند هزار گوسفند و بز کشتار می شود .در تمام کشتارگاههای کشور يک سیستم بايد بگذارند که
قبل از کشته شدن دام و مرده شدن پشم ،پشم آنها را بچینند.
ظرفیتهای فرآوری و بستهبندی میوه و سبزيجات ،پسته و خرما در کشور کمتر از میزان الزم است.
ساالنه  10میلیون تن از ظرفیت ايجاد شده در صنايع لبنی کشور خالی میماند.
چهار میلیون تن از ظرفیت کارخانههای رب گوجه فرنگی بالمصرف هستند.
بخش کشوواورزی می توانیم هر دو راهبرد توسووعه صووادرات و جايگزينی واردات را با هم داشووته باشوویم .بايد در
محصوالتی که مزيت ن سبی داريم ،ا ستراتژی تو سعه صادرات و در وارد ساختن د ستگاهها و ما شینهای فرآوری،
استراتژی جايگزينی واردات را اتخاذ کنیم.
مديريت بخشی از صنايع کشاورزی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که اصالً در آن گم میشود.
مديران وزارت صنعت ،ک شاورزی و صنايع آن را به ح ساب نیاورده و بی شتر بر صنايع بزرگ و صنايع نوين تأکید
دارند.

توسعه صنايع کشاورزی
فراتر از ظرفیت تولید

جايگاه نامناسب صنايع
کشاورزی در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت

برنامهريزیهای صنعتی بر ا ساس شنا سايی اولويتها و پتان سیلهای يک منطقه نبوده ا ست .فقط صرفاً صنايع
مختلف کنار هم جمع شدهاند.
استقرار صناي ع مرتبط با منابع طبیعی ،در راستای بهره برداری پايدار از منابع طبیعی به گونهای بايد صورت پذيرد
که هم پتانسیل تولید منابع طبیعی افزايش يابد و هم تولید صنايع جانبی.
اگر فردی می خواهد کارخانه نان صنعتی را بیاندازد ،يک کار شناس وزارت صنعت که تمام ذهنیتش صنايع فوالد،
کامپیوتر و  ...است ،بايد در خصوص آن نظر بدهد.
در حالی که االن وقتی صنعتی را ايجاد میکنند ،به پتانسیل طبیعی توجه ندارند و صرفاً به خروجی صنعت توجه
دارند و اينکه منابع طبیعی را چگونه میتوان تقويت کرد ،محل اعتنا نیست.

مبنا نبودن توسعه
کشاورزی و حفظ منابع
طبیعی در برنامهريزی
صنايع مربوطه

بايد صنايعی که در عرصه منابع طبیعی ايجاد می شوند ،مالحظات آلودگی سفرههای آب زيرزمینی را مد نظر قرار
دهند .بايد مکان يابی مناسبی انجام شود.
صنايع مرتبط با منابع طبیعی ،بايد مأنوس با منابع طبیعی باشند.
شهرکهای صنعتی اغلب در کنار شهرها ايجاد شده و ناموفق بودهاند .کارخانجات صنايع تبديلی و غذايی نیز در
اين شهرکها مستقر می شوند ،کارخانهای که میتوانست در نزديکی روستا و مناطق تولید کشاورزی مستقر شود،
به خاطر طرح شهرکهای صنعتی آن را در کنار کارخانه کیسه فريزر و شیشه قرار دادهايم .اين يک آسیب است.
وقتی که فرد را برای کار در کارخانه ،از روسوتا به شوهرک صونعتی میکشوانیم ،عمالً محل سوکونت وی را نیز به
حا شیه شهر منتقل کردهايم .در نتیجه عمالً فرد از رو ستا و ک شاورزی بريده می شود و رو ستا ،تو سعه نیافته باقی
میماند.

فاصله مکانی صنايع
کشاورزی از روستاها

نکا چوب ،چوب و کاغذ مازندران ،چوکا و ...با هدف تلفیق صوونعت و جنگلداری و ارتقاء درآمد در واحد سووطح و
درآمد سرانه مردمان اين سرزمین آغاز به کار کردند ولی امروزه کارايی مناسبی ندارند.
با وجود اينکه ب سیاری از کارخانههای صنايع تبديلی موجود ک شور دارای ظرفیت خالی ه ستند که میتوان از آن
برای برون سپاری ( ) outsourcingاستفاده کرده و تقاضای تضمین شده برای تولید محصوالت کشاورزان داخلی
ايجاد کرد ،ولی به دلیل عدم برقراری پیوندهای مناسوب ،در برخی از موارد صونايع از ظرفیت کامل خود اسوتفاده
نمی کنند و در موارد ديگر ،به جای انتقال نیاز خود به کشوواورزان داخلی و ايجاد اشووتغال و درآمد برای آنان ،نیاز
خود را از طريق واردات تأمین میکنند.
کارخانهها برای تأمین نهادههای خود بر روی واردات تأکید میکنند .چون از روسوتا دور شوده اسوت .در حالی که
اين صنعت اگر در کنار رو ستا بوده میتوان ست علوفه ،نیروی کار جوان رو ستايی و ساير نهادهها را تا حد امکان از
رو ستا جذب کند ،محصولش را در خود رو ستا يا رو ستاهای اطراف بفرو شد و ا ضافه محصولش را در شهر عرضه
کند .در اين حالت راننده آن کامیون يا وانت در خود روستا به احتمال زياد ساکن میشود.
کارخانهدار به دنبال با کیفیتترين شیر نمیرود ،میرود شیر خشک چینی با قیمت پايینتر خريداری میکند.
يکی از داليل مرغوبیت قالی ايرانی ،نوع پ شم مورد ا ستفاده در آن بوده ا ست .ولی متأ سفانه االن پ شم دباغی شده
از خارج از کشور وارد می شود ،در حالی که پشم خودمان روی دست تولید کننده باقی مانده است.

عدم جهتگیری به
سمت تأمین محصوالت
کشاورزی خام از
واحدهای تولیدی
داخلی و نشت درآمدی

فقدان تعامل
مناسب بین
صنايع
کشاورزی و
تولیدکنندگان
محصوالت
خام
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االن برخی از کارخانجات لبنی سود کالنی که به د ست میآورند ،در فعالیتهای غیرک شاورزی و ساختمان و ارز
سرمايهگذاری میکنند.
در حال حاضر ،بخش عمده فرآوری محصوالت کشاورزی ،بهويژه لبنیات از طريق شرکتهای عمده ،تجاری صرف
و انحصواری انجام میشوود و اين شورکتها اغلب ،محصوول خام را با ثمن بخس از کشواورز خريداری و محصوول
فرآوری شده را با قیمت به مراتب باالتر به م صرفکننده عر ضه میکنند و درآمد ک شاورز از محل فروش مح صول
خود به شرکتهای مذکور در مقايسه با فروش به واسطهها و دالالن سنتی معموالً تغییری نمیيابد.
حمايت از کارآفرينی و سرمايهگذاری محلی در راستای افزايش منافع محلی مهم است ولی ناديده انگاشته شده.

ضرورت ورود کشاورزان
به زنجیره ارزش

تشکیل صنايع کشاورزی اگر توسط بخش خصوصی در روستا صورت بگیرد بايد به نحوی مديريت کرد که سود به
صورت صد در صد در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد.
دولت بايد فضا را به نحوی آماده کند که کارخانه دار لبنیات ،شیر تولیدکننده داخل را خريداری کند.
بايد کاری کرد که کارخانهداران برای خريد محصوالت کشاورزی داخلی ،با همديگر رقابت کنند.

ضرورت اتکای صنايع
کشاورزی به واحدهای
تولیدی داخلی در
تأمین مواد خام

ضرورت
توسعه
عدالتمحور و
درونزا

مفهومی ندارد و منطقی نیست که يک صنعت غذايی  5درصد از سود ساالنه خود را به روستايی بدهد.
وقتی کارآفرين در برابر واسوووطه تقويت گردد ،آن وقت کارآفرين میتواند واسوووطه را کنار بگذارد و محصوووول را
مستقیم از کشاورز بخرد.
دولت بايد با سیاستهای تشويقی و دادن امتیاز ،صنايع را تشويق به استفاده از ظرفیتهای محلی و نیز باز توزيع
ثروت ايجاد شده در محل بومی کند.
برای سرمايهگذاری مجدد سود صنعت کشاورزی در همان روستا بايد سیاستهای تشويقی وضع کرد .مثالً بگويیم
اگر کارخانه ،ارزش افزوده ساالنه خود را در همان رو ستاها سرمايهگذاری کند 10 ،سال از پرداخت مالیات معاف
می شود .يعنی دولت صنعت تبديلی را تشويق میکند ،سودی را که به دست آورده است ،دوباره در همان محل به
گردش بیندازد.
الزام کارآفرينان به تأمین تمام نیروی کار سوواده (غیر متخصووص) و همچنین الزام به آموزش و تأمین بخشووی از
نیروی متخصوص و ماهر مورد نیاز از بین روسوتايیان همجوار واحد تولیدی يا خدماتی خود ،در قبال تسوهیالت و
امکانات و مجوزهايی که از دولت دريافت میکنند و هزينه کردن عوارض و مالیاتهای دريافتی به منظور تو سعه و
عمران همان روسووتا ،روشووی اسووت که چینیها از حدود چهار دهه پیش اتخاذ نموده و در اين زمینه موفق نیز
بودهاند.

خودداری از ايجاد قیود
کسب و کار و اتخاذ
سیاستهای تشويقی

راهکارهای
توسعه درونزا
و عدالتمحور
صنايع
کشاورزی

برای بخش خصوصی بهتر است چیزی را تحمیل نکنیم ،بايد به آنها فقط مشوق دهیم.
وقتی در يک منطقه ک شاورزی برق  ،نیروی کار ارزان و مح صول با شد ،صنعتگر خ صو صی در آنجا ساکن شده و
نهادهها و عوامل تولید را از همان منطقه محلی تأمین میکند.
نرخی که صنعت تبديلی برای مح صول ک شاورز تعیین میکند ،تابعی از قیمت بازار ا ست .زمانی میتوانید منافع
نا شی از صنايع تبديلی و غذايی را به جامعه محلی و ک شاورزان منتقل کنید که مح صوالت ک شاورزان بر ا ساس
قیمتهای واقعی خريداری شود.

عدم سرکوب قیمتها

البته بايد صنعت تبديلی هم بتواند محصول خود را با قیمت واقعی بفروشد.
وقتی صنايع در کنار مزارع ايجاد می شوند ،اوالً نیروی کار در رو ستا ماندگار می شود ،تخ صص و از همه مهمتر،
ارزش افزوده و درآمد به جامعه روستايی منتقل می شود .در نتیجه توسعه کشاورزی محقق شده ،فقرزدايی صورت
گرفته ،مهاجرت کاهش يافته و فشار بر منابع طبیعی کاهش میيابد.
به جای اينکه کشوووتارگاه مرغ را بیاوريم تهران؛ آن را در کنار پرورش مرغ احدان کنیم .در نتیجه نیروی کار از
روستا برای استخدام در کشتارگاه به تهران نمیآيد.
هر کارخانه صنعتی که از محصوالت ک شاورزی ا ستفاده میکند و يا نهاده آن از رو ستا تأمین می شود ،بهتر است
در همان منطقه قرار گیرد .اين امر سبب ا شتغالزايی ،آبادانی ،آ سفالت راههای رو ستايی و تو سعه امکاناتی مثل
برق و غیره در روستا میشود.
االن تفاله زيادی در کارخانجات سووانديس انگور ايجاد میشووود که با جمعآوری آنها و تحويل آن به کارخاجات
روغنکشوی دارای ظرفیت خالی ،می توان روغن هسوته انگور را اسوتحصوال کرد .اين امر نیاز به اخذ مجوز احدان
کارخانه جديد و مشکالت مربوطه را مرتفع میکند.

توسعه صنايع در
نزديکی مراکز تولید

اتخاذ رهیافت
برونسپاری

ورمزياری و همکاران :ت حلیل موانع و راهکارهای توسعه عدالتمحور صنايع کشاورزی ...
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رهیافت برون سپاری رهیافت ب سیار منا سب و کم هزينهای ا ست .مثالً يک کارخانه روغنک شی که به حالت نیمه
تعطیل درآمده ،شما به عنوان يک بازارياب و وا سطه سفارش برای روغن ه سته انگور پیدا میکنید ،بعد تفالههای
انگور را از کارخانه آبمیوه انگور گرفته و در آن کارخانه روغن کشوی نیمه تعطیل روغنش را اسوتحصوال کرده و در
نهايت میفروشید.
اعطای تسهیالت مناسب به کشاورزان برای سهامدار نمودن آنها ،چنانچه پرداخت آن در توان دولت و بازپرداخت
آن در توان کشاورزان بوده و عادالنه اعطا شود ،اقدام سودمندی خواهد بود.
اختصاص بخشی از سهام به جامعه محلی و کمک در خريدن سهام کارخانه صنايع تبديلی منجر به توانمندسازی
مردم بومی و افزايش قدرت چانهزن ی ايشان در برابر افراد بیرونی خواهد شد.
اينکه کشوواور ز به عنوان نمونه در سووردخانه يا انبار يا يک واحد صوونايع تبديلی و تکمیلی همجوار روسووتای محل
سکونت خود سهیم با شد؛ قطعاً بهتر از آن ا ست که نظیر سهام عدالت ،سبدی از سهام شرکتها و واحدهای
صوونعتی عظیمی را که هیچ تصوووری از آنها نداشووته و هیچ نقشووی هم نمیتواند در بهرهبرداری يا سوووددهی و
زياندهی آن ايفا کند ،در اختیار داشته باشد.

روستائیان به عنوان
سهامدار صنايع
کشاورزی

راه حل فقرزدايی در نواحی روسووتايی ،ايجاد ارزش افزوده برای محصوووالت کشوواورزی و عايد کردن آن برای خود
کشاورز است.
موفقیت الگوی همکاری و شووراکت جامعه محلی و متخصووصووان بیرونی در کشووور ما ،مسووتلزم اصووالح قوانین،
حمايتهايی نظیر تأمین نهادههای تولید و خريد تضمینی کاال و خدمات و غیره است.
نقش دولت بايد تنظیم روابط و بعد کنترل و نظارت و دفاع از حقوق تولیدکننده و مصوورفکننده و سوورمايهگذار و
همه ذينفعان باشد.

بهبود زيرساختهای
حقوقی

منبع :يافتههاي تحقيق

پس از انجام طبقهبندی و مفهومپردازی در کدگذاری
باز ،زمینه برای شکلگیری نظريه زمینهای از طريق
کدگذاری محوری و نیز کدگذاری انتخابی (به عنوان
امتزاجی بر همه مراحل تحلیل) فراهم گرديد .بررسیها
نشان میدهد که «فقدان برنامهريزی ويژه در توسعه
صنايع کشاورزی بر اساس قابلیتها ،نیازها ،اولويتها و
الزامات تولید کشاورزی و در تعامل با کشاورزان» ،به
عنوان معضل محوری ،در نابسامانی کسب و کارهای
کشاورزی مؤثر بوده است و مانع از توسعه صنايع
کشاورزی به صورت همافزا با بخش تولید محصوالت خام
و اثرگذار بر ارتقاء معیشت جامعه محلی شده است .توسعه
برخی صنايع کشاورزی ،بیش از میزان عرضه محصول خام
و نیز عدم توسعه صنايع مورد نیاز که محصوالت خام آنها
به وفور تولید میشود ،يکی از مهمترين جلوههای فقدان
برنامهريزی مذکور است .خأل نهادی و نبود راهبردهايی
برای توسعه صنايع کشاورزی ،متناسب با تولید محصوالت
خام کشاورزی ،از جمله عواملی هستند که سبب عدم
شکلگیری برنامه ويژه شدهاند .بنابراين با توجه به
چالش های موجود صنايع کشاورزی ،بايد برنامه مناسبی
برای توسعه عدالتمحور (ورود کشاورزان به زنجیره

ارزش) و درونزا (متکی بر پتانسیلهای تولید داخل)
تدوين شود.
نتيجهگيري

امروزه ناکارآمدی مدلهای مرسوم توسعه کشاورزی
که عمدتاً بر اساس رويکردهای تکنوکراتیک ،عملکرد
بخش کشاورزی را بر اساس میزان تولید محصول و نه
کارکردهای چندگانه ارزيابی میکنند ،بیش از پیش
آشکار شده است .تأمین معیشت شايسته و پايدار برای
کشاورزان يکی از کارکردهای اصلی بخش کشاورزی در
کنار کارکرد رشد تولید و ارزش افزوده است .توسعه
کسب وکارهای کشاورزی  ،به خصوص صنايع مربوطه ،به
صورت همافزا با واحدهای کشاورزی و درونزا ،يکی از
الزامات اساسی توسعه کشاورزی عدالتمحور در ايران
است که در بهبود بازار محصوالت کشاورزی ،ارتقاء
معیشت کشاورزان ،حفاظت از منابع و انگیزش کشاورزان
به استفاده از فناوری و رشد تولید نقش مثبتی میتواند
داشته باشد.
يافته های تحقیق حاضر نشان داد که با وجود ضرورت
سازماندهی وظايف در طول زنجیره ارزش و ارايه خدمات
پشتیبان برای کشاورزان به عنوان تولیدکننده ماده خام،
عمالً به دلیل عدم توسعه مناسب کسب و کارهای
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کشاورزی؛ خدماتی مانند تأمین مناسب و بهموقع عوامل
و نهادههای تولید ،فرآوری محصوالت و بازاريابی ارايه
نمیشوند و توسعه کشاورزی ايران در حالت ابتدايی خود
قرار دارد .همانطور که بیان شد ،چشمانداز محدود وزارت
جهاد کشاورزی نسبت به بخش کشاورزی و متمرکز شدن
بر تولید محصول خام و نیز سوگ یری سیاستهای توسعه
صنعتی کشور به سمت صنايع شهری و بزرگ و عدم نگاه
مناسب وزارت صنعت ،معدن و تجارت نسبت به توسعه
همافزای صنايع کشاورزی با بخش تولید ،سبب نابسامانی
در صنايع کشاورزی شده است .در حالی که کشورهايی
مانند کرهجنوبی و تايوان ،سیاستهای مناسبی را برای
حمايت از صنايع مذکور اتخاذ کردهاند ( ،)Key, 2009ولی
کاربرد نادرست راهبرد جايگزينی واردات ،مانع از
شکوفايی اين صنايع در ايران شده است .استمرار وضع
تعرفهها ی سنگین بر خودروهای وارداتی و حمايت از
صنعت  49ساله در ايران ،به عنوان صنعت نوزاد و نوپا نیز

ايجاد کند Jafee )1998( .نیز اين موضوع را مورد تأکید
قرار داده است .اين حمايت و بسترسازی بايد بهگونها ی
باشد که برای کارآفرين ايجاد شبکه بهصرفه باشد .برا ی
نمونه بر اساس مدل پیمانکاری فرعی ،دهیار میتواند بین
بنگاه و تولیدکنندگان به عنوان واسطه ،در زمینه تدارک
محصوالت و توزيع نهادهها و خدمات عمل کند .چنین
ترتیباتی ،هزينه مبادله عقد قرارداد با شمار زيادی از
خردهمالکان را کاهش و بنابراين ريسک کارآفرين را
کاهش میدهد .در نتیجه ،پیمانکاری فرعی بهخوبی
میتواند دغدغه حذف کشاورزان خردهمالک از کشاورزی
قراردادی و اجحاف در حق آنان به دلیل باال بودن هزينه
مبادلهای را کاهش دهد .ولی در رويکرد دوم ،نقش
کشاورز ،از تأمینکننده صرف ماده خام برای صنايع
کشاورزی فراتر میرود و خودش به صورت مستقیم وارد
زنجیره ارزش میشود و به سهامدار صنايع مذکور مبدل
میشود.

حاکی از عدم کاربست موفق راهبرد جايگزينی واردات در
کشور است .ناهماهنگی بین ظرفیت صنايع کشاورز ی
ايجاد شده با ظرفیت تولید محصول خام ،فاصله مکانی
صنايع کشاورزی از روستاها ،فقدان جهتگیری به سمت
تأمین محصوالت کشاورزی خام از واحدهای تولیدی
داخلی و عدم برنامهريزی در راستای انتفاع مستقیم
کشاورزان خردهمالک از منافع و ارزش افزوده حاصل از
زنجیره ارزش از مشکالت توسعه صنايع کشاورزی ايران
به شمار میروند .اين مشکالت سبب کاهش نقش صنايع
کشاورزی ،در اشتغالزايی و درآمدزايی مناسب برای
روستائیان شده است.
اين در حالی است که الزمه فقرزدايی در نواحی
روستايی از طريق صنايع کشاورزی ،ايجاد ارزش افزوده
برای محصوالت کشاورزی و بهرهمند کردن کشاورزان از
آن است .به نظر میرسد با توجه به راهکارهای پیشنهادی
کارشناسان ،میتوان دو رويکرد کلی را برای تحقق اين
مأموريت در نظر گرفت )1 :توسعه کشاورزی قراردادی با
حفظ منافع کشاورزان و  )2توسعه اجتماعمحور .طبق
اظهارات کارشناسان ،در اتخاذ رويکرد اول ،دولت به جای
رويههای دستوری سادهانگارانه ،بايد کارآفرين را حمايت

به هر حال ،کارشناسان مورد مصاحبه اظهار داشتهاند
که موفقیت الگوی همکاری و شراکت جامعه محلی و
متخصصان بیرونی ،چه در کشاورزی قراردادی و چه در
توسعه اجتماعمحور ،مستلزم بهبود زيرساختهای حقوقی
از طريق اصالح و تصويب قوانین و آيیننامههای مناسب
است .با وجود اينکه دولت بايد از دخالتهای ناروا و
مختلکننده بپرهیزد ،ولی همانطور که World Bank
( )2007نیز بیان داشته است ،سومین مؤلفه فضای مناسب
سرمايهگذاری ،داشتن يک چارچوب قانونی و تنظیمکننده
است که رقابت ،يکپارچگی شغلی  1و عملیات عادالنه را
تقويت کند .اين چارچوب حقوقی ،بايد همه انواع
همکاریهای مربوط به صنايع کشاورز ی عدالتمحور –
اعم از کشاورزی قراردادی ،راهاندازی ظرفیتهای صنايع
موجود از طريق برونسپاری و توسعه اجتماعمحور -را
تحت پوشش قرار دهد.
نمونه اثربخشی و اهمیت اساسی اين چارچوب در
شکلگیری بنگاهها و شراکتهای اقتصادی موفق ،تجربه
سرمايهگذاری شرکت چینی در تايلند برای راهاندازی
کشتارگاه و خوراک دام است ( .)Cheng,1990همانطور
که گفته شد ،دستگاه قضايی قراردادهايی را بین شرکت

کند تا شبکه خريد مستقیم محصول اولیه از کشاورزان را

چینی و کشاورزان تايلندی تنظیم کرده بود و اين
1 - Business integrity
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زيرساخت حقوقی ،مانع از ايجاد رابطه يکطرفه شده و
حالت برد -برد را پديدار کرده بود .بهطورکلی ،همانطور
که يافتههای تحقیق نشان داد ،چالشها و موانع توسعه
عدالتمحور صنايع کشاورزی در کشور ،لزوم تدوين و
اجرای برنامهای منسجم و جامع را در توسعه صنايع
کشاورزی میطلبد .در يک جمعبندی کلی ،راهکارهای
توسعه درونزا و عدالتمحور صنايع کشاورزی شامل ابعاد
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و مؤلفه های خودداری از ايجاد قیود کسب و کار و اتخاذ
سیاستهای تشويقی ،عدم سرکوب قیمتها ،توسعه
صنايع در نزديکی مراکز تولید ،اتخاذ رهیافت برونسپاری،
تلقی روستايیان به عنوان سهام دار صنايع کشاورزی و
بهبود زيرساختهای حقوقی میباشد که به طور شماتیک
زير قابل ارايه میباشد (نگاره .)1

عدم

خودداري از

سرکوب قيمتها

ايجاد قيود کسب و کار
و اتخاذ سياست هاي

تشويقی

اتخاذ

توسعه

توسعه درونزا و

رهيافت

صنايع در نزديکی

عدالت محور صنايع

برونسپاري

مراکز توليد

کشاورزي
بهبود
زيرساختهاي
حقوقی

تلقی
روستائيان به
عنوان سهامدار
صنايع کشاورزي

نگاره ()1؛ مدل توسعه درونزا و عدالتمحور صنايع کشاورزی

طبق يافتههای تحقیق در راستای توسعه صنايع
کشاورزی به صورت فقرزدا و عدالت محور ،پیشنهادهای
عملیاتی ذيل مطرح است.
پيشنهادها

الزام استقرار صنايع کشاورزی صرفاً در نواحی صنعتی
روستايی و درکنار قطبهای تولید با توجه به استنباط
مؤلفه توسعه صنايع در نزديکی مراکز تولید به عنوان يکی
از مؤلفههای مهم توسعه درونزا و عدالتمحور صنايع
کشاورزی.
توسعه چارچوبهای حقوقی تنظیمکننده برای
برقراری رابطه برد -برد بین بازيگران مختلف اعم از
کارآفرينان ،صنايع کشاورزی و کشاورزان با توجه به
استنباط مؤلفه بهبود زيرساختهای حقوقی به عنوان
يکی از مؤلفههای مهم توسعه درونزا و عدالتمحور صنايع
کشاورزی.

ايجاد شرايط مناسب برای استفاده کارآفرينان و
صنعتگران از منابع محلی و نیز اعطای معافیت مالیاتی
برای تشويق سرمايهگذاری مجدد سود حاصل از فرآوری
کشاورزی در توسعه روستا يا روستاهای مربوطه با تأکید
بر خودداری از قیود دستوپاگیر اداری در کسب و کار و
تدوين سیاستهای تشويقی.
خودداری دولت از دخالتهای ناروا به نام برقراری
عدالت بین کشاورزان ،با توجه به استنباط رهیافت برون
سپاری به عنوان يکی از مؤلفههای مهم توسعه درونزا و
عدالتمحور صنايع کشاورزی.
راهاندازی صنايع کشاورزی نیمه تعطیل و تعطیل
موجود کشور با تأکید بر رهیافت برونسپاری ،بهويژه از
طريق توانمندسازی اتحاديههای کشاورزان .در برخی
موارد ،راهاندازی ظرفیتهای نی مهتعطیل ،صرفاً در گرو
تکمیل زنجیره تأمین ،بهخصوص از طريق تأمین مواد خام
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 دولت نبايد سقف قیمتی برای محصوالت.خريداری شود
کشاورزی تعیین کند و اگر میخواهد از مصرفکننده
. بايد يارانه تخصیص دهد،حمايت کند
افزايش مداخله جامعه محلی در توسعه زنجیره ارزش
از طريق اختصاص سهامهايی از سهام کارخانه صنايع
کشاورزی به روستائیان با هدف حداقلسازی نشت درآمد
.حاصل از فرآوری محصوالت کشاورزی از نواحی روستايی
سپاسگزاري

اين مقاله برگرفته از پژوهشی است که با حمايت مرکز
 لذا بر.پژوهش های مجلس شورای اسالمی به انجام رسید
خود فرض میدانیم مر اتب قدردانی را از مسؤوالن محترم
.اين مرکز به عمل آوريم
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 مزيت اين راهکار.(به مانند نمونه روغن هسته انگور) است
 دارای،به طور کلی عبارت از آن است ک ه صنايع مذکور
زيرساخت و سرمايه ثابت هستند و با تزري ق هدفمند
 میتوانند سبب اشتغالزايی و تولید ارزش،نقدينگی
 بسیار سريعتر، بازگشت سرمايه در اين حالت.افزوده شوند
از ايجاد واحدها و کارخانجات جديد است و اين رهیافت
بايد در اقتصاد مقاومتی به طور جدی مورد توجه قرار
.گیرد
اصالح رويکرد قیمتگذاری محصوالت کشاورزی با
 نرخی که صنعت.تأکید بر رهیافت عدم سرکوب قیمتها
 تابعی از،تبديلی برای محصول کشاورز تعیین میکند
قیمت بازار است و زمانی میتوان منافع ناشی از صنايع
تبديلی و غذايی را به جامعه محلی و کشاورزان منتقل
کرد که محصوالت کشاورزان بر اساس قیمتهای واقعی
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