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 الگوي صادرات كشاورزي ايران برصادراتي تاثير جوايز بررسي 
  1*عبدالكريم اسماعيلي

  23/11/1388:تاريخ پذيرش  25/10/1388:تاريخ دريافت
 

  چكيده
اما  ، عنوان جوايز صادراتي پرداخت شدهبا صادراتي  ي از يارانهاي هاي اخير، بخش عمده در سال    

 اين .استمطالعه اي انجام نشده ر الگوي صادرات محصوالت كشاورزي ثير اين جوايز باتبا در رابطه 
 .ده استش  پرداخته الگوي صادرات محصوالت كشاورزي  بر به بررسي تأثير جوايز صادراتيپژوهش

 جوايز صادراتي طبقه بندي و گوناگوندر اين راستا محصوالت كشاورزي به سه دسته با نسبت هاي 
  و هفت سال بعدپيش طي هفت سال ياد شدهوي صادرات محصوالت اثر جوايز صادراتي بر الگ

براي بررسي تاثير . صادراتي مورد بررسي قرار گرفتي از اجراي سياست جايزه ) 1387- 1374(
 بخش كشاورزي  ي گانه24جوايز پرداخت شده بر الگوي تجارت محصوالت كشاورزي، محصوالت 

. شد صوالت و زماني بود كه جايزه پرداخت نمي شامل محنخستگروه . به سه گروه تقسيم شدند
  دريافت يارانه درصد 5/1نهايت گروه سوم بيش از در  تر و  درصد و كم5/1 يارانهگروه دوم 

عدم ( واريانس چندگانه نشان داد كه بين گروه اول و دوم تجزيه و تحليل  ينتيجه. كرده اند مي
 اما بين گروه سوم ،داري وجود ندارد وت معنيتفا)  درصد5/1تر از  دريافت جايزه و جايزه كم

داري  با گروه اول و دوم از نظر آماري اختالف معني)  درصد5/1بيش از يارانه دريافت كنندگان (
 براي تاثير گذاري جوايز صادراتي الزم است مقدار جوايز از يك حد آستانه ، ديگربيانبه . وجود دارد
 . باالتر باشد

  
  صادراتي، الگوي تجارت، صادرات محصوالت كشاورزيي رانه يا :هاي كليديه واژ
  
  

                                                 
  انشگاه شيرازدانشيار بخش اقتصاد كشاورزي د -  1
  esmaeili@shirazu.ac.ir : نويسنده ي مسئول -*
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  پيشگفتار
طي .  در مبادالت تجاري كشور داشته استمهم يصادرات محصوالت كشاورزي در كشور ما نقش    
 درصد از كل صادرات غير نفتي كشور، كاالهاي 21 و 20، 19 به ترتيب 86 و 85، 84هاي  سال

 دالر كاالي كشاورزي ميليارد 3/2 در حدود 1386كه در سال ي ه گونه اب. كشاورزي بوده است
     نشانشواهد زيادي در دست است كه  ).1387سازمان توسعه تجارت ايران (صادر شده است 

هاي تجاري تبديل شده يا در  بين المللي به قطبي  كشورهايي كه در عرصه بيش ترمي دهد 
ند، براي كمك به صادر كنندگان خود يا ايجاد تعادل در هاي بااليي قرار دار صادرات جهاني در رده

گيالن (اند  تراز تجاري، جوايز صادراتي متنوعي به توليد كنندگان و صادركنندگان خود اعطا كرده
 "عمومي تعرفه و تجارتي موافقتنامه " 16  ياز آنجا كه به موجب ماده). 1387پور و اسماعيلي 

 موارد  بيش تريز صادراتي وضع شده است، كشورهاي دنيا درهايي در مورد اعطاي جوا محدوديت
 مستقيم يا غير مستقيم در اختيار گونه يحاضر نيستند كه در خصوص ميزان جوايزي كه به 

ه دهند زيرا كشورهاي ي دقيقي اراداده هايدهند،  توليدكنندگان يا صادركنندگان خود قرار مي
 كشورهاي وارد كننده ممكن است با توسل به اقداماتي رقيب يا توليد كنندگان كاالهاي مشابه در

  . اثرات جوايز صادراتي اعطا شده را خنثي كنند
 اخير، تغييراتي  ي براي لغو يارانه ها و جوايز صادراتي بويژه در دو دههجهاني   افزايش فشارهاي  

ي يا غير مستقيم يمر هاي نا در اشكال اين جوايز ايجاد كرده و جايزه صادراتي مستقيم را به كمك
تر متوجه كشورهاي بزرگ صنعتي، ببرهاي آسيا يا  البته اين فشارها بيش. تبديل كرده است

 پيشتاز هستند و صادركنندگان اغلب كشورهاي در جهاني تجارت  يكشورهايي است كه در عرصه
ه حضور مؤثر هاي ديگر قادر ب  بدون برخورداري از جوايز صادراتي يا كمك،حال توسعه يا كم رشد

  .)1384اعلمي  ( نيستند جهانيدر بازارهاي
 اين بيش تر در كه دهد مي نشان آسيايي كشورهاي در صادرات تشويق هاي سيستم بررسي    

 ي سرمايه ماندن راكد از جلوگيري براي و دارد وجود گمركي حقوق بازپرداخت كشورها سيستم
 در فعال توليدكنندگان اغلب ،صدور  يلحظه تا گمركيي  تعرفه زمان پرداخت از كننده صادر
      يبه نقل از گزارش بررسي تجربه (هستند  گمرك زير كليد انبارهاي داراي صادرات بخش
 در گمركي هاي تعرفه ميانگين اگرچه). 1387 هاي صادراتي، سازمان توسعه تجارت ايرانيارانه

 را متعددي صادراتي اقالم هنوز اما ،است يافته اخير كاهش هاي سال در اندونزي و مالزي تايلند،
 گمركي حقوق كه يافت 1 كشورهاي جنوب شرق آسيا ياتحاديههاي  توافق چارچوبدر توان مي

                                                 
1 -Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
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 حذف كه است اي گونه به هنوز تركيه و هند در گمركي هاي تعرفه ميانگين .باالست آنها مصرفي
 بودن فعال علت به بررسي حتت كشورهاي در. كند نمي توجيه گمركي را حقوق بازپرداخت سيستم

 هاي نرخ با قادرند توليدي واحدهاي و صادركنندگان تسهيالت،  و امكان اخذيصادرات هاي بانك
 .نمايند دريافت را خود مورد نياز صادراتي هاي وام جهاني

ها اعمال گرديده كه جوايز صادراتي يكي  گونه مساعدت هاي اخير اين     در كشور ما نيز در سال
 ه است،صادرات كاالهاي صنعتي مورد نظر بودي  كه توسعه 1348از سال . ستها ترين آن مهماز 
اما ، گرفت  جوايزي تعلق مي،ت وزيرانئ كاالها بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب هيبرخي ازبه 

 تنها جايزه. رفت ارزش كل صادرات كشور فراتر نمي درصد 3 تا 2مقدار اين جوايز محدود بود و از 
ي براي محاسبه . گرفت و اقالم سنتي از دريافت آن محروم بودند به كاالهاي صنعتي تعلق مي
در  تقريبي توليد كاال با  ي معموالً هزينه1350  ي دهه يهاي اوليه ميزان جوايز صادراتي در سال

ا قيمت گرفت و قيمت تقريبي كاال ب حمل تا بندر مبدأ مالك عمل قرار ميي  كرايه نظر گرفتن
شد و درصدي از ما به التفاوت  خليج فارس مقايسه ميي كاالهاي مشابه رقيب در كشورهاي حوزه 

پرداخت جوايز صادراتي هرگز استمرار . دش به عنوان جايزه تعيين و پيشنهاد تصويب آن مطرح مي
 به 1353از سال . توانستند آن را در محاسبات خود منظور نمايند نداشت و صادركنندگان نمي

صادرات غير نفتي اهميت خود را از ي ، توسعه جهانيسبب افزايش ناگهاني قيمت نفت در بازارهاي 
  .)1384اعلمي  (دست داد و براي افزايش صادرات محصوالت صنعتي نيز جوايزي اختصاص نيافت

 تغيير ساختار اقتصاد كشور و بر طرف كردن مشكالت ديوان 1376-80هاي     در خالل سال 
    اما افزايشفراهم كرد،  براي تداوم رشد صادرات غير نفتي  را مناسبي شرايط، آن يرانهساال

توليد اغلب كاالهاي صادراتي به داليل گوناگون از عواملي بود كه به تضعيف موقعيت ي هزينه 
شد به همين سبب ضرورت احياي جوايز صادراتي  رقابتي صادركنندگان در بازارهاي هدف منجر مي

 به 1381 قانون بودجه سال 19  يتبصره) ه(د توجه مسئوالن قرار گرفت و به موجب بند مور
ي موضوع اندوخته %) 1( بخشي از درآمد يك درصد 1381دولت اجازه داده شد كه در سال 

تشويق ريزي كشور براي  احتياطي صندوق ضمانت صادرات ايران با تأييد سازمان مديريت و برنامه
ما   كه اشاره شد، در كشور گونههمان ).1387سازمان توسعه تجارت ايران (ابدصادرات اختصاص ي

 اين  ي اما درجه، دولت قرار گرفته است يپيش فرآيند صادرات مورد مداخلهي چهار دهه از 
   افزايش شكاف تراز بازرگاني كشور بويژه در.  يكسان نبوده استگوناگونهاي  حمايت در سال

 ياگونه نفتي را به  رغيب كرده است كه حمايت از بخش صادرات غيرهاي اخير دولت را ت سال
  . سازمان يافته در دستور كار خود قرار دهد
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 انجام شده گوناگونهاي تشويق صادرات در كشورهاي  ثير برنامهاي در رابطه با تگوناگونمطالعات 
ت بر صادرات كشاورزي هاي تشويق صادرا براي بررسي تأثير برنامه) 2001(گانجال ي مطالعه . است

 اما اين تأثير به ، معنادار بر صادرات كشاورزي دارنديدر كانادا نشان داد كه اين برنامه ها تأثير
 نشان داد كه تقاضاي صادرات براي ياد شده  ي مطالعه، بر اينافزون. يابد تدريج كاهش مي

     ر مورد اثرات د) 2003 ( و پادال آدهيكاريپژوهش .استمحصوالت كشاورزي كشش پذير 
هاي تشويق صادرات در آمريكا   مهم مؤثر بر تقاضاي صادرات گندم با تأكيد بر برنامهعامل هاي
با صادرات را  GDPهاي صادراتي و   مثبت مشوق ي منفي قيمت و نرخ ارز و رابطه يوجود رابطه
 و ييي اروپاها هاي تشويق صادرات بين دولت همچنين تعيين تأثير حذف سياست. تأييد كرد

با صادرات تأييد كرده و نشان را ها  گونه سياست  مثبت و معنادار بين اين اي وجود رابطهييآمريكا
  ).2003گايسفورد (ها نيست  يك از دولت ها به نفع هيچ داد كه حذف اين سياست

ج كه تشويق صادرات برني اي در آمريكا به بررسي اثرات دو برنامه  در مطالعه) 2005(وانگ     
. دسترسي به بازار داخلي است، اقدام نمودي  بازار خارجي و دومي برنامه  يتوسعهي اولي برنامه 

با استفاده از يك روش . شدنددر اين مطالعه دو كشور وارد كننده مكزيك و كاستاريكا انتخاب 
. ن بررسي گرديد اثرات اين دو برنامه روي صادرات برنج در بازار آمريكاي التي،اي تخمين تك معادله

ها در   اما اين برنامه،بودههاي تشويق صادرات در مكزيك مؤثر   نشان داد كه برنامهبدست آمدهنتايج 
بررسي كشش قيمت نشان داد كه قيمت در بازار كاستاريكا به . ه استكاستاريكا مؤثر واقع نشد

خ ارز دو كشور رقيب  نر هاي كشش پذيرتر از بازار مكزيك بوده و نوسانگونه ي شايان توجهي
با بررسي تأثير ) 2006(ضياء  . معنادار بر بازار تقاضاي برنج در آمريكا داردياثر) اروگوئه و آرژانتين(

هاي صادراتي تأثير مثبت و  هاي صادراتي بر صادرات در پاكستان، نشان داد كه مشوق مشوق
ده و شير در صادرات  چشمگيها باعث كاهش معناداري بر صادرات داشته و حذف اين مشوق

  .دش اين كشور بر آورد GDPدرصد /. 75 از اين كاهش حدوداً ناشيهاي اقتصادي  هزينه
صادرات در ژاپن نشان داد كه اگر چه اين ي صادراتي بر عرضه ي بيمه ي  يارانه  بررسي تأثير   

صادرات نقش   يسيستم سهم بسزايي در افزايش سود توليد كنندگان دارد، اما در افزايش عرضه
  ي بيمه ييارانه، قيمت صادراتي، GDPدر اين مطالعه صادرات ژاپن تابعي از . چنداني ندارد

هاي جهاني و  جوايز صادراتي باعث كاهش قيمت ).2006ماه (صادراتي و نرخ بيكاري قرار گرفت 
 به ،شودمقدار محصولي كه به بازارهاي جهاني منتقل مي . دشو تجاري مي  هايتغيير شكل جريان

ندارد بلكه به تصميم دولت مبني بر بستگي هاي صادركنندگان و رقباي آنان در اين بازارها  قيمت
 بر اين، كشورها مي توانند از افزون. كه چه مقدار از بازار داخلي خارج مي كند، بستگي دارد اين

هاي فراواني  ر سالتر د  صادرات بيشراه داخلي بازار از  هاياين جوايز براي محدود كردن نوسان
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بكار گرفتن جوايز صادراتي جهت . هاي كمبود توليد، استفاده كنند تر در سال توليد و صادرات كم
 كه جريانات تجاري گونه اي بازار جهاني مي گردد به  هايتثبيت بازار داخلي باعث افزايش نوسان

 ،بستگي پيدا مي كندتر  هاي داخلي كشورها بيش تر و به سياست به شرايط بازار جهاني كم
ده و منجر به شبنابراين جوايز صادراتي يك تغيير شكل بازاري است كه باعث افزايش تجارت كشور 

هاي جهاني و همچنين كاهش يا حذف انتقال قيمت از بازار جهاني به بازار داخلي  كاهش قيمت
  ).2006لوت و آرانز(مي شود 

 آيا جـوايز الگـوي صـادرات كـشاورزي ايـران را              اين است كه   كه هم اكنون مطرح است،     پرسش    
تر به يـك گـروه محـصول نـسبت بـه سـاير                بيش يارانه ي  آيا   ، ديگر بياندگرگون نموده است؟ به     

 بـا  پرسـش ايـن   براي پاسخ بـه      است؟شده  تر صادرات براي گروه اول       گروهها، موجب افزايش بيش   
 ، ارزش   24 تـا    1  هـاي  كشاورزي در فصل   گمرك ايران براي محصوالت      داده هاي استفاده از آمار و     
 از  پس و هفت سال     پيش هفت سال    ، ديگر بيانبه  .  استخراج گرديد  1387تا  1374صادرات از سال    

 ضـريب حمايـت     روي هم رفته،  . اعمال جوايز ميزان صادرات جهت تحليل مورد استفاده قرار گرفت         
  .    صد بوده است بين صفر تا سه در24 تا 1  هايبراي محصوالت كشاورزي در فصل

  
  مواد و روش ها

تئوري يارانه به صادرات محصوالت در قالب دو حالت كشور بزرگ و كشور كوچك قابل بررسي     
اي به   با اعطاي يارانه، نشان داده شده1  كه در نمودار گونهدر حالت كشور كوچك همان. است

             تر خواهد بود جهاني بيش از قيمت s  ي به صادرات، قيمت داخلي به اندازهs اندازه ي
(Pd = PW +s) .داخلي مجبور است با  يهاي جهاني ثابت باقي مانده و مصرف كننده  قيمتزيرا 

صادراتي محصول را در داخل كشور خريداري ي  يارانه  يقيمتي معادل قيمت جهاني به اضافه
 . نمايد

  .كننده و مخارج دولت به صورت زير خواهد بود كننده، مصرف تأثير اين سياست در تغيير رفاه توليد
 (ΔCS) = - (a+b)تغيير در رفاه مصرف كننده  
(ΔPS) = a+b+cتغيير رفاه توليد كننده  
(TP) = - (b+c+e)تغيير در مخارج دولت  

. باشد  ميΔSW = -(b+e) معادل ، كه تغيير در رفاه اجتماعي استذكر شدهبرآيند اثرات 
 كه كشور كوچك است، رفاه اجتماعي را به هنگاميصادراتي ي داخت يارانه شود كه پر مالحظه مي

  .دهد  كاهش ميb+eمقدار 
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بيش از وضعيتي  مقدار زيان اين كشور ، يارانه بزرگ باشد پرداخت كننده يدر صورتي كه كشور
 زيرا در اين حالت با پرداخت يارانه به صادرات قيمت )2نمودار (است كه اين كشور كوچك است

اثرات رفاهي اين سياست در داخل كشور يارانه دهنده براي توليدكننده و . يابد  كاهش ميجهاني
اما بدليل كاهش قيمت جهاني ،  صادراتي و كشور كوچك است يمصرف كننده مثل وضعيت يارانه

 افزايش E+F+G دولت نسبت به وضعيت كشور كوچك به مقدار سويمقدار يارانه داده شده از 
بنابراين مازاد توليد كننده و مصرف كننده مشابه وضعيت كشور كوچك خواهد بود و  .يابد مي

  .استمخارج دولت به صورت زير 
ΔTP = -(B+C+D+E+F+G) 

صادراتي و كشور بزرگ به مقدار ي يعني در واقع زيان اجتماعي در وضعيت اعطاي يارانه 
B+C+D+E+F+Gشود اين است كه چرا جا مطرح  ي كه ممكن است دراينپرسش. باشد  مي

ي گوناگونداليل .  صادراتي هستند ي تحمل چنين زياني حاضر به پرداخت يارانهبا وجودكشورها 
توان به رقابت  ها مي ترين آن تواند وجود داشته باشدكه از جمله مهم براي اتخاذ چنين سياستي مي

كنندگان  ر مقابل رفاه مصرفتر به رفاه توليدكنندگان د  و اهميت بيشجهانيبازارهاي  و نفوذ در
 نيز از ساير مزاياي گسترش فناوريبه اضافه پيشرفت  .)1378گيالن پور و اسماعيلي ( اشاره كرد 

نهاده ها ين تجارت كاالها مي تواند جايگزين تجارت هلبر اساس تئوري هكچر او. صادرات مي باشد
بر اساس اين نظريه كشورهايي مثل . )2001ريد  ( فراواني عوامل توليد باشد يتعديل كننده و

 به كاالهاي گوناگون اما جوايز صادراتي با مقادير ،ايران به سمت صادرات كاالهاي كاربر تمايل دارند
اگرچه هدف .  را تحت تĤثير قرار دهدلينههكچر او در تئوري  شدهگوناگون مي تواند مسير ذكر

ثيرات متعدد ديگري نيز بر جاي ين جوايز تا است، اما اصادراتي اصلي بكار گيري جوايز، توسعه 
 كاالهاي بيش ترايران در صادرات . دنمي گذارند كه الزم است مورد بررسي و تحليل قرار گير

 ، آن استدر پي اين پژوهش مهمي كه  ي اما نكتهبشمار مي رود، كشوري كوچك ،كشاورزي
 ياد شدهبراي رسيدن به هدف . شدسي تĤثير جوايز بر الگوي صادرات محصوالت كشاورزي مي باررب

 محصوالت كشاورزي بر اساس ميزان  ي بيست و چهارگانه هايكاالهاي كشاورزي موجود در فصل
به  كاالها با جوايز كم، متوسط و باال تقسيم بندي شده و :يا سهم جوايز صادرتي به سه دسته

ده هاي مورد استفاده در اين دا. كاالها پرداخته شداين ثير جوايز بر الگوي صادراتي ابررسي ت
 از اجراي پس و هفت سال پيشيعني هفت سال ) 1374- 87(رده ساله اچهي مطالعه يك دوره 
هاي آناليز واريانس دوگانه و چند گانه براي بررسي  از آزمون. در بر مي گيردجوايز صادراتي را 

دآوري است كه االزم به ي. تĤثير جوايز صادراتي بر الگوي صادرات محصوالت كشاورزي استفاده شد
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 تجارت تهيه  يسازمان توسعه  بوده، داده ها از گمرك ايران و1381صادراتي در سال شروع جوايز 
  . است شدهبراي براي انجام تحليل استفادهSPSS از نرم افزار   و
  

  نتايج و بحث
رفته متناسب با  شوراي عالي صادرات ميزان جوايز تعلق گ9/12/83 مورخ  يبه استناد مصوبه    

در رابطه با محصوالت كشاورزي هرچه .  محاسبه و پرداخت مي شود،ارزش افزوده و مزيت رقابتي
      تر صادر گردد، ضريب حمايت باالتر  هاي كوچك  شده تر و يا در بسته بنديفرآوريمحصول 

به شرح  24 تا 1  هاي ضريب حمايت براي محصوالت كشاورزي در فصلروي هم رفته اما است،
  . بوده است1 جدول

عملكرد اعتبارات پرداختي براي حمايت از صادرات غير نفتي در كشور نشان مي دهد كه سهم     
ها   مستقيم بوده و ساير حمايته گونه يهاي دولت مربوط به پرداخت جوايز ب  مساعدت يعمده

تر مورد توجه  ش كممثل كمك به ايجاد تشكل هاي صادراتي و يا شركت در نمايشگاهها و آموز
 ميليون دالر در سال فراتر 200 از رقم ايرانميزان كل كمك ها و جوايز صادراتي . بوده است

          را تشكيل كشورصادرات كاال و خدمات   ارزش كلدرصد 2تر از  رود كه اين رقم كم نمي
 در ميانگين طور  از آنجا كه نرخ تورم ساالنه به).1387سازمان توسعه تجارت ايران (مي دهد

       افزايش  كشور در سطحي نيست كهكنونيهاي صادراتي  كمكلذا  ، است درصد20حدود
  . صادرات را تضمين كند ي تداوم توسعههزينه هاي توليد را بپوشاند و

 بيست و  هايبراي بررسي امكان تاثيرجوايز بر الگوي صادرات كشاورزي،  محصوالت فصل    
 5/1ها  گروه اول محصوالتي كه ميزان جوايز براي آن. دندشو دسته تقسيم  به دباالچهارگانه 

  ي بوده كه ميزان حمايت براي  هايتر بوده است و گروه دوم شامل محصوالت فصل درصد يا كم
 آورده شده 3ارزش صادراتي دو گروه مورد اشاره در نمودار .  درصد مي باشد5/1تر از  ها بيش آن

  .است
 و هفـت سـال      پـيش ير جوايز صادراتي در دو گروه با جوايز باال و پايين در هفت سال               بررسي تاث     
چه جوايز موجب گسترش صـادرات محـصوالت          از اعمال جوايز صادراتي نشان مي دهد كه اگر         پس

اسـاس منحنـي بـاال مـشخص          اما بر  ،)البته با فرض ثابت بودن ساير متغيرها      (كشاورزي شده است    
بـه  .  تفاوت معني داري وجـود دارد      ، باال و پايين گرفته اند     ه ي وههايي كه جايز  نيست كه آيا بين گر    

 امـا الزم اسـت   ، ديگر اگرچه جوايز موجب افزايش صادرات محـصوالت كـشاورزي شـده اسـت             بيان
  الگوي صادرات محصوالت كشاورزي را تغيير داده است؟اين جوايز بررسي شود كه آيا 
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 گانه مورد اشاره به 24 محصوالت ، پرداخت شده ييارانهبراساس  ياد شده پرسشبراي پاسخ به        
. گروه اول شامل محصوالت و زماني بود كه جايزه پرداخت نمـي شـد             . سه گروه تقسيم بندي شدند    

 دريافـت  يارانـه  درصـد  5/1نهايت گروه سوم بيش از    در   تر و   درصد و يا كم    5/1  ي يارانهگروه دوم   
.  گزارش شـده اسـت     3 و   2  هاي مورد بحث در جدول   ي  واريانس داده    تجزيه و تحليل  . اند  كرده  مي

 اما مشخص نيست كه آيـا  ، سه گانه وجود داردي اختالف معني داري بين گروهها  2براساس جدول   
  . اين تفاوت ناشي از تفاوت بين كدام گروه با ساير گروههاست

تجزيـه و     ي نتيجه. دش استفاده    واريانس چندگانه  تجزيه و تحليل   اخير از    پرسشبراي پاسخ به        
 بين گـروه اول و      ياد شده بر اساس جدول    .  گزارش شده است   3 واريانس چندگانه در جدول      تحليل

 امـا بـين     ، معني دار وجـود نـدارد      يتفاوت)  درصد 5/1تر از    كمي  عدم دريافت جايزه و جايزه      (دوم  
اول و دوم از نظـر آمـاري اخـتالف          با گـروه    )  درصد 5/1 بيش از    يارانهدريافت كنندگان   (گروه سوم   

  .معني داري وجود دارد
 ارزش صادرات محصوالت كشاورزي در گروههاي سـه گانـه بـا سـطوح جـوايز                 ميانگين 4نمودار    

 3 بـه    5/1 با تغيير درصـد تخـصيص جـوايز از           ياد شده بر اساس نمودار    .  را نشان مي دهد    گوناگون
  .يادي افزايش مي يابد شيب ارزش صادرات به مقدار ز ميانگيندرصد

  
   و پيشنهادهانتيجه گيري

كه هيچ كشوري با اقتصاد بسته نمي تواند به حيات خود ادامه دهد، بنابراين هر     با توجه به اين 
 اقتصادي نيازمند برقراري روابط تجاري با  يهاي تجاري و توسعه كشور به منظور ايجاد جريان

 صادرات محصول راهيي كه در برقراري اين ارتباط از در اين ميان، كشورها. ستديگر كشورها
افزايش حجم صادراتي . داشته باشند، در اين رقابت به موفقيت دست مي يابندتري  توانايي بيش

هاي   مناسب را جهت سرمايه گذاريييك كشور با وارد نمودن منابع ارزي به آن كشور، بستر
مورد هايي به منظور جذب بازار كشورهاي مقصد  ستاز اين رو، اتخاذ سيا. آورد توليدي فراهم مي

  .توجه بسياري از كشورها مي باشد
 24 پرداخت شده بر الگوي تجارت محصوالت كشاورزي، محصوالت يارانه يبراي بررسي تاثير     

گروه اول شامل محصوالت و زماني بود كه جايزه . گانه بخش كشاورزي به سه گروه تقسيم شدند
 5/1نهايت گروه سوم بيش از  در تر و  درصد و يا كم5/1 يارانه يگروه دوم . پرداخت نمي شد

نشان داد ) 3جدول (  واريانس چندگانه ي تجزيه و تحليلنتيجه .  دريافت مي كرده انديارانهدرصد 
تفاوت معني داري )  درصد5/1تر از  كمي عدم دريافت جايزه و جايزه (كه بين گروه اول و دوم 

با گروه اول و دوم از )  درصد5/1 بيش از يارانهدريافت كنندگان ( اما بين گروه سوم ،وجود ندارد
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 ديگر براي تاثير گذاري جوايز صادراتي الزم بيانبه . نظر آماري اختالف معني داري وجود دارد
 در ميانگيناز آنجا كه نرخ تورم ساالنه به طور . است مقدار جوايز از يك حد آستانه باالتر باشد

       افزايش  كشور در سطحي نيست كهكنونيهاي صادراتي  كمكلذا  ، است درصد20حدود
ميزان كل كمك ها و جوايز  .صادرات را تضمين كندي  تداوم توسعه هزينه هاي توليد را بپوشاند و

 ارزش درصد 2تر از  رود كه اين رقم كم  ميليون دالر در سال فراتر نمي200 از رقم ايرانصادراتي 
 همچنين نتايج نشان مي دهد كه جوايز .دهد  را تشكيل ميكشورصادرات كاال و خدمات  لك

       صادراتي الگوي صادرات كشاورزي كشور را به نفع كاالهايي كه مقدار جوايز بااليي دريافت 
  .مي نمايد تغيير داده است
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  پيوست ها
  

  
.صادراتي ازسوي كشور كوچكي تأثير پرداخت يارانه : 1 نمودار  

 
  

  
  

  .يارانه صادراتي و كشور بزرگ: 2 نمودار
  
  
  

Pd 

Pw 

S D 

e a b 
 c 

P 

q 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


...بررسي تاثير جوايز صادراتي بر  104

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387

سال 

ن $
يو
ميل

ي 
رز
او
آش

ت 
وال
ص
مح

ت 
درا
صا

ش 
رز
ا

بيشتر از 1/5 درصد جايزه آمتر از 1/5 درصد جايزه
 

               باال و پايينبا جوايز هاي  ارزش صادرات محصوالت كشاورزي در فصل  :3 نمودار
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 گوناگون ارزش صادرات محصوالت كشاورزي در گروههاي سه گانه با جوايز ميانگين: 4 نمودار
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  24 تا 1هاي و ارزش صادرات براي محصوالت كشاورزي در فصل  ضريب حمايت - 1جدول 

 محصوالتفصل

  ارزش
 يليون م

 86دالر

  ارزش
 ميليون 

 87دالر

 درصد

 حمايت

96/113 زنده حيوانات 1  28/129  1 
06/19 خوراكي احشا و گوشت 2  82/2  5/2  

47/43  آبزيان ساير و صدفداران - قشرداران و ماهي ها 3  42/46  3 

4 
 و نشده گفته ديگر جاي در كه حيواني محصوالت و شير

29/133 باشد نشده تعرفه ديگر مشمول  84/168  
5/1  

5 
 و نشده گفته ديگر درجاي كه حيواني محصوالت ساير

39/72  نشده تعرفه ديگر مشمول  90/116  
5/1  

32/11 گلكاري محصوالت و زنده گياهان 6  64/18  3 

7 
 زيرخاكي هاي غده و ريشه - گياهان – سبزيجات

43/192 خوراكي  42/448  
1 

59/1830 خربزه پوست يا مركبات پوست- هاي وراكي ميوه 8  05/1072  3 
44/153 ادويه و ماته - چاي - قهوه 9  58/123  1 
06/149 غالت 10  63/2  1 

11 
 - فكول و نشاسته-مالت  - سازي آرد صنعت محصوالت

29/16 گندم گلوتن - اينولين  94/10  
1 

12 
 هاي ميوه  بذر و دانه -دار روغن هاي ميوه و دانه

31/20  كاه - اروييد يا صنعتي گياهان - گوناگون  03/15  
1 

24/30 نباتي هاي عصاره و ها شيره ساير و ها رزين -ها انگم 13  70/50  1 

14 
 جاي در كه نباتي محصوالت ساير - بافت قابل مواد

28/7  نشده گفته ديگر  52/6  
1 

15 
 هاي فرآورده  و نباتي يا حيواني هاي روغن و ها چربي

53/75  ها موم - آماده خوراكي هاي چربي – حاصل  42/90  
3 

16 
 صدفداران - قشرداران - ماهي - گوشت هاي فرآورده

15/23 فقرات ستون فاقد آبزيان ساير يا  67/15  
3 

44/98 شيريني و شكر و قند 17  94/97  1 
60/9 آن هاي فرآورده و كاكائو 18  68/7  1 

19 
 -شير يا فكول - نشاسته -آرد - غالت هاي فرآورده

81/208 رينيشي هاي نان  08/203  
3 

20 
 ياجزا ساير يا ها ميوه - سبزيجات از ها فرآورده
36/148 گياهان  53/170  

3 
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69/52 گوناگون خوراكي هاي فرآورده 21  73/93  3 
89/94 سركه و الكلي هاي آبگونه -ها نوشابه 22  67/56  3 

23 
 آماده هاي خوراكي – سازي خوراك صنايع تفاله و آخال

06/9 تحيوانا براي  33/7  
1 

84/3 شده ساخته تنباكوي و توتون بدل و تنباكو و توتون 24  05/7  1 
48/3517 جمع صادرات كشاورزي  89/2962   

كشور صادرات 28/15312 كل   05/15708   
)درصد( كشاورزي صادرات   23 19  

  گمرك ايران: ماخذ
  

جوايز ي  دريافت كننده  تجزيه و تحليل واريانس جهت بررسي تفاوت بين گروههاي- 2جدول 
 )1374- 1387(صادراتي

ANOVA 

  مجموع مربعات  
  يدرجه

  آزادي
ميانگين 
  معناداري F  مربعات

  17E529/6  2  17 E265/3  756/9  000/0  اههبين گرو
      19E114/1 333  16 E346/3  اههدرون گرو
        E180/1  335 19  كل

  
   جوايز صادراتيي  دريافت كننده  تجزيه و تحليل واريانس چندگانه بين گروههاي- 3 جدول

)1387 -1374(  
   درصد95 اطمينان  يفاصله          

  كران باال  كران پايين  معناداري  انحراف استاندارد  اختالف ميانگين  اههي گرومقايسه 
1  2  7 E20038/1-  7 E38096/2  614/0  7 E8840/5-  7 E4832/3  

  3  *8 E08414/1-  7 E51744/2  000/0  8 E5793/1-  7 E8893/5-  
2  1  7 E20038/1  7 E38096/2  614/0  7 E4832/3-  7 E8840/5  

  3  *7 E64098/9-  7 E83247/2  001/0  8 E5213/1-  7 E0692/4-  
3  1  *8 E08414/1  7 E51744/2  000/0  7 E8893/5  8 E5793/1  

  2  *7 E64098/9  7 E83247/2  001/0  7 E0692/4  8 E5213/1  
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