
 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار    

 

341 

 

   

 گذاری در صنایع غذایی و تأثیر آن اهمیت سرمایه

 در محیط کسب و کار

٭سید جواد میر
1 

 

 :چکیده 

صنایع غذایی در ایجاد اشتغال و ارز  افزوده از ضریب تکاثر باالیی بر وردارند کوه در افوزایش    

درآمد، کاهش ضایعات، ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی، تحریک افزایش تقاضا بورای محصووالت   

 کشاورزی، حاور در بازارهای جهانی و رونق کسب و کار اثر گذارند.

میلیون تنی محصوالت کشاورزی ایران و همچنین تعطیلی  90لید سهم اندک صنایع غذایی از تو

و یا فعالیت کمتر از ظرفیت بر ی از واحدهای صنایع غذایی در کنار حجم باالی واردات محصوالت 

 گذاری در این عرصه و رفع چالشهای آن است.غذایی گویای اهمیت موضوع سرمایه

-نگر در مقاله حاضر تال  شده جایگواه سورمایه  با استفاده از رو  تحقیق تحلیلی توصیفی ژرفا

% از ارز  تولیود  76گذاری در صنایع غذایی تبین و روشن گردد چرا علیرغم اینکه به طور متوسوط  

وری مناسب شود سرمایه گذاری در صنایع غذایی از بهرهبخش کشاورزی به ارز  افزوده تبدیل می

گذاری صرفأ از طریق  متغیرهای پولی و مالی غیر بر وردار نیست. تحلیل پدیده چند وجهی سرمایه

واقع بینانه است و باید با رویکردی نهادگرا مجموعه عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی 

 گذاری مورد توجه قرار گیرند.در محیط عمومی کسب و کار  و تأثیر آنها بر سرمایه

گذاری در ایران رگذار بر جهت گیری سرمایهترین عامل تأثیحاکمیت مطلق اقتصادی دولت عمده 

پذیرد از اینورو  است و چون فعالیتهای اقتصادی دولت بدون توجه به شرایط رقابت کامل صورت می

عملکردواحدهای صنایع غذایی که براساس اصول بازار رقابتی فعالیت میکنند را به طور منفی تحوت  

                                                           
 ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییاستادیار موسسه پزوهشهای برنامه ٭ 1
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یابد بلکه با افوزایش ریسوک   ه سرمایه در آنها کاهش میای که نه تنها بازدتأثیر قرار میدهد به گونه

گردند. این امر به نوبه  ود موجب کاهش رونوق کسوب و کوار در ایون     گذاری نیز مواجه میسرمایه

 حوزه پیشران میشود. 

نتیجه مطالعه گویای آن است که بسیاری از صنایع غذایی برای تأمین سرمایه در گرد   ودبوه  

ت بانکی نیاز دارند که با توجه به نر  باالی تورم و در نتیجه نور  بواالی سوود    قیمتسهیالت ارزان 

پذیری آنها افزایش و قدرت رقابت پذیر نیستتسهیالت عمأل دریافت سرمایه مذکور برای آنها امکان

دهوی فعالیتهوا در راسوتای    کند. نظام مالیاتی مبتنی بر ارز  افزوده نیز فاقد ویژگوی جهوت  پیدا نمی

ایت از صنایع غذایی است، تحریمهای اقتصادی نیز صادرات محصوالت صنایع غذایی را محودود  حم

گوذاری و رونوق کسوب و کوار توأثیر منفوی داشوته اسوت.         سا ته که این امر نیز بر توسعه سورمایه 

 پیشنهاداتی برای رونق کسب و کار در صنایع غذایی ارائه گردیده است.

 نایع غذایی، کسب وکار، کشاورزی.گذاری، صسرمایه ها:کلید واژه
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 :مقدمه 

اقتصاددانان در مورد اینکه سرمایه مهمترین عامل تولید است اتفاق نظرندارند اما در موورد اینکوه   

های اصلی تولید است که ایجاد ارز  افزوده در بخشوهای مختلو  را شودیدأ    سرمایه یکی از نهاده

-ها را فراهم موی وری سایر عوامل تولید و نهادهافزایش بهرهتحت تأثیر قرار داده و بستر الزم برای 

سازد اجماع دارند. تغیر نر  بازدهی سرمایه در هر بخش نه تنها برفرایند جذب سرمایه در آن بخش 

گذارد بلکه نسبت سرمایه به تولید، هزینه فرصوت سورمایه و قودرت جوذب سورمایه سوایر       تأثیر می

دهد ؛ و به همین  اطر است که افزایش نر   بوازدهی سورمایه در   میبخشها را نیز تحت تأثیر قرار 

 ای به آن بخش است. هر بخش مهمترین عامل تاثیرگذار بر جذب منابع سرمایه

علیرغم اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی دارد اموا طبوق آمارهوای رسومی      

گوذاری  ترین سهم سرمایهریهای کشور پایینگذا% از کل سرمایه4با سهمی معادل  1392برای سال 

-% از کول سورمایه  5گذاری دولت در بخش کشاورزی نیز حوداکثر  را دارا بوده ، ضمن اینکه سرمایه

 (.1393داده است)بانک مرکزی،گذاریهای دولت را تشکیل 

رآمد، رونق کسب و کار از طریق توسعه صنایع غذایی رقابتی که منجر به ایجاد اشتغال، افزایش د

کاهش ضایعات، ارتقواء کیفیوت محصووالت تولیودی، تحریوک افوزایش تقاضوا بورای محصووالت          

شود برای هور کشووری کوه تولیود کننوده محصووالت       کشاورزی، حاور در بازارهای جهانی و.. می

گذاری در این زمینه برای جمهووری  کشاورزی باشد از اهمیت حیاتی بر وردار است. از اینرو سرمایه

-میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید میکند که بخش عمده 90ایران که ساالنه بیش از اسالمی 

بندی( مصرف میشود و بخش ای از آنها به صورت تازه  وری و بدون هیچگونه فرآوری )حتی بسته

قابل توجه دیگری نیز با حداقل فرآوری و کمترین ارز  افزوده به بازار عرضوه میشوود ضوروری و    

 یر است.  ناپذاجتناب

به جهت ماهیت عمدتأ دولتی و متکی به نفت اقتصاد ایران و سهم اندک بخش  صوصی در آن ، 

گذاریهای بخش  صوصی نیز شود که سرمایهگیریهای آن موجب میگذاریهای دولت و جهتسرمایه

هوای زیرسوا تی   گوذاری و هزینوه  از همان الگوی دولتی تبعیت نماید زیرا هزینوه ریسوک سورمایه   

گوذاری در حووزه   ها کاهش و در نتیجه ضریب امنیت و تاومین سورمایه  گذاری در آن زمینهسرمایه
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گوذاری انودک دولوت در بخوش کشواورزی موجوب       یابد. به همین دلیل؛ سورمایه مذکور افزایش می

گذاریهای  صوصی هم بیشتر به  ارج از بخش کشاورزی سوق یابند  تا جاییکوه در  گردیده سرمایه

گذاری در بخش کشاورزی بسیار پایین و حتی در بر ی از سالها منفی  یر نر  رشد سرمایهدو دهه ا

 بوده است.

ماهیت فسادپذیر اغلب محصوالت کشاورزی و تولید غالبأ فصلی آنها کوه بوه صوورت حجویم و      

یکباره در محدوده زمانی مشخص و کوتاهی صوورت میپوذیرد و ثانیوأ ارز  افوزوده بواالیی کوه از       

ری این محصوالت حاصل میشود و ثالثأ به دلیل اینکه مصرف بسیاری از این محصوالت بدون فرآو

شوند و آثار آوری ممکن نیست صنایع غذایی جزء الینفک زنجیره تولید کشاورزی محسوب میعمل

 ای بر وضعیت کسب و کار دارند.همه جانبه

شهای آن کوه بوه شودت بور رونوق      گذاری در صنایع غذایی و چالدر مقاله حاضر موضوع سرمایه

و  گذارد مورد بررسی قرار گرفته و عوامل اصلی و تنگناهای آن شناسایی شوده کسب و کار تأثیر می

 راهکارهایی ارائه گردیده است . 

 :روش تحقیق

ها و آمار و اطالعات عمدتأ متکی بر اطالعوات ثانویوه   رو  تحقیق توصی  مفهومی است و داده

انودرکاران و  موارد از مشواهدات تجربوی مجریوان، مصواحبه و گفتگوو بوا دسوت        میباشد و در بر ی

 صاحبنظران استفاده شده است. 

 :پیشینه تحقیق  

گذاری و مسائل مورتبط بوا آن مربووط بوه چگوونگی      بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه سرمایه

-آن با سایر بخشها موی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مقایسه کم و کاستیها و یا رجحانهای 

باشد. شاید به دلیل آنکه  صنایع غذایی ماهیت دوگانوه کشواورزی و در عوین حوال صونعتی دارنود،       

پژوهشگران هم در بخش صنعت و هوم  در بخوش کشواورزی بوه نحوو شایسوته و بایسوته بوه آن         

کشواورزی  گذاری در بخوش  اند. به عنوان مثال در پژوهشی که تحت عنوان تحلیل سرمایهنپردا ته

بندیهای آن موضوع حمایت از توسعه صونایع  منتشر گردید ضمن اینکه در جمع 1392ایران در سال 

های محوری به صراحت مورد تأکید قورار  غذایی در چارچوب آمایش سرزمین به عنوان یکی از یافته
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داده  گوذاری در صونایع کشواورزی ا تصوا     گرفته اما تقریبأ هیو بخشی از آن به موضوع سورمایه 

(. لوذا میتووان گفوت فقور     317: 1392نشده است )اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهوران،  

گذاری در صنایع کشاورزی و غذایی و چالشها و بسیار جدی و محسوسی در رابطه با موضوع سرمایه

-ت سرمایهمعاالت آن وجود دارد . اما از میان دستاوردهای مطالعات متعددی که در رابطه با وضعی

 گذاری وجود دارد میتوان به نکات کلیدی و مهمی دست یافت.

به بعود بخوش کشواورزی کووچکترین      1338در تمام تاریخ مدون شده اقتصاد ایران یعنی ازسال 

( میوانگین رشود سوالیانه    1338 – 90گذاری در کشور بوده است. در نیم قرن گذشته )مقصد سرمایه

که با توجه به میانگین نر  رشد بخشهای صنعت و  دمات کوه  % بوده 05/4بخش کشاورزی حدود 

ترین نر  رشد را بخوش کشواورزی تجربوه    اند پایین% بوده83/5% و 33/8در همین مدت به ترتیب 

 (.  35: 1392نموده است )اتاق بازرگانی،

( که میوانگین نور  رشود    1384 – 88(  و چهارم توسعه )1379-83های سوم توسعه )طی برنامه

گوذاری  درصد بوده، میانگین نر  رشود سورمایه   6و  7/10گذاری کل اقتصاد ایران به ترتیب سرمایه

تر بوودن میوانگین   % بوده است. پایین4/3% و 5/9بخش کشاورزی برای دو برنامه مذکور به ترتیب 

گوذاری کول   ین نر  رشد سورمایه گذاری بخش کشاورزی در هر دو برنامه از میانگنر  رشد سرمایه

گوذاری در بخوش   اقتصاد ایران در شرایطی ر  داده است که در دو برناموه موذکور توسوعه سورمایه    

های فوق قرار داشته و مورد تأکید بوده است ؛ اموا علیورغم ایون    کشاورزی در اولویت اهداف برنامه

گذاری دست یابد. ی رشد سرمایهبینی شده براگیریها بخش کشاورزی نتوانسته به اهداف پیشهدف

یکی از اهداف کلی برنامه چهارم توسعه افزایش محصوالت فرآوری شده توسط صنایع تبودیلی بوه   

میزان دو برابر وضع موجود در پایان برنامه سوم توسعه و نیز کاهش ضایعات محصوالت کشواورزی  

این درحال اسوت کوه بر وی از     % وضع موجود در پایان برنامه سوم توسعه بوده است ؛50به میزان 

آمار رسمی حکایت از وجود ظرفیت مازاد در صنایع مذکور دارند و شواهد ایون مودعا را نیوز فعالیوت      

-بر ی از واحدهای صنایع غذایی با کمتر از ظرفیت اسمی و یا تعطیلی کلی بر ی از آنها اعالم می

گوذاری در ایون حووزه    سورمایه  دارند که مربوط به نامناسب بوودن بوازار کسوب و کوار و مشوکالت     

 (.122: 1392است)عمانی و سلمانزاده؛ 
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گوری دولوت   ( معتقدند اقتصاد ایران در همه بخشها بر پایه تصدی1392بخش و همکاران )یزدان

گری و سیاستگذاری نیز برآیند عملکرد دولت در  صوو   بنا شده است. ضمن اینکه در زمینه تولی

اند کوه گویوای آن   و شواهدی ارائه کرده وی را منفی ارزیابی نمودهصنایع غذایی استان  راسان رض

هوای تولیود شوده و هوم بسوتر افوزایش       است که دولت با سیاستهای  ود هم موجب اقزایش هزینه

گیری واردات محصوالت مشابه محصوالت تولیدی دا ل را فراهم آورده است. در این تحقیق نتیجه

رابطه با صنایع غذایی باید متوق  گردیده و تغیور یابود و در ایون    شده که سیاستهای فعلی دولت در 

ای راستا دولت باید سیاستهایی ازجمله ارائه تسهیالت بلند مدت، اصالح فرآیندهای حمایتی به گونه

منود شودن واردات را در دسوتور    مبادله گردد، واقعی شدن نر  ارز و ضابطه که موجب کاهش هزینه

 کار قرار دهد.

( نقش پیوندهای پسین و پیشین درون و بین بخشوی را  105: 1391باریکانی و همکاران ) سادات

 اند.گذاری و رونق کسب و کار در صنایع غذایی موثر دانستهدر توسعه سرمایه

( اثر سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی بر سرمایه گذاری  صوصوی و  1385آباد)امسهرابی

ی را مثبت دانسوته و ضورورت تخصویص اعتبوارات بوانکی بورای       رشد ارز  افزوده بخش کشاورز

 داند.گستر  صنایع تبدیلی کشاورزی و رونق کسب و کار در این حوزه را ضروری می

گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی دارد؛ هرچند کاهش ضایعات و زائدات کشاورزی نیاز به سرمایه

بخوش کشواورزی در دسوت نیسوت اموا بسویاری از        متأسفانه آمار دقیقی از مقدار ضایعات و زائدات

 انوود % اعووالم کوورده  30محققووین میووانگین ضووایعات محصوووالت کشوواورزی ایووران را حوودود     

( دفتر صونایع  49: 1380( ؛ )صادقی شاهدانی و عبدالملکی،204: 1385( ؛ )رحمانی،5: 1386)شادان،

ضایعات محصوالت باغی )که عمودتأ   1383تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی نیز برای سال 

% اعالم داشته ؛ بعای از پژوهشگران مجمووع میوزان   28ضایعات پس از برداشت را شامل میشود( 

ضایعات در مراحل کاشت،داشت،برداشت و پس از برداشت بر ی از محصووالت مثول لوبیوا را رقوم     

 (. 9: 1386اند )شادان،% اعالم کرده85غیرقابل باور 

گذاری در زیور بخوش صونایع    ( معتقدند مشکالت و معاالت سرمایه1384کاران )احمدپور و هم

ای است که موجب گردیده قیمت بازار سهام گروه صنایع مواد غذایی و آشوامیدنی از  غذایی به گونه
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هیو الگوی علمی در بازار بورس اوراق بهادار تبعیت نکنود. بودیهی اسوت در صوورت صوحت ایون       

-بینوی منوافع حاصول از سورمایه    گذاری در این گروه و عدم امکان پیشهگیری ریسک سرماینتیجه

گوذاری در ایون زیور    گذاری تشویق به انجام سورمایه گذاری در حدی است که نه تنها کمتر سرمایه

انود  بخش میگردد بلکه زمینه  روج و فرار سرمایه نیز فراهم میشود. آنها در تحقیق  ود نشوان داده 

داری وجود دارد و قیمت بازار سوهام  سهام و متوسط قیمت بازار ا تالف معنیبین بهای ارز  ذاتی 

بینی شده آینده آنها رابطه سیستماتیکی شرکتهای گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با عواید پیش

گوذاری عوامول   ندارد و در تعین قیمت سهام این گروه نر  بازده مورد انتظار سرمایه و دوره سورمایه 

 ذاری نیستند.تأثیرگ

اند که دسترسی تولیدکنندگان به اعتبارات بانکی رابطه مثبوت و  ( نشان داده1383میر و دیگران )

گذاری در صنایع غذایی در استان سیستان و بلوچستان و رونق کسوب و  داری با توسعه سرمایهمعنی

 کار در این منطقه دارد..

-وده را مهمترین عوامل تأثیرگوذار بور سورمایه   ( نر  تورم و ارز  افز1383صامتی و فرامرزپور )

 اند.گذاری بخش  صوصی در بخش کشاورزی و زیر بخشهای آن دانسته

( معتقد است بخش قابل توجهی از تسوهیالت اعطوایی بوانکی کوه بورای      1382رجبی جهرودی)

گوذاری  مایهفعالیت در صنایع غذایی پردا ت گردیده به دلیل سودآوری باالتر در سایر فعالیتها به سر

 گذاریهای دیگری شده است. در صنایع مذکور ا تصا  نیافته و صرف سرمایه

( اصالح مقررات مالیاتی به نفع صنایع تبدیلی و تکمیلی و تسهیل و 1380بیگی )محمودی و ولی 

گذاری در سازی ضوابط اعطای تسهیالت اعتباری بانکی به صنایع غذایی را برای جذب سرمایهروان

 اند.غذایی ضروری دانسته صنایع

 :مبانی نظری 

تریلیون دالر اسوت. ایون    3گرد  مالی محصوالت فرآوری شده غذایی در جهان ساالنه بالغ بر 

-(. پیش2008المللی محصوالت غذایی را تشکیل میدهد )ربوبنک،رقم سه چهارم حجم تجارت بین

اضا بورای محصووالت کشواورزی و    بینیهای جهانی و مطالعات پژوهشگران حاکی از آن است که تق

غذایی فرآوری شده در تمام جهان به سرعت در حال افزایش است. وجود این تقاضا موجب گردیوده  
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ای مبذول گردد؛ زیرا نحوه عملکرد صونایع  گذاری برای توسعه صنایع غذایی توجه فزایندهبه سرمایه

دهای رشد اقتصادی، رونوق کسوب و   غذایی و توسعه یافتگی یا عقب ماندگی آنها به شدت بر راهبر

 (.1: 2009کار ، امنیت غذایی و فقرزدایی تأثیر میگذارد)ای داسیلوا و دیگران،

سهم اندک محصوالت غذایی فرآوری شده در مقایسه با حجم کل تولید محصووالت کشواورزی   

یوت تولیودی   ایران و عالوه بر آن تعطیلی بر ی از واحدهای صنایع غذایی و یا فعالیت کمتور از ظرف 

بسیاری از واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی و در عین حال حجم قابل تووجهی از واردات  

گذاری در این عرصه محصوالت کشاورزی و غذایی همگی گویای ضرورت توجه به موضوع سرمایه

 و رفع چالشهای فراروی آن است.

ضعیت اقتصادی و تولیدی دارند. هنسون ای بر وجانبهصنایع کشاورزی و غذایی آثار عمیق و همه

-معتقدند تغییرات سریع در عرصه صنایع غذایی مبنای رقابت پذیری را تغییر موی    (2008و جافی )

جوییهوای مقیواس ، کارآییهوای    ای منوط به عواملی نظیر صرفهپذیری به طور فزایندهدهند و رقابت

های دقیق و موشکافانه تولیدی و ظرفیت دستیابی پشتیبانی و لجستیکی ، انطباق داشتن با استاندارد

به بازارهای جهانی از طریق ارائه تولیدات و محصوالت ممتاز است که رونق کسب و کار را موجوب  

 شود .می

ترین کشورهایی که نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادیشان باالسوت  پیشروترین و پیشرفته

افزوده باال )که عمومأ در صنایع حصوالت کشاورزی با ارز اند با مکشورهایی هستند که یا توانسته

شوند( در بازارهای جهانی حاور یابند و یا دارای بازارهای دا لوی بزرگوی   غذایی و دارویی ایجاد می

افزوده باال را جذب نمایند )کرانفیلد و هستند که میتوانند محصوالت فرآوری شده کشاورزی با ارز 

 (.1998همکاران،

بطه با صنایع فراوری مواد غذایی یکی از تغییرات اساسی که در زنجیره عرضه و تقاضای این در را

بنودی محصوول و   ای است که نوع محصوالت به لحا  کیفیت، درجهصنایع پدید آمده نقش فزاینده

الخصو  شرکتها و برندهای مشهور و مسلط بور بوازار از کیفیوت    اند و علیاستانداردها با آن مواجه

کنند)رایکس یژه محصوالتشان به عنوان ابزاری برای حفظ تمایز و جایگاهشان در بازار استفاده میو

 (.2000و همکاران،
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انود کوه   بندی رسویده ( معتقدند که نه تنها آنها بلکه اغلب محققین به این جمع2004بو  و بین)

سووم بور اسواس کیفیوت     سهم شرکتها و تولیدکنندگان از بازار محصوالت صنایع غوذایی در هوزاره   

شود و رقابت در قیموت از ضوریب اهمیوت کمتوری بر ووردار      محصول و رقابت در کیفیت تعین می

شان و ثانیأ به فناوری که است. کیفیت تولید این صنایع اوأل وابسته به کیفیت مواد  ام مورد استفاده

مول نادیوده گرفتوه شووند ایون      گیرند وابسته است و چنانچه ایون عوا در فرایند تولید از آن بهره می

 دهند .شرکتها و تولید کنندگان سهم  ود را از بازار کسب و کار از دست می

 :مطالعات و بررسیها

گذاری دولتی و  صوصی نظرات متاادی وجوود دارد. بر وی معتقدنود    در مورد رابطه بین سرمایه

کشواورزی اسوت و نقوش     گذاری  صوصی در بخوش گذاری دولتی زمینه ساز توسعه سرمایهسرمایه

گوذاری  نماید. درحالیکه گروه دیگری اعتقاد دارند سرمایهکاهنده ریسک و اطمینان آفرین را ایفا می

-گذاری  صوصی در بخش کشاورزی است و نقش بازدارنده در توسعه سورمایه دولتی رقیب سرمایه

( و 1379ترکموانی ) ( بواقری و  1387کنود. کوازرونی و ابقوایی )   گذاری بخش  صوصی را ایفوا موی  

( مدافع دیودگاه  1387( به گروه اول گرایش دارند و طاهری و همکاران )1379هژبرکیانی و علیزاده )

گذاری دولتی و  صوصی ،آنچه در مطالعه حاضور  دوم هستند. اما قطع نظر از نوع رابطه بین سرمایه

 به عنوان یک نقیصه و  الء محرز گردید این است

پذیرد اما در ذاری در صنایع غذایی عمدتأ توسط بخش غیر دولتی صورت میگکه هر چند سرمایه

گذاریهای بخشهای کشاورزی و صنعت ایران نه تنها جایگاه صنایع غذایی به طور آمار رسمی سرمایه

گذاریهای  صوصوی و دولتوی نیوز اطالعواتی      ا  روشن نیست بلکه در  صو  تفکیک سرمایه

گردیده کوه محققوین مجبوور شووند  ودشوان مقودار سورمایه بخوش         وجود ندارد.  این امر موجب 

 1392 صوصی و بخش دولتی را برآورد نمایند )اتاق بازرگانی صنایع، معوادن و کشواورزی تهوران،    

گوذاری  (  سورمایه 1376( و مهرگوان ) 1379( ؛ باقری و ترکمانی )1382(. شاکری و موسوی )102:

گوذاری بخوش  صوصوی    رده و حاصول آنورا سورمایه   گوذاری کوم کو   ثابت دولت را از کل سورمایه 

 اند.قلمدادکرده
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کنند صنایع غذایی به جهت اینکه نقش واسط را بین تولید مواد  ام اولیه و مصرف نهایی ایفا می

ای بر وردار هستند. برای رونق هر چه بیشتر کسب و کار بایود  از پیوندهای پسین و پیشین گسترده

-های توسوعه وندهای پسین و پیشین بیشتری بر وردارند در اولویت برنامهتوسعه فعالیتهایی که از پی

 -ای قرار گیرند. این موضوع آنقدر مهم اسوت کوه راس موسون بوا اسوتفاده از رو  تحلیلوی داده       

روا نیوز بور اسواس رو     ستانده ؛ جونز از طریق محاسبه معکوس تولیدات ؛ سواداریانتو و ریوس و   

اند تا بتواننود اولویتهوای مورتبط بوا     ندهای پسین و پیشین را محاسبه نمودهستانده پیو -تحلیلی داده

گیوری پیونودهای پسوین و پیشوین     کسب و کار را تعیین نمایند. در ایران نیز مطالعاتی بورای انودازه  

( ، 1386( ، بوانویی و همکواران )  1384( ، محمودی و همکاران )1383صورت گرفته است . بیدآباد )

تیو   ایون محاسوبات را    ( غالبأ از طریق ماتریس معکوس لئوون 1391ی و همکاران )سادات باریکان

اند که صنایع غذایی در مقایسه با سایر فعالیتهای بخش کشواورزی  اند و همگی نشان دادهانجام داده

ای و ضوریب تکواثر بواالیی در توسوعه     تر و در نتیجه از اثور ماشوه  از پیوندهای پسین و پیشین قوی

 ب و کار بر وردارند.فاای کس

آمارهای جهانی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( هم نشان میدهد صنایع کشاورزی در   

نیوز فقوط رشوته     1995جایگاه اول تولید ارز  افزوده در جهان را دارا بووده و در سوال    2014سال 

درصود سوهم از کول     8/11( با در ا تیوار داشوتن   15فعالیت صنایع غذایی و آشامیدنی )کد ایسیک 

ارز  افزوده رشته فعالیتهای صنعتی در جایگاه اول جهان قرار داشته در حالیکه صنایع شیمیایی بوا  

اند. در ایوران نیوز سوهم    های دوم و سوم بودهدرصد در رتبه 5/8درصد و صنایع ماشین سازی با  10

نفر شاغل( از ارز  افزوده کول   10ارز  افزوده صنایع غذایی و آشامیدنی )البته کارگاههای باالی 

شود با هزار میلیارد ریال بوده است که برآورد می 75درصد که بالغ بر  3/9به  1389صنعت در سال 

رسود. ارز  افوزوده صونایع غوذایی و     % موی 15نفور بوه بویش از     10احتساب کارگاههای کمتور از  

که صنایع تولید رادیو و تلویزیوون و   ای بودهبرابر ارز  افزوده 31در ایران  1389آشامیدنی در سال 

اند.در همین سال در بین زیر گروههای صنایع غذایی بیشوترین سوهم از   وسایل ارتباطی ایجاد کرده

% ، گوشت و 16% به لبنیات تعلق داشته و پس از آن به ترتیب میوه و سبزیجات 22ارز  افزوده با 

%، 10% ، شیرینی و شکالت11ها شیرین کننده% ، 11% ، روغنهای  وراکی 14های پروتینیفرآورده
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درصود از کول شواغالن    1/15انود. % را به  ود ا تصوا  داه 8% و نوشیدنیها هم 8غالت و حبوبات 

بخشهای تولیدی و اقتصادی کشور در صنایع غذایی و آشامیدنی اشتغال دارند و ارز  افزوده صنایع 

 14962نعتی و تولیودی کشوور داراسوت. از    غذایی و آشامیدنی رتبه پنجم را در میان بخشوهای صو  

درصود بوه صونایع غوذایی و      3/18، 1390نفر کارکن و باالتر کشوور در سوال    10کارگاه صنعتی با 

 (. 37 -39: 1392آشامیدنی ا تصا  داشته است )فاطمی امین و مرتاایی،

فاصوله  آمار بانک مرکزی هم گویای آن است که کواهش سوهم کشواورزی در ارز  افوزوده در     

درصود افوزایش    9/24بوه   13% عمدتأ به صنعت ا صا  یاقته کوه از  6/53به  1338 -91سالهای

ای از این افزایش مربوط به صنایع کشواورزی و غوذایی اسوت )بانوک مرکوزی      یافته و بخش عمده

 ت(.1393ج.ا.ایران، 

است که فعالیت  ایدر ایران هم مثل سایر کشورهای در حال توسعه سا تار صنایع غذایی به گونه

پذیرد. به عنوان مثال کارگاههای کوچوک و  این صنایع در دو بخش رسمی و غیر رسمی صورت می

هوای لبنوی در کنوار کار انجوات بوزرگ محصووالت لبنوی و یوا         سنتی پنیر سازی و تولید فورآورده 

مودرن   های گیاهی و تولید عرقیات در جوار کار انجاتکارگاههای کوچک و سنتی استخراج عصاره

تولید عرقیات با ظرفیتهوای تولیودی بواال و... مشوغول فعالیوت هسوتند. در بخوش صونایع غوذایی          

کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از تولید را بخش غیر رسمی و کارگاههای کوچوک صونایع   

است و بخش رسمی سهم اندکی از  "غیر رسمی "تبدیلی در ا تیار دارند و شیوه اصلی تولید اساسأ 

ولید صنایع غذایی را دارد. از اینرو بخش اعظم مواد  ام زراعوی، بواغی، داموی و شویالتی در ایون      ت

ای از کشورها و از جمله در ایران در بخش غیر رسمی جذب میشوند و به همین دلیول سوهم عموده   

 بازار کسب و کار ، اشتغال و ارز  افزوده ایجاد شده مربوط به بخش غیر رسمی است.

توسعه یافتگی کشور و یا توسعه یافتگی بخشی از صنایع کشاورزی و غذایی افزایش هرچه درجه 

یابد سهم بخش رسمی از فرآوری محصوالت کشاورزی مربوطه افزایش یافته و در مقابول از سوهم   

گذاری در صونایع غوذایی و کسوب و    بخش غیر رسمی کاسته میشود. علیرغم اینکه موضوع سرمایه

هر دو بخش رسمی و غیر رسمی از اهمیت فراوانی بر وردار است اما با توجوه  کار وابسته به آن در 

نفر شاغل بوه بواال را    10به تعری  واحدهای تولیدی توسط مرکز آمار ایران که صرفأ کارگاههای با 
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نفر صوورت   10شود بخش غیر رسمی تولید که در کارگاههای کوچک با شاغلینی کمتر از شامل می

 ول مانده و آمار قابل اتکایی از آنها در ایران وجود ندارد.میپذیرد عمأل مغف

موضوع مهمی که مورد تأکید صاحبنظران اقتصادی و صنایع غذایی است و افرادی همچون ورلی 

اند این است که هرچنود  آنرا مورد توجه قرار داده) 2009( و ای.داسیلوا و همکاران )2004و فاکس )

پوا باشود میتوانود    کنندگان  ورده دکنندگان  رد و متشکل از فرآوریزنجیره ارزشی که متکی بر تولی

موجبات رونق کسب و کار صنایع غذایی را موجب گردد اما با این حال دالیل زیادی وجود دارند که 

کننودگان و  باعر میشوند شرکتهای متوسط و بزرگ )که بازار عمدتأ در ا تیوار آنهاسوت( بوا عرضوه    

 ار نکنند. پا ککنندگان  ردهتأمین

نفر  10( تعداد کل واحدهای صنعتی با بیش از 1مرکز آمار ایران )جدول  1390براساس آمار سال 

آیسویک کوه    15واحد از واحدهای صنعتی مذکور تحوت کود   2742واحد است. تعداد  14962شاغل 

مستقیمأ به نفر در آنها  187722اند و بندی شدهمربوط به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی است طبقه

 کار اشتغال دارند.

بر اسواس موافقتهوای صوادره بورای      1393دفتر صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در سال 

( کوه  15برداری تعداد واحدهای صونایع موواد غوذایی و آشوامیدنی )کود      جواز تأسیس و پروانه بهره

- ی از آنها هنوز به مرحله بهرهواحد اعالم داشته که بر 7988باشند را نفر می 10کارکنان آنها زیر 

تواند قابل اتکا باشود؛ اموا   اند.اگرچه به جهت انحراف معیارهای متعدد آمار مذکور نمیبرداری نرسیده

نفر شواغل   10همانگونه که اشاره شد بخش اعظم تولید در بخش غیر رسمی و کارگاههای کمتر از 

به لحا  سا تار بازار تولید و فرو   ود  جوییهای مقیاس و همانجام میشود که هم به جهت صرفه

 گذاری هستندنیازمند توسعه سرمایه
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 و زیرکدهای آن 15تعداد واحدها و شاغلین فعال تحت کد ایسیک  -1جدول 

کد 
 آیسیک

 نوع فعالیت
تعداد 
 واحد

 تعداد شاغلین

 نفر 187722 2742 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

151 
حفاظت تولید و عمل آوری و 

 گوشت،ماهی،میوه،سبزی،روغن و چربی از فساد
 نفر  53767 820

 نفر 33509 317 تولید فرآورده های لبنی 152

153 
های آسیاب شده و تولید محصوالت از دانه

 آردسازی و نشاسته و  وراک دام و غذاهای حیوانات
 نفر  15694 464

 نفر  71546 1018 تولید سایر محصوالت غذایی 154

 نفر 13206 123 تولید انواع آشامیدنی 155
 .10: 1393مأ ذ: مرکز آمار ایران، 

علیرغم نیاز صنایع غذایی و آشامیدنی به توسعه سرمایه گذاری؛ نه تنها سرمایه گوذاری در ایون    

گذاریهای موجود زیر بخش از توسعه الزم بر وردار نیست بلکه در دهه ا یر کاهش و  روج سرمایه

افتاده که مهمترین عامل آن نر  باالتر بازده سرمایه در سایر بخشها بوده است. همانگونوه   نیز اتفاق

رونود   1381-86دهد پس از روند افزایشوی تعوداد کارگاههوا در بوازه زموانی      نشان می 2که جدول 

مستمرأ کاسوته شوده    1391گذاری در صنایع غذایی کاهش یافته و از تعداد کارگاهها تا سال سرمایه

همچنان تداوم داشته و اگر چوه   93دهد این کاهش تا سال ست. بررسیهای مطالعه حاضر نشان میا

دهد اما عدم رشد تعداد تعداد شاغلین کارگاههای مذکور روند کاهشی مستمر و شدیدی را نشان نمی

 شاغلین گویای آسیب دیدن بازار کسب و کار در این حوزه است.

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

354 

 

نفر طی سالهای 10های صنایع غذایی و آشامیدنی  باالتر از کارگاهتعداد و شاغلین   -2جدول 

90-  1381 
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 .12:  1393مأ ذ: مرکز آمار ایران،

 

اغلب محققین و صاحبنظران هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صونعت یکوی از معاوالت    

(. 181: 1393گذاری میدانند )اباذری و حسینی یکانی؛صنایع تیدیلی،تکمیلی وغذایی را کمبود سرمایه

گوذاری و حمایتهوای موالی و بوانکی را بوا سوهمی       ( عامل سورمایه 29:  1389کالنتری و همکاران)

برنده برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و رونق کسب % مهمترین عامل پیش3/71معادل

هوای  الوذکر برناموه  اند. عالوه بر مطالعات و تحقیقات فووق و کار در استان  راسان شمالی ذکر کرده

 اند . ه را صریحآ مورد تأیید قراردادهتوسعه کشور نیز این نقیص

گذاری در زمینه صنایع غذایی و آشامیدنی صرفأ منحصر به احداث تأسیسوات  ماافأ اینکه سرمایه

های اولیه، ایجاد نظام فورو   آالت نیست بلکه سرمایه در گرد  برای تأمین نهادهو ابنیه و ماشین

های جاری اجتناب ناپذیر )که بر ی از مطالبات، هزینهو بازاریابی و تبلیغات، تعویق و یا عدم وصول 

متأسفانه در دهه ا یر بعاأ مرتبأ به زیان بخش تولید افزایش یافته مثول هزینوه تهیوه موواد اولیوه،      

ها و عوارض گوناگون دا لی و صادراتی، نر  افزایش نر  ارز، مالیات بر ارز  افزوده، تحمیل هزینه

هوای تحمیلوی   ر بانکها و هم در بازار غیر رسمی  ارج از بانک، هزینوه های مالی هم دباالی هزینه

ناشی از فساد نظام اداری اجرایی و قاایی و...( بخوش اعظموی از نیازهوای واحودهای تولیودی بوه       

 سرمایه و توسعه کسب و کار را تشکیل میدهند. . 
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گراست و بر اساس نظریوه  توزیع استانی صنایع غذایی و آشامیدنی نیز  به شدت نامتوازن و تمرکز

مرکز پیرامون موجب شده رونق بازارهوای کسوب و کوار در اسوتانهای مختلو  از شودت و ضوع         

درصد ( در صدر استانهای  83/8کارگاه )  242بر وردار شوند. در حالی که استان  راسان رضوی با 

گیورد  ر رتبه آ ر قرار میدرصد ( د 66/0کارگاه )  18کشور قرار دارد ، استان سیستان و بلوچستان با 

کارگاه ( ولوی   234، همچنین علیرغم اینکه استان تهران از نظر تعداد کارگاه در رده دوم قرار دارد ) 

درصد ( جایگاه نخسوت کشوور را در    38/16درصد ( و ارز  افزوده )  5/14از نظر تعداد شاغالن  ) 

 (.  16   1393ا تیار دارد)بهزاد نسب

% از جمعیت ایران 2حدود  1384تا  1377حاکی از آن است که طی سالهای  گزار  بانک جهانی

روزانوه   1377درصد از جمعیت ایران در سوال   3/8دالر داشته و حدود  25/1روزانه درآمدی کمتر از 

درصود رسویده    8درصد کواهش بوه    3/0با1384اند که این رقم در سال دالر درآمد داشته 2کمتر از 

 (.2-21:  2014است)بانک جهانی، 

نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که بر اساس همین گزار  تعداد افراد با درآمود  

درصود در سوال    1/43دالر در گروه کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط از  25/1روزانه کمتر از 

د. در کنوار  دهو % را نشوان موی  50رسیده که کاهشی بویش از   2010درصد در سال  6/20به  1377

ای از آن در چوین و هنود   عوامل دیگر بخش اعظمی از این دستاورد جهانی )که البته بخوش عموده  

تحقق یافته( مدیون توسعه صنایع کشاورزی و به ویژه صنایع غذایی است. این ارقام بیانگر ظرفیوت  

گوذاری در  ایهنهفته صنایع غذایی در کاهش فقر و رونق کسب و کار در ایران میباشد و تقویت سورم 

بانوک جهوانی از    2013این زمینه میتواند این ظرفیت را فعال سازد. ضمن اینکوه در گوزار  سوال    

به ایران ا تصا  داده شوده کوه بودترین جایگواه در      145شا ص فاای کلی کسب و کار جایگاه 

از آثوار  میان کشورهای  اورمیانه ، آسیای میانه و قفقاز است و دلیل عموده آن ناشوی از نیوز پوس     

تحریمهای اقتصادی نقش باالی دولت در اقتصاد است)موسسوه مطالعوات و پژوهشوهای بازرگوانی،     

1392 :22   .) 

 2013عالوه بر دیدگاه بانک جهانی و صاحبنظران دا لی، موسسه هریتیج نیز در گوزار  سوال    

و اعالم داشته از بوین    ود حاکمیت مطلق دولت بر فعالیتهای اقتصادی ایران را مورد تأیید قرار داده
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متغیر اقتصادی ، شا ص درجه آزادی اقتصادی آنها را اندازه  50کشوری که بر اساس محاسبه  177

(. 8:  1392قرار دارد )موسسه مطالعوات و پژوهشوهای بازرگوانی،     168گیری نموده ایران در جایگاه 

گردان گذاری که دولت صحنههاین شرایط موجب میگردد که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و سرمای

اصلی آنها در اقتصاد ایران است بدون توجوه بوه شورایط رقابوت کامول صوورت پوذیرد و عملکورد         

پذیری و اصول بازار رقابتی فعالیت میکنند به طور منفی تحت تأثیر بنگاههایی که در چارچوب رقابت

بر ی از شا صهای مهوم   2013سال گیرد. جایگاه ایران از نظر مجمع جهانی اقتصاد که در قرار می

 کشور محاسبه کرده به شرح ذیل است:  144تأثیرگذار بر رونق کسب و کار را برای 

 

 رتبه ایران در بر ی از شا صهای منتخب کسب و کار در جهان -3جدول   

 رتبه ایران شا ص

 130 گذارحمایت از سرمایه

 105 کارآمدی هیأت مدیره شرکتها

 141 بنگاههای اقتصادی به وامسهولت دسترسی 

 142 نر  تورم

 113 گستره بازار سازی

 134 گستره آموز  کارکنان

 62 رواج رشوه در نظام اداری

 .2-8:  1392موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،  ما ذ:

 یکی از مهمترین عواملی که بازار کسب و کار  در ایران را سالهاست تحت توأثیر  وود قورار داده   

های بانکی پیشی داشته ساله ا یر نر  تورم همواره بر نر  سود سپرده 30نر  باالی تورم است. در 

گذاران را به دنبال داشوته و موجبوات   اندازکنندگان و زیان بر ی از سرمایهو این امر عمأل تنبیه پس

ایی نیوز از ایون   ها از بخش تولید را فوراهم آورده اسوت. صونایع غوذ    رشد سفته بازی و فرار سرمایه

تأثیرپذیری مستثنی نبوده و شرکتهای فعال در عرصه صنایع غذایی نیز همچون بسیاری از بانکها و 

هوای  گذاری در پی کسب سود بیشتر و جلوگیری از ضرر و زیوان ؛ حتوی سورمایه   شرکتهای سرمایه
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ر چنوین شورایطی   انود. د موجود  ود را به سمت سفته بازی، ملک و سا تمان، سکه و ارز سوق داده

های جدید کمتر جذب فعالیتهای تولیدی و از جمله صنایع غذایی گردند. بور  طبیعی است که سرمایه

مورد بررسوی قورار    1گیری چند شا صهگذاران با توجه به مدلهای تصمیمهمین اساس رفتار سرمایه

 گیرد.می

و کارهای مختل  است. هر  گذاری در کسببازده دارایی متغیر مهمی برای مقایسه ارز  سرمایه

-چه بازده دارایی در یک رشته فعالیت بیشتر باشد به معنی مزیت آن فعالیت بورای توسوعه سورمایه   

توسوط سوازمان    1389شد. بر اساس رتبه بندی انجام شده برای بخش صنعت در سال باگذاری می

انود و نسوبت بوه    رار داشوته ق 11درصد در رتبه  01/8مدیریت صنعتی، صنایع غذایی با بازده دارایی 

و متعلق به گروه فلزات اساسی بوده فاصله زیادی دارد)فاطمی  17/22بازده دارایی باالترین رتبه که 

برابر بیشوتر از   7/2(. به عبارت دیگر بازده دارایی در گروه فلزات اساسی 41: 1392امین و مرتاایی،

گوذاری در ایون   موجب کاهش جاذبه سرمایه بازده دارایی در گروه صنایع غذایی است و این وضعیت

 گروه شده است.

در کنار فاای عمومی اقتصادی کشور و عوامل کلی مربوط به محیط کسب و کار ؛  هر یوک از   

باشند که گذاری با مسائل و مشکالت  ا   ود مواجه میصنایع غذایی در رابطه با موضوع سرمایه

گذاری در صونایع  یستند. مثأل نوع مسائل مربوط به سرمایهبعاأ قابل تعمیم به صنایع غذایی دیگر ن

% مواد اولیه مصرفی این صنایع به واردات کامأل با ماهیت 80روغن نباتی به جهت وابستگی بیش از 

گذاری که صنایع لبنی یا آبمیوه با آن مواجه هستند متفاوت است. همچنین بر وی از  مسائل سرمایه

ک مقیاس با واحدهای تولیدی بوزرگ )کوه هور دو نووع آنهوا در      مسائل و مشکالت واحدهای کوچ

صنایع غذایی فعال هستند( با یکدیگر مشابه نیستند. از اینرو ، اگر چه معاالت و مشوکالت عوام و   

گذاری گریبانگیر صنایع غذایی است ؛ اما به لحا  ویژگیهوای  وا  هور    مشترکی در زمینه سرمایه

گذاری در بازار کسب و کار آنها با یکودیگر متفواوت اسوت.    مایهیک از صنایع مذکور نقش و نوع سر

-نیاز به سرمایه برای رونق بازار کسب و کار در صنایع غذایی در چهار عنوان اصلی ذیل قابل طبقوه 

 بندی است:

                                                           
1 Multiple Attribute Decision Making 
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 اندازی واحد تولیدی.گذاری اولیه برای مطالعه ،احداث و راهسرمایه -ال 

-بندی، حقوق و دستمزد، و سایر هزینهواد اولیه تولید، بستهسرمایه در گرد  برای تأمین م -ب 

 های جاری.

 سرمایه الزم برای بازاریابی،توزیع و فرو . -ج 

 سرمایه مورد نیاز برای تحقیق و توسعه.  -د 

گذاری در هر یک از چهار بخش مذکور و برای صنایع غذایی مختلو  مسوائل و نیازهوا و    سرمایه

. بسیاری از محصوالت کشاورزی به صوورت فصولی تولیود شوده و صونایع      موانع  ا   ود را دارد

مربوطه در یک فصل  ا  با حجم انبوهی از مواد اولیه که بعاأ فساد پذیر بوده و باید سریعأ جذب 

جوات، کنسوانتره،   گردیده و حفظ ، نگهداری و فرآوری شوند )مثل صونایع کنسورو و کمپووت میووه    

اند. اما بازار مصرف آنها در طوول سوال توزیوع    ن کشی زیتون ( مواجهآبمیوه، رب گوجه فرنگی، روغ

آالت آنها )یعنی بخشی از سرمایه( مودت  ای از ماشینشود و از اینرو عالوه بر اینکه بخش عمدهمی

ماند بخش دیگری از سرمایه در قالب محصوول تولیود شوده توا زموان      زمان طوالنی بال استفاده می

واد اولیه انبار شده نیز عمأل از چر ه کسب و کار  وارج شوده و هزینوه  وواب     فرو  در بازار و یا م

کنند کوه موجوب افوزایش هزینوه تولیود و      گذار تحمیل میسرمایه و انبارداری مااع  را به سرمایه

گردد. از اینرو ارائه تسهیالت متناسب بانکی به ایون گوروه از   پذیری صنایع مذکور میکاهش رقابت

ترین حلقه مفقوده آنها برای رونق کسب و کارشان است. اموا بخوش دیگوری از    عمدهصنایع غذایی 

محصوالت کشاورزی )مثل شیر( علیرغم فسادپذیری باال به جهت عرضه مستمر مواد اولیه در طول 

سال با این مشکل مواجه نیستند اما مشخص نبودن سیاستهای مدا الت قیمتوی دولوت و پردا وت    

کننوده در طوی سوه سوال     یش مستمر قیمت شیر  ام ، کاهش قدرت  رید مصرفیارانه تولید ، افزا

( و نهایتأ ایجاد مشکل تقاضا در بازار مصرف محیط کسوب و کوار آنهوا را بوا مخواطره      90-94ا یر)

 جدی مواجه نموده است.

هوای روغنوی( کوه قابلیوت     گروه دیگری از محصوالت کشاورزی )مثول غوالت، حبوبوات و دانوه    

کشوی  تری را دارند و صنایع مربوطه آنها از جمله آرد و نان ، روغنتر و طوالنی مدتنگهداری سهل

و کنجاله ، تولید  وراک دام و طیور ، صنایع غذایی و کنسروهای آماده با مسائل  ا   ود از قبیل 
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های روغنی، شوکر و کنتورل   واردات حجیم و تحت حمایت دولت در  صو  گندم، جو، برنج ، دانه

گذاری در صنایع تبودیلی و غوذایی   اند که موجب افزایش ریسک سرمایهدر بازار دا لی مواجهقیمت 

 شود.مربوطه می

مشکالت زیر سا تی مربوط به سا تار بازرگانی کشور که عمودتأ منطبوق و متناسوب بوا واردات     

آن است و کمتر برای صادرات طراحی گردیده نیز مسئله جدی دیگری است که صونایع غوذایی بوا    

حلهوای  باشند و این امر موجب تحدید صادرات محصوالت صنایع غذایی )کوه یکوی از راه  مواجه می

-پذیری و کواهش هزینوه  اساسی حل مشکالت سرمایه گذاری در این صنایع و افزایش توان رقابت

باشد( شده است. این معال که مشکلی چند ده ساله در ایران است در سالهای ا یر با های آنها می

 تحمیل تحریمهای اقتصادی و موانع ایجاد شده در روابط بانکی  ارجی تشدید گردیده است.

عالوه بر موارد فوق به دلیل تسلط مالکیت غیر  صوصوی در اقتصواد ایوران )کوه البتوه مخوتص       

صنایع غذایی نیست و در کلیه فعالیتهای اقتصادی شمولیت دارد( بسیاری از صنایع غوذایی بوزرگ و   

مدیریتهای ناکارآمد دولتی یا شوبه دولتوی ) نظیور بانکهوا، صوندوقهای بازنشسوتگی،        متوسط تحت

سازمانهای وابسته به ارگانهای نظوامی و انتظوامی، موسسوات موذهبی از قبیول آسوتانهای مقودس        

رضوی، حارت عبدالعظیم، شاهچراغ، اوقاف و امور  یریه، بنیادهای مستافان ، جانبازان ، شوهید ،  

...( قرار دارند که در بسیاری از مسئولیتهای تولیدی ، بازرگانی و اقتصادی آنها از افوراد  کمیته امداد و

شود. این نحوه مودیریت  وود موانع اساسوی و     ای و تخصصی الزم استفاده میفاقد صالحیت حرفه

ر گذاریهای موجوود بووده و انحرافواتی را نیوز در مسوی     برداری بهینه از سرمایهبزرگی بر سر راه بهره

وری سرمایه و ثانیأ در بر ی موارد گذاریهای صحیح ایجاد نموده که اوأل موجب کاهش بهرهسرمایه

 گذاریها شده است .باعر اتالف و ضایع شدن سرمایه
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 :هایافته

گذاری در هر دو بخش دولتی و  صوصی در زمینه صنایع غذایی و عودم تووازن   کمبود سرمایه -

وری و افزایش هزینه تولیود صونایع   ذاریهای  مکمل موجب کاهش بهرهگمنطقی در زنجیره سرمایه

بینی میشود در برنامه پنجم توسعه نیز صنایع غذایی به اهداف ترسویم شوده   غذایی شده است. پیش

 دست نخواهندیافت.

گوذاری در صونایع کشواورزی و    بررسیهای انجام شده نشان داد که در زمینه تحقیقات سورمایه  -

گوذاری  جدی و عمیقی وجود دارد. اغلب پژوهشوهای انجوام شوده در موضووع سورمایه     غذایی  الء 

گذاری در بخش کشاورزی که عمدتأ معطوف به تولید مواد اولیه کشاورزی و اموور  مربوط به سرمایه

باشد شکل گرفته است. تحقیقات صونایع غوذایی و کشواورزی نیوز     زیر سا تی بخش کشاورزی می

باشد و تقریبوأ میتووان   ائل و مشکالت یک واحد تولیدی یا شرکت  ا  میعمدتأ راجع به کلیه مس

 گذاری در یک صنعت غذایی  ا  مغفول مانده است.  گفت موضوع سرمایه

های دولتی و اعتبارات بوانکی )حوداقل   منابع اعتباری تصویبی برای صنایع غذایی اعم از بودجه -

و با توجه بوه اینکوه در زموان تصوویب      ا  نیافتهدر دودهه ا یر( به طور کامل و صد در صد ا تص

بودجه نیز به دلیل محدودیت منابع، مقدار بودجه و اعتبارات مصوب معموأل کمتر از مقدار نیاز است، 

-ازاینرو عدم تخصیص اعتبارات و بودجه مصوب مشکالت این صنایع را مااع  نمووده و موجوب   

گذاری و انجوام  ا و امور جاری شود و توسعه سرمایههشده منابع اعتباری تخصیصی نیز صرف هزینه

بینوی شوده   های پیشاقدامات زیرسا تی هم در بخش  صوصی و هم در بخش دولتی در حد برنامه

 محقق نشود.

ای ، مشکالت ناشی از به دلیل نر  باالی تورم ، سیاستهای ناپایدار صادراتی و وارداتی و تعرفه -

المللی ، عدم استفاده از فناوریهای نوین در بر ی مبادالت بانکی بینتحریمهای اقتصادی ، دشواری 

از رشته فعالیتهای صنایع غذایی و همچنین عدم ایفوای بوه موقوع تعهودات دولوت هزینوه ریسوک        

گوذاریهای  وری مورد انتظار از سورمایه گذاری در صنایع غذایی باالست. با توجه به عدم بهرهسرمایه

گذاری الزم نیز به شکل منفی تحت تأثیر قرار گرفته کوه ایون امور کواهش     موجود ، توسعه سرمایه

 رونق کسب و کار را در پی داشته است .
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دهد که حداقل در سه دهه ا یور نور  مبادلوه بوه زیوان      بررسی بلند مدت نر  مبادله نشان می -

ثیر قورار داده  بخش کشاورزی بوده و این امر در بلند مدت صنایع غذایی را به طور منفوی تحوت توأ   

اند که توان شوند( عمأل اثبات نمودهاست. راهبردهای کنونی )که بسیاری از آنها سالهاست دنبال می

 تغییر این وضعیت و تحریک رونق کسب و کار را ندارند. 

ای کشور را بر عهده دارد های عمومی و توسعهنظام مالیاتی عالوه بر اینکه رسالت تأمین هزینه -

های اقتصادی و انسانی به سمت اولویتهای اساسی  ود را در جهت هدایت تولید و سرمایهباید نقش 

اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست محیطی ایفا کند. اما نظام مالیاتی مبتنی بر ارز  افزوده در ایران 

دهی فعالیتها در راستای حمایت از صنایع غذایی دا لی است و نسوبت بوه امنیوت    فاقد ویژگی جهت

 تفاوت است.ذایی، اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات در این راستا بیغ

از واحدهای تولیدی کوچک مقیاس صنایع غذایی آمار دقیق و قابل اتکایی در آمارهوای مراکوز    -

رسمی آماری )مرکز آمار ایران، وزارت صنعت،معدن وتجارت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی( 

د نیز با یکدیگر تناقاات فاحشی دارند و این حووزه بوا اغتشوا  آمواری     وجود ندارد. آمارهای موجو

 گذاری در این زیربخش باال رود. جدی مواجه است که موجب گردیده ریسک سرمایه

های مالی بنگاهها و شورکتهای صونایع غوذایی و    بنا به دالیل متعدد سا تاری اقتصادی هزینه -

نتیجه هزینه تمام شده ایون واحودهای تولیودی افوزایش      های فرصت آنها بسیار باالست و درهزینه

 پذیری آنها به طور منفی تحت تأثیر قرار گرفته است.یافته و قدرت رقابت

ای بر سر راه صادرات محصوالت صنایع غوذایی وجوود دارنود کوه توأثیر      موانع اساسی بازدارنده -

از عودم بر وورداری از اسوتانداردهای     اند. این عوامل عمدتأ عبارتندمنفی بر رونق کسب وکار داشته

تولیدی و بهداشتی الزم به ویژه در  صو  موواد اولیوه مصورفی؛ ناپایوداری در صوادرات مسوتمر       

محصول مورد تقاضای بازارهای  ارجی به دلیل محدودیتهای صادراتی بورای پاسوخگویی بوه نیواز     

غیر ایرانی میشود؛ موانع ناشوی از  دا لی که موجب تغییر منابع تأمین توسط واردکنندگان  ارجی به 

تحریمهای اقتصادی و بانکی و تبادل ارزی؛ ضع  در بازاریابی  ارجی توسط تولیدکننودگان صونایع   

 غذایی.
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گوذاری  اتکای مفرط صاحبان صنایع غذایی به بازار سرمایه و بازار مصرف دا لی و عدم سرمایه -

گوذاران  رنگ و انگشت شمار سورمایه بسیار کمگذاران  ارجی که منجر به حاور مشترک با سرمایه

گذاران  ارجی میتواند نقش مهموی   ارجی در صنایع غذایی ایران گردیده است. مشارکت با سرمایه

را در تأمین سرمایه، انتقال تکنولوژی، تأمین بازار  ارجی برای محصوالت تولیدی صونایع غوذایی و   

 توسعه بازار ایفا نماید.

 صوصی در اقتصاد ایران بسیاری از صنایع غذایی بزرگ و متوسط را تحت  سلطه مالکیت غیر -

ثبات قرار داده که موجب رکود کسب وکار ، اتالف منابع، وارد شدن ضرر و مدیریتهای ناکارآمد و بی

 اند. وری و از دست دادن بازار شدهای،کاهش بهرهزیانهای مکرر بر منابع تولیدی و سرمایه

قیموت  یع غذایی برای تأمین سرمایه در گرد   وود نیازمنود تسوهیالت ارزان    بسیاری از صنا -

بانکی هستند که با توجه به نر  باالی تورم و در نتیجه نر  باالی سوود تسوهیالت عموأل دریافوت     

هوای  ها و معرفی ناموه باشد. بسیاری از مجوزها ، موافقتنامهپذیر نمیسرمایه مذکور برای آنها امکان

-ی دریافت تسهیالت توسط صاحبان شرکتها و صنایع غذایی  صوصی یا به نتیجوه نموی  صادره برا

 توانند مورد استفاده قرار گیرند.رسند و یا در موقع مناسب  ود نمی

  

 :پیشنهادات نتیجه گیری و 

با توجه به ماهیت مسائلی که کسب وکار صنایع غذایی با آنها مواجه هستند راهکارهای متنووعی  

 در قالبهای کالن و  رد باید در دستور کار قرار گیرند: 

 ای هوای توسوعه  اقل بر اساس برناموه ها  باید الگذاری زیر سا تی دولت در کلیه زمینهسرمایه

-های سرمایهب محقق و اجرا گردد. عدم تخصیص بودجههای سالیانه مصوپنج ساله و بودجه

وری آنها های جاری صنایع غذایی و کاهش بهرهای مصوب موجب افزایش هزینهای و توسعه

 شده و بر رونق بازار کسب و کار اثر منفی دارد.

 ه دهند؛ از اینرو این نکته کبازار  ارجی بخش مهمی از بازار صنایع غذایی ایران را تشکیل می

بازار  ارجی نیز به اندازه بازار دا لی ) و حتی در بر وی مووارد بیشوتر از بوازار دا لوی( بورای       

گذاران صنایع غذایی اهمیت دارد باید موورد توجوه عملوی مسوئوالن نظوام      صاحبان و سرمایه
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سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور قرار گیرد و از اتخاذ سیاستهای ناپایدار صادراتی، وارداتوی و  

ای که لطمات جبران ناپوذیری را بوه شورکتها ، تولیدکننودگان و صوادرکنندگان صونایع       تعرفه

 ایم اجتناب گردد.آورد و در گذشته بارها شاهد آن بودهغذایی وارد می

     ارائه تسهیالت اعتباری بانکی مورد نیاز با نر  سودهای حمایتی بورای اسوتفاده از فناوریهوای

ایع غذایی باید در دستور کار دولت و بانکها قرار گیورد توا از ایون    نوین در رشته فعالیتهای صن

-وری صنایع مذکور و تولید روزآمد و منطبق بر نیاز بازار رقابتی ارتقا یافته و هزینهطریق بهره

 های تولیدشان کاهش یابد و رونق کسب و کارشان پایدارتر شود.

 ماد عمومی و کواهش هزینوه ریسوک    ایفای به موقع تعهدات دولت موجبات افزایش سطح اعت

آورد. بدیهی است عدم ایفوای تعهودات بوه موقوع     گذاری در صنایع غذایی را فراهم میسرمایه

های تولید و قیمت تموام شوده آنهوا را افوزایش     دولت نسبت به شرکتهای صنایع غذایی هزینه

 گذارد.پذیری آنها تأثیر منفی میداده و بر قدرت رقابت

 تخاذ سیاستهای تعدیلی و اصالحی به ویژه در راسوتای اقتصواد مقواومتی در    ضروری است با ا

قیموت، حمایتهوا و معافیتهوای    های حمایتهای زیرسا تی، ارائوه تسوهیالت بوانکی ارزان   زمینه

-ای، تسهیالت صادراتی برای صنایع غذایی ، حمایتهای تعرفهمالیاتی تولیدی، حمایتهای بیمه

ولیود دا لوی نور  مبادلوه بوه نفوع بخوش کشواورزی و صونایع          گیری حمایت از تای با جهت

 کشاورزی و غذایی اصالح شود.

         سیاستهای مالیاتی مبتنی بر ارز  افزوده در بخوش صونایع غوذایی بایود نسوبت بوه صونایع

تری بر وردار باشد و به کاهش هزینه ریسوک در ایون زیوربخش    غیرغذایی از ویژگی حمایتی

لیاتی یکسان در صنایع غذایی و غیر غذایی موجب بدتر شودن  کمک کند. اعمال سیاستهای ما

 شود.رابطه مبادله می

  با توجه به فقدان آمار دقیق و قابل اتکا از واحدهای تولیدی کوچک مقیاس صنایع غذایی و با

ای از رونق کسوب وکوار بوه ایون  واحودها بسوتگی دارد و       عنایت به این واقعیت بخش عمده

م در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بورای رفوع ایون نقیصوه تودبیر      ضروری است راهکار الز

 گردد.
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  بسیاری از صنایع غذایی پس از ا ذ مجوزهای مربوطه و شروع به کار با مشکالت و معاالت

شوند که اساسأ در فرایند ا ذ مجوز اجرایی و تولیدی توسط سازمانها و دستگاههایی مواجه می

اند. این امور موجوب توسوعه فسواد اداری و افوزایش      د یل نبوده برداریتأسیس و پروانه بهره

بینی نشده تولید گردیده و در بر ی مواقع موجب شده طرح اولیوه یوا متوقو     های پیشهزینه

ست داده و تغییر کواربری پیودا کنود. بوه     شود و یا توجیه اقتصادی و تولیدی  ود را کامأل از د

ای بوازنگری و  نظارت دستگاههای ذیربط بوه گونوه   همین دلیل ضروری است شیوه مدا له و

های گزافی را بر آنهوا  گذاران با تصمیمات متناق، دستگاهها که هزینهاصالح شود که سرمایه

 تحمیل مینماید مواجه نباشند.

  گوذاران  برای تسهیل حاور ایران در بازارهای کاال و سرمایه در  ارج از کشور حاور سورمایه

-ایی ایران ضروری است. از اینرو باید زمینه حاور  و مشوارکت سورمایه   ارجی در صنایع غذ

گذاران  ارجی و نشان دادن انعطافهای الزم در گذاران  ارجی با اصالح مقررات جذب سرمایه

 موارد اجرایی و اداری فراهم گردد.

   هور گونوه   با توجه به تنوع ماهیتی و گوناگونی مسائل صنایع غذایی که در بر ی از ابعاد فاقود

گوذاری و الزاموات   شباهتی با یکدیگر هستند و برای شنا ت دقیق و علمی چالشهای سورمایه 

گوذاری و کسوب و کوار    رونق بازار کسب وکار صنایع غذایی ضروری است با محوریت سرمایه

پژوهشهای مسقلی برای هر یک از صونایع غوذایی در دسوتور کوار پژوهشوگران و موسسوات       

 گیرد تا  الء مطالعاتی در صنایع غذایی از این حیر جبران گردد. تحقیقاتی ذیربط قرار

 پذیری و کواهش هزینوه تموام شوده و در     برای جلوگیری از  واب سرمایه ،حفظ قدرت رقابت

نتیجه رونق بازار کسب وکار باید گستره بازار صنایع غذایی با هودف توسوعه صوادرات توسوط     

 گذار تعری  شود.سرمایه

 ای واحود و در چوارچوب طورح آموایش     و توسعه صنایع غذایی در پنجوره  ضروری است ایجاد

ای بوا لحوا  کلیوه مالحظوات الزم زیرسوا تی، تولیودی،       سرزمینی مشخص و سنجیده شوده 

اقتصادی، اداری ، زیست محیطی و حتی سیاسی و فرهنگی مورد حمایت و در دستور کار قرار 
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گوذار  ط دستگاههای ذیربط دولتی به سرمایهبینی نشده توسهای پیشگیرد و از تحمیل هزینه

 جلوگیری شود.

  رونق بازار کسب و کار بدون شکستن سلطه دولتی و شبه دولتی بر شرکتهای بزرگ و متوسط

پذیر نیست. شکستن  این سلطه بایود بوا عزموی    و  صوصی سازی واقعی و صحیح آنها امکان

 جدی و به فوریت در دستور کار قرار گیرد.

 ررات و درصد سود تسهیالت بانکی به صنایع غوذایی بایود بوه نووعی کوه امکوان       ضوابط، مق

استفاده از این تسهیالت برای صنایع مذکور فراهم گردد اصالح شوده و موورد بوازنگری قورار     

 گیرند.

      داشتن شرکای توانمند بین المللی و  ارجی نوعی سرمایه محسوب شده کوه نوه تنهوا باعور

گوذاری در  شود بلکه موجب افزایش ضوریب امنیوت سورمایه   ار میرونق بیشتر بازار کسب و ک

ایران و ایجاد تقاضای موثر  ارجی برای محصوالت تولیدی شرکتهایی کوه از مزیوت داشوتن    

ای در شود. این نقیصه در رابطه با صنایع غذایی به طور گستردهمندند میشرکای  ارجی بهره

 ایران مصداق دارد.
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 فهرست منابع:

 ( .اولویوت 1393اباذری،ع. و حسینی یکانی،س . )      بنودی مکوانی اسوتقرار صونایع تبودیلی و

تکمیلی کشاورزی )مطالعه موردی استان مازندران( . تحقیقات اقتصواد و توسوعه کشواورزی    

 . 175 -182:  1، شماره 45ایران، دوره 

 ( . تحلیل سرما1392اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران . )گوذاری در بخوش   یه

 340کشاورزی ایران . اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تهوران، ج.ا.ایوران :   

 صفحه . 

 ( . مقایسه قیمت مورد انتظوار بوا قیموت    1384فر،م. و سرافرازیزدی،م. )زادهاحمدپور،ا.؛یحیی

ورس اوراق بهوادار  بازار سهام )صنایع مواد غذایی و آشامیدنی شرکتهای پذیرفته شوده در بو  

 . 15 -32: 19تهران( . پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم، شماره 

 ( .تحلیل بازار مرکبات در جهان و ایران . موسسوه پژوهشوهای برناموه   1393اردستانی،م . )-

 صفحه . 23ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی . 

 گوذاری  صوصوی و   ( . بررسی وضعیت و ارتباط بین سورمایه 1379،ج. )باقری،م. و ترکمانی

دولتی در بخش کشاورزی با استفاده از آزمون هوم انباشوتگی . مجموعوه مقواالت سوومین      

 .775 –797اسفند : 1بهمن تا  29کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ، مشهد،

 ( .بررسی رابطوه بلندمودت و کوتواه   1382باقری،م. و کرمی،ا . )     مودت توورم و اعتبوارات بوا

گذاری  صوصی در بخش کشاورزی . مجموعه مقاالت نخستین همایش کشواورزی  سرمایه

 و توسعه ملی. تهران.

 ( . موجوودی سورمایه در اقتصواد ایوران      1393بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران . ) ال

 . معاونت اقتصادی بانک مرکزی. 1353 -91

  ب( .  الصوه تحووالت اقتصوادی کشوور      1393ان . ) بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایور

 صفحه . 90. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی .  1392
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 ( . شا ص کل بهوای کاالهوا و  ودمات     1393بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران . )پ

مصووووووورفی در منووووووواطق شوووووووهری ایوووووووران . بازیوووووووابی شوووووووده از     

www.cbi/datedlist/10807/aspx 11، ساعت  10/10/93در تاریخ . 

  ( . سوهم فعالیتهوای اقتصوادی در تولیود      1393بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایوران . )ت

در  www.cbi/datedlist/10807/aspxنا وووالص دا لوووی . بازیوووابی شوووده از   

 . 9، ساعت  20/9/93تاریخ

 .( . ترسیم سیمای صونایع غوذایی   1393؛ مسافر،ن،؛ نوری،م. و عبداهلل زاده،م. )بهزادنسب،ج

ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهواد  کشور . موسسه پژوهشهای برنامه

 صفحه . 96کشاورزی .

 ( .بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخوش کشواورزی   1380بختیاری، . و حقی،ز . )

  109 -138: 35، شماره 9دی در اقتصادایران(. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال )بیماری هلن

 ( .رونوود تولیوود و تجووارت شوویر در جهووان و ایووران . موسسووه 1393پووالوم،م. و جیووران،ع . )

 12ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهواد کشواورزی .   پژوهشهای برنامه

 صفحه .

 وری کول عوامول تولیود    ( . اندازه گیری رشود بهوره  1386فرد،م. )پور،م. و شاهمرادیتهامی

بخش کشاورزی و بررسی سهم آن از رشد ارز  افزوده بخش . اقتصاد کشواورزی، شوماره   

2 :332- 317. 

 ( .مقایسه بهره1389 داپرست شیرازی،ج. و ستایش،ع . )   وری نیروی کار و سورمایه بخوش

: 70، شوماره  18تصاد کشاورزی و توسعه، سوال  کشاورزی با بخشهای صنعت و  دمات . اق

78- 55 . 

 ( . بررسوی انتظوارات متقابول بورای     1391آزما،ج. و ایزانلوو،ق. )  داپرست مشهدی،م.؛ بخت

گوذاری ) مطالعوه مووردی    مشارکت دولت و بخش  صوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه

زی )علووم و صونایع   بخش کشواورزی اسوتان  راسوان شومالی . اقتصواد و توسوعه کشواور       

 . 48-58: 1، شماره 26کشاورزی(، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 
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 ( .محاسبه بهره1379دانشورکا کی،م . )    وری سرمایه در بخش کشواورزی و مقایسوه آن بوا

 1بهمون توا    29صنعت . مجموعه مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ، مشهد،

 . 856 -864اسفند: 

 .( . امکان سنجی اقتصادی بوه منظوور   1390؛ کریمی،ف. و زاهدی کیوان،م. )راعی دهقی،م

گذاری در احداث صنایع لبنی در شرایط عدم قطعیت . تحقیقات اقتصواد کشواورزی،   سرمایه

 . 47 -72: 1، شماره 3جلد 

 ( .بررسی نقش تسوهیالت اعطوایی بانکهوا در تجهیوز سورمایه و      1382رجبی جهرودی،م . )

خش کشاورزی . مجموعه مقاالت نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی گذاری بسرمایه

 ریزی و اقتصاد کشاورزی.. موسسه پژوهشهای برنامه

 ( .بررسی نقش صونایع تبودیلی در کواهش ضوایعات و توسوعه صوادرات       1385رحمانی،م . )

 . 201 -229:  49، شماره 16محصوالت باغی . روند پژوهشهای اقتصادی، سال 

  .تبیین ویژگیهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روسوتایی   ( .1383)رحیمی،ع

 صفحه. 334با تکیه بر تجارب دیگر کشورها . وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ج.ا.ایران : 

 ( .بررسی تأثیر سرمایه1393رنجبرپور،ر.؛ حقیقت،ج.؛ کریمی تکانل،ز. و مردی بیوه راه،ر . )-

 . 71 -91: 4شماره ، 6گذاری بر قیمت مواد غذایی در ایران . تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد

 ( . شناسوایی پیونودهای بوین بخشوی     1391نژاد،ب. و اقوامی،م. )سادات باریکانی،س.؛ ایران

فعالیتهای اقتصاد ایران با تأکید بر فعالیتهای بخش کشاورزی . تحقیقات اقتصاد کشواورزی،  

 .  99 -119: 2اره ، شم4جلد 

 صفحه . 54. 2صنعت ، نگار   -( . اطلس ملی ایران1387برداری کشور . )سازمان نقشه 

 ( .تعیین نور  بوازدهی سورمایه   1380سلطانی،غ . )     گوذاری در بخوش کشواورزی . موسسوه

 صفحه.  109ریزی و اقتصاد کشاورزی : پژوهشهای برنامه

 ( .بررسی نقش سرمایه گذاری دولت در رشد بخش کشاورزی طی 1385سهرابی ام آباد،ن .)

برنامه های عمرانی توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسوالمی ایوران . پایوان    
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نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسوالمی تهوران مرکوزی.    

 صفحه. 233

 گذاری  صوصوی و دولتوی   ( . بررسی عوامل موثر بر سرمایه1382وسوی،م. )شاکری،ع. و م

 .91-103: 44و43، شماره 11در بخش کشاورزی . اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 

 ( .بررسی ابعاد اقتصادی ضایعات محصوالت کشاورزی در ایران . مجموعه 1388شادان،ع . )

 اه فردوسی، مشهد.مقاالت ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی . دانشگ

 گوذاری  ( . عوامل موثر بر سرمایه1388فر،ی. )شکری،ا.؛ شاهنوشی،ن.؛ محمدزاده،ر. وآذرین

 .107-118: 2در بخش کشاورزی ایران . تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 

 ( .تعیین مزیوت نسوبی در اسوتانهای کشوور بوا      1388صادقی شاهدانی،م. و عبدالملکی،ح . )

 . 76 – 89:  50. تحقیقات تجاری، شماره  MODMاستفاده از مدل 

  گوذاری  صوصوی در بخوش    ( . بررسوی موانوع سورمایه   1383پوور،ب. ) صامتی،م. و فرامورز

 . 91 -112: 45کشاورزی ایران . اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 

  ( .تحلیول آثوار افوزایش مخوارج دولوت بور       1387طاهری،ف.؛ موسوی،ن. و محمودی،ح . )

الن بخش کشاورزی و اقتصواد ایوران: تحلیلوی در چوارچوب تعوادل عموومی .       متغیرهای ک

 .95 –120: 47پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 

 ( .تولید و تجارت شکر در ایران و جهان . موسسه پژوهشهای برنامه1393طوسی،م . ) ریزی

 صفحه . 18، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی : 

 ،( . شناسایی عوامل مووثر بور مودیریت نووآوری در صونایع      1392س. )عمانی،ا. و سلمانزاده

تبدیلی و تکمیلی محصوالت دامی در مناطق روستایی استان  وزسوتان . روسوتا و توسوعه،    

 .  121 -141:  4، شماره 16سال 

 ( .برنامه راهبردی زنجیره تأمین فرآورده1392فاطمی امین،س. و مرتاایی،ا . ) . های غذایی

 صفحه . 489جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، تهران، ایران: انتشارات

 ای دانش و نر  بازده سرمایه . ( . بررسی رابطه فرایند چر ه1389چه،م. و حسومیان،م. )قره

 . 9-24: 3چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 
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 ( .بررسی مخارج مصرفی و سورمایه 1387کازرونی،ع. و ابقایی،ف . )   های دولوت بور سورمای-

 . 1-20: 1،شماره  8گذاری بخش  صوصی در ایران . پژوهشهای اقتصادی، سال 

 گذاری دولتی در بخش کشاورزی و ( . تجزیه تحلیل سرمایه1379راد،ع. و کوپاهی،م. )کیانی

 -116: 32شوماره  ،  8. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال  1379 -83بینی آن برای دوره پیش

103 . 

 برنوده و بازدارنوده ایجواد و    ( . عوامل پیش1389. و موحد محمدی،ح. )کالنتری، .؛ عبدی،ر

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان  راسان شومالی . اقتصواد کشواورزی و    

 . 19-37: 70، شماره 18توسعه، سال 

 ( . چکیده نتایج طرح آمارگیری نیوروی کوار   1393مرکز آمار ایران . )-   دفتور   1393پواییز .

 صفحه . 10معیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران : ج

  ( . 1392موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگوانی       )( . تحلیول اطالعوات  بوازار ایوران )تابوا

 34. پژوهشکده مطالعات راهبردی ، وزارت صنعت، معودن و تجوارت . تهوران .    124شماره 

 صفحه.

 ( .تأثیر رابطه 1382مهرابی بشرآبادی،ح . ) مبادله قیمتی بر بخش کشاورزی ایران . مجموعه

 مقاالت چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی .

 ( .تحوالت سرمایه1368مهرگان،ن . )      گوذاری در بخوش کشواورزی . اطالعوات سیاسوی و

 .62و  61اقتصادی ، شماره های 

 ( .تحلیل رفتار سرمایه1376مهرگان،ن . )      گوذاران بخوش  صوصوی در کشواورزی ایوران .

 .  135 -160: 17، شماره 4اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال

 طرح مطالعاتی بررسی  1( . گزار  شماره 1392ای فالت . )مهندسان مشاور آمایش منطقه

گذاری دولتی و غیر دولتی در توسوعه اقتصوادی روسوتاها و ارائوه راهکارهوای      موانع سرمایه

 594کشواورزی و توسوعه روسوتایی :    ریوزی ، اقتصواد   مناسب . موسسه پژوهشهای برناموه 

 صفحه .
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 ( .بررسی عوامل موثر بر دسترسی بوه اعتبوارات   1383میر،س.؛ اکبری،ا. و هاشمی تبار،م . )

کشاورزی و نقوش آن در تولیود )مطالعوه مووردی اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان( . اقتصواد         

 .  25 -51: 48کشاورزی و توسعه، شماره

 ( . آمار ناموه کشواورزی   ال1392وزارت جهاد کشاورزی . ) جلود دوم . وزارت جهواد    1390

 صفحه. 425کشاورزی . تهران . 

  ( . آموار ناموه کشواورزی    1392وزارت جهاد کشواورزی . )جلود دوم . وزارت جهواد    1391ب

بهمون سواعت    12در www.mag.ir/portal/fileکشاورزی . تهران . بازیابی شده از 

 صفحه. 405. 17

 وری در اقتصواد ایوران . بانوک مرکوزی، مجموعوه      ( . بررسی بهوره 1388زاده زنوز،پ. )ولی

 .40پژوهشهای اقتصادی ، شماره 

 ( . عوامول مووثر بور سورمایه    1393پور،ز. )نیا،م.؛ عبداللهی،ز. و اسکندریهوشمند،م.؛ دانش-

، 3طالعوات اقتصوادی کواربردی ایوران، دوره     گذاری  صوصی در بخش کشاورزی ایران . م

 . 239 -255: 11شماره 

 بخش،س.؛ شاهنوشوی فروشوانی،ن.؛ دانشوورکا کی،م.؛ کارشوکی،ح. و دورانودیش،آ.      یزدان

( . شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیوت تولیودی صونایع غوذایی و آشوامیدنی      1392)
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