بررسی وضعیت تجارت کشاورزی ایران
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چکیده
صادرات کاالها و خدمات نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد و نیروی محرکه توسعه اقتصادی کشورها بهه مهمار
میرود .لذا همه کشورهای دنیا تالش میکنند که با اتخاذ سیاستهای مناسب ،این موتور رمد اقتصهادی را ععها تهر
نمایند .در نتیجه رقابت در عرصه تجارت اعزایش یاعته که در این میان ،کشورهایی که دارای یک اسهتراتیی مشهخ
و دورنمایی از صادرات محصوالت خود بودهاند ،موعقتر عمل کردهاند .صادرات دارای مزایای بیمماری است که از آن
جمله میتوان به ایجاد درآمد ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور یا اجرای برنامهههای توسهعه اقتصهادی ،ایجهاد
امتغا یا عرصتهای مغلی جدید ،بهبود کیفیت کاالهای تولیدی ،پایین آوردن هزینه تولید به سهبب بههرهگیهری از
ظرعیت کامل تولید و کسب اعتبار و وجهه بینالمللی به سبب تقویت بنیه اقتصادی کشور اماره نمود.
حجم واردات یک کشور نیز یکی از عواملی است که میتواند میزان مبادله و رابطهه تجهاری بها خهاره و هم نهین
مقدار نیاز و وابستگی را مشخ

نماید .رمد واردات برخی کشورها موجبات کمک بهه توسهعه و رعهاه آنهها را عهراهم

ساخته و در بعضی دیگر باعث رمد مصرف و باال رعتن درجه وابستگی مده است.
امروزه اهمیت توسعه تجارت در مرایط نوظهور جهانی مدن و از بین رعهتن مرزههای تجهاری کشهورها دوننهدان
میمود .بدین سبب انتظار میرود ایران به نحوی خود را با توسعه تجارت جهانی همگام کند و برای رقابت و ورود بهه
صحنه تجارت بینالمللی و مشارکت ععا و ثمربخش با ترتیبات اقتصادی منطقهای آماده مود.
به منظور آمنایی بیشتر با میزان مبادالت کشهاورزی ایهران ،در ایهن مطالعهه ،وضهعیت تجهارت کشهور در بخهش
کشاورزی مورد بررسی قرار گرعت .مقایسه آمارهای موجود نشان داد که حدود  08درصد از مقدار واردات محصهوالت
کشاورزی در کشور مربوط به هفت محصو عمده استراتییک بوده که در این میهان ،گهروه الهالت بیشهترین سههم را
دامته است .صادرات محصوالت کشاورزی نیز طی سا های اخیر روندی صعودی را نشان میدهد .ننان ه ایهن رونهد
در سا های آتی ادامه یابد میتواند به عنوان یک اهرم توسعه و رمد اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
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