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  )مؤلف مسئول (کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و کارشناس وزارت بازرگانی

  فیامهریار صدراالشر
  استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و مدیرگروه اقتصاد کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

  نژاد هدی کاظمم
  دکترای اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

  
  

  چکیده
بـا توجـه بـه       .آیـد   مـی  به حـساب     یهای تولید   نسبی تولید یک محصول معیاری برای ارزیابی سودآوری اجتماعی فعالیت          مزیت

ت قیمت این محصول و تقاضای زیاد مصرف کننده،سودآوری ای ونوساناهمیت محصول سیب زمینی در الگوی غذایی خانوارهای ایران
اجتماعی محصول سیب زمینی و اثرات سیاستهای دولت و تاثیر تنگناهای بازار داخلی بر روی تولیدکننـده بـا اسـتفاده از مـاتریس                        

 و  FAOز ایـن مطالعـه از سـایت         اطالعات مـورد نیـا    .  مورد بررسی قرار گرفت    1379-80تحلیل سیاستی در ایران برای سال زراعی        
نتایج ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده وجود مزیت نسبی در تولید محصول سـیب زمینـی                 .مطالعات اسنادی بدست آمده است    

 غیرمستقیم بر تولید محصول     مالیاتاز سوی دیگر ضریب حمایت اسمی برمحصول نشان دهنده وجود           ) DRC=54/0 (در ایران دارد  
هـای قابـل تجـارت       ضریب حمایت اسمی بر نهاده نشان دهنده وجود یارانـه غیرمـستقیم بـرای نهـاده                ،)=49/0NPC(سیب زمینی   

)54/0 =NPI (                        و ضریب حمایت مؤثر نشان از آن دارد که مالیاتی که دولت بصورت غیرمستقیم بر محـصول سـیب زمینـی در نظـر
لذا دولت باید در جهت اصالح و بهبود سیـستم پرداخـت            . ده است گرفته است بیش از یارانه ای است که جهت نهاده ها پرداخت کر            

  . شود برنامه ریزی نمایدسیستمیارانه به نهاده ها به نحوی که موجب افزایش کارآیی 
  

  .ایران سیب زمینی، مزیت نسبی،: های کلیدی واژه
  

  مقدمه
 چنانچه کشوری یک کاال را نسبت به دیگر باشد،بدان معناست که الملل مطرح می مزیت نسبی که در ارتباط با تجارت بین

شدن به صحنه تجارت جهانی  بنابراین با وارد این کشور در تولید چنین کاالیی مزیت نسبی دارد، تر تولید نماید، کاالها ارزان
وجود مزیت  است که،آن  اما آنچه که در اینجا بدان توجه نشده، .منتفع شود آن مزیت نسبی دارد، تواند از صدور کاالهایی که در می
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  نژاد ، مهدی کاظمفیاشرمهریار صدراال، پور اسماعیل مهدی   16

بلکه پس از مرحله تولید، مقوالت و عواملی  الملل نیست، شرط کافی برای انتفاع از تجارت بین نسبی در زمینه تولیدکاال یا کاالهایی،
را مزیت نسبی  بنابراین برای رفع مشکل فوق، .دهند های نسبی تولیدی را تحت تاثیر قرار می  امکان استفاده از مزیتکهمطرح است 

ای  که مزیت نسبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کاالیی با هزینه در عمل بایستی چنین تعریف نمود،
  ]2.[تر ارزان

تمرکز این مطالعه بر روی مزیت  .به مزیت نسبی در تولید و مزیت نسبی در صادرات قابل تقسیم است       به طور کلی مزیت نسبی،    
 محاسبه مزیت نسبی تولید یک محصول قبل از تولیـد آن،          . ای دارد  نسبی تولید یک محصول کاربرد دوگانه     مزیت   .نسبی تولید است  

معیاری برای ارزیابی سودآوری اجتماعی این فعالیت تولیدی در اختیار ما قرار خواهد داد و محاسبه مزیت نسبی پس از انجام پروژه                       
  .سازد برای ما ممکن میهای موجود را  بررسی تصمیمات و سیاست و فعالیت،

  
  مروری بر مطالعات انجام شده

  .برخی از مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه مزیت نسبی تولید در ایران و جهان صورت گرفته است در ذیل آمده است
قیمت ایشان از یک  .ای به بررسی مزیت نسبی تولید در شرایط عدم حتمیت پرداختند در مطالعه ،)1979( جابارا و تامسون

نتایج نشان داد که در شرایط ریسک قیمت  .ریزی خطی برای کشور سنگال استفاده کردند زا و یک مدل پیشرفته برنامه درون
کنند در شرایط عدم  از وضوح کمتری برخوردار است و پیشنهاد می مزیت نسبی بادام زمینی و عدم مزیت نسبی غالت، المللی، بین

در  ارت کمتر تخصصی شدن در مورد بادام زمینی و یک خودکفایی بیشتر در رابطه باغالت،یک استراتژی تج ریسک، حتمیت و
  ].14 [تجارت آزاد ترجیح دارد

های  ای که در کنیا انجام دادند نشان دادند که برای مقایسه سودآوری اجتماعی فعالیت در مطالعه ،)1995 (لسونمسترو وینترن
تکیه زیادی )زمین و نیروی کار(هایی که بر منابع داخلی  زیرا به سمت فعالیت، شاخص مناسبی نیست DRCشاخص  متفاوت،
البته  .فایده اجتماعی استفاده شود - در این مورد بهتر است برای مقایسه سودآوری اجتماعی از شاخص هزینه .انحراف دارد دارند،

  ].15 [واب مشابهی خواهد داشتاستفاده از هر یک از این دو شاخص در بررسی سودآوری اجتماعی یک محصول ج
به بررسی مزیت نسبی استان آذربایجان غربی در تولید سیب درختی پرداخته است و با استفاده از روش  ،)1375( نیامنش

DRC و ماتریس تحلیل سیاستی به این نتیجه رسیده است که در استان مزبور مزیت نسبی باالیی در تولید سیب درختی وجود 
  ].9 [اند علت این مسأله را پایین بودن هزینه عوامل داخلی تولید در این استان ذکر نموده دارد و ایشان،
در این مطالعه  .، به بررسی مزیت نسبی تولید مرکبات استان فارس با تکیه بر شهرستان جهرم پرداخته است)1376( جوالیی

 .مورد بررسی قرار گیرد ید مرکبات در شهرستان جهرم،سودآوری اجتماعی تول ای، های سایه سعی شده است با استفاده از قیمت
دهد که تولید مرکبات در شهرستان جهرم برای کشور دارای سودآوری اجتماعی است به عبارت دیگر شهرستان  نتایج نشان می

  ].3 [دارای مزیت نسبی است جهرم در تولید مرکبات،
  .ید محصول سیب زمینی در ایران مورد بررسی قرار گرفته استمزیت نسبی تولید و سودآوری اجتماعی تول در این مطالعه،

  
  ها مواد و روش

  :)Policy Analysis Matrix( ماتریس تحلیل سیاستی
به تحلیل سیاستی نیز بپردازد و  ها، کنار محاسبه مقادیر شاخص سازد تا در روش ماتریس تحلیل سیاستی محقق را قادر می

  :چارچوب ماتریس تحلیل سیاستی به صورت زیر است.  کندهای سیاستی مناسب را ارائه توصیه
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  17    سیب زمینی در ایران تولیدبررسی مزیت نسبی 

  درآمد  نهاده های قابل تجارت  عوامل داخلی  سود  مبنای محاسبه  هزینه ها

  Di  Cij  Bij  Ai  بر حسب قیمتهای بازاری
  Hi  Gij  Fij  Ei  ای  های سایه برحسب قیمت

  Li  Kij  Jij  Ii  اختالف
  

های  و سود را بر حسب قیمت) های قابل تجارت و عوامل داخلی نهاده( ها هزینه درآمدها، Di, Cij, Bij, Ai های سطر اول ماتریس
ها و عوامل به کار رفته در تولید یک واحد           ها بر اساس واحد محصول تولیدی و نهاده        این ماتریس  .دارد بازاری در بازار داخلی بیان می     

  .نماید ها را محاسبه می و هزینهد و ستون سود هم تفاوت بین درآمد نشو محصول محاسبه می
  .باشد ای می های سایه همان مقادیر سطر اول براساس قیمت Ei  Hi ,Gij ,Fij, های سطر دوم ماتریس
  .نمایند  اختالف بین سطر اول و دوم را محاسبه میIi Kij, Jij, Li ,های سطر سوم ماتریس

  
  :های مزیت نسبی شاخص

  .های زیر را استخراج کرد توان شاخص  می (PAM)سیاستیبا استفاده از جدول ماتریس تحلیل 
  

   :1(DRC) هزینه منابع داخلی  -1
  :شود  از روش ماتریس تحلیل سیاستی به صورت زیر محاسبه می DRCمقدار،

DRC= G
E F−

 
  

های قابل تجارت بر  و هزینه نهادهای را نسبت به تفاوت درآمدها  های سایه  هزینه منابع داخلی به قیمتDRCبدین ترتیب 
که منطقه موردنظر فاقد مزیت نسبی است و اگر . دهد   باشد نشان میDRC >1اگر .نماید ای محاسبه می های سایه حسب قیمت

DRC <1باشد منطقه موردنظر در تولید محصول دارای مزیت نسبی است .  
  

  2(NPC)  ضریب حمایت اسمی بر محصول-2
  .نماید گیری می ای اندازه نسبت درآمد بر حسب قیمت بازاری را به درآمد بر حسب قیمت سایه ر محصول،ضریب حمایت اسمی ب

  

NPC= A

E
 

  
مستقیم بر   باشد نشانه یک مالیات غیرNPC<1اگر  محصول وجود دارد و مستقیم بر تولید یک یارانه غیر  باشد،NPC > 1گر ا
  .شود  باشد به این معنی است که هیچ گونه حمایتی از محصول انجام نمیNPC = 1اگر  محصول است و تولید

  

  3(NPI)ضریب حمایت اسمی بر نهاده -3
هـای قابـل تجـارت بـر حـسب قیمـت             های قابل تجارت را بر حسب قیمت بازاری به هزینه نهـاده            این ضریب نسبت هزینه نهاده    

  .نماید ای محاسبه می سایه
                                                           

1. Domestic Resource Cost 
2. Nominal Protection Coefficient 
3. Nominal Protection Coefficient in inputs 
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  نژاد ، مهدی کاظمفیاشرمهریار صدراال، پور اسماعیل مهدی   18

NPI= 
F

B 
  

 باشد به مفهوم یک یارانـه  NPI<1اگر  و. های قابل تجارت وجود دارد مستقیم بر نهاده یعنی یک مالیات غیر  باشد، NPI>1اگر
  .شود ها اعمال نمی  باشدیعنی هیچ گونه سیاست حمایتی در مورد نهادهNPI=1های قابل تجارت است و اگر  غیر مستقیم بر نهاده

  

  1(EPC) ضریب حمایت مؤثر-4
. سنجد ای می   ارزش افزوده تولید بر حسب قیمت سایه       بهمحصول را بر حسب قیمت بازاری        قیمت ارزش افزوده تولید    این معیار، 

  .های دولت را در بازار محصول به طور همزمان بررسی کرد توان آثار مداخله از طریق این ضریب می
  

EPC= 
A B
E F

−
−  

  

 باشد یعنی مداخله دولت به EPC<1کند و اگر  های دولت از فرآیند تولید محصول حمایت می یعنی سیاست باشد، EPC>1اگر  
  .شود  هیچ سیاستی در مورد محصول توسط دولت اعمال نمیEPC=1زیان تولید محصول عمل کرده است و برای 

  

  2(NSP) سودآوری خالص اجتماعی-5
  .شود ای حاصل می مد سایهای از درآ های سایه این شاخص از کسر هزینه

  

NSP=(E-F-G) 
  

  .یعنی تولید و صادرات سودآور نیست  باشد،NSP<1 باشد، یعنی تولید و صادرات محصول سودآور است و اگر NSP>1اگر 
  

  :ای های سایه قیمت
بـه   لیـد محـصول،   ها و درآمدهای حاصل از تو      های بازاری نهاده   های تحلیل سیاستی، عالوه بر قیمت      جهت ارزش گذاری ماتریس   

هـای قابـل تجـارت کـه شـامل ماشـین        نهاده شوند، ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می نهاده.ای آنها نیز نیاز است    های سایه  قیمت
تعیین .باشند بذر و نیروی کار می     کود حیوانی،  آب، زمین،:های داخلی که شامل    همچنین نهاده  آالت،کود شیمیایی و سموم هستند و     

  .شود که در دنباله مطالب به آن پرداخت شده است های متفاوتی انجام می ای به روش قیمت سایه
  

  :ای ماشین آالت قیمت سایه-1
خرمن کـوب و     آب،کمباین، موتور سم پاش،   ناشی از بکارگیری انواع تراکتور،     هزینه ماشین آالت محصوالت زراعی و باغی عمدتاً       

های  ای هزینه لذا برای تعیین قیمت سایه .عملیات مربوط به تراکتور بیشتر از بقیه استرمذکوآالت  بین ماشین در. وسایل نقلیه است
ـ   ای تراکتور پرداخته شده است و       بحث و تعیین قیمت سایه     بهآالت   مربوط به ماشین   آالت  ای ماشـین   عنـوان قیمـت سـایه     ه  نتیجه ب

قیمت مصوب تراکتـور    .باشد ترین تراکتور می    رایج MF285 راکتوراز بین تراکتورهای مورد استفاده در ایران ت        .تعمیم داده شده است   
MF285            با معیار قراردادن    .شود های کشاورزی منتشر می     در داخل کشور و همچنین قیمت صادراتی آن توسط بنگاه توسعه ماشین

آالت به قیمـت بـازاری    ی ماشینا  نسبت قیمت سایه ،آالت ای تراکتور و تعمیم آن به کل ماشین        قیمت صادراتی به عنوان قیمت سایه     
  .شد آالت به صورت زیر محاسبه خواهد ای به قیمت بازاری ماشین درکل نسبت قیمت سایه .آید دست میه آن ب

  

                                                           
1. Effectives Protection Coefficient 
2. Net  Social Profit 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  19    سیب زمینی در ایران تولیدبررسی مزیت نسبی 

  قیمت دالری تراکتور× نرخ ارز 
  ای به بازاری ماشین آالت نسبت قیمت سایه=   قیمت ریالی تراکتور

  
  :ای کود شیمیایی قیمت سایه-2

شود و   از کود شیمیایی مصرفی کشور توسط تولید داخلی تامین میقسمتی.  قابل مبادله استی یک کاالی کامالًکود شیمیای
  .ای کود شیمیایی در فرمول زیر نشان داده شده است نحوه برآورد قیمت سایه.شود بخشی دیگر از خارج وارد می

  
  i(Σمقدار کود) iقیمت کود (

  ای کود شیمیایی قیمت سایه=   مصرف انواع کودکل 
  

  باشد قیمت ارزی هرکیلو گرم کود وارداتی می ،Iدر فرمول ذکر شده قیمت کود 
  

  :ای سموم قیمت سایه-3
ای  برای محاسبه قیمت سایه .حشره کش و قارچ کش هستند سموم علف کش، مهمترین سموم مصرفی در محصوالت زراعی،

  .شود سموم از فرمول زیر استفاده می
  

  i(Σ مقدار سم)iقیمت سم (
  ای سموم قیمت سایه=   کل مصرف انواع سموم

  

  .باشد ،قیمت ارزی هر کیلوگرم سم وارداتی میIقیمت سم  در فرمول فوق،
  

  :ای زمین  قیمت سایه-4
هزینه فرصت زمین برای هر محصول نیز اجاره .باشد ای آن می های زراعی به عنوان هزینه سایه به طور کلی هزینه فرصت زمین

با تعیین میانگین اجاره بهای محصوالت رقیب و قابل جایگزین با . های زمین محصوالت قابل جایگزین در مناطق مورد نظر استب
  .دست آورده شده استه ای زمین برای محصول ب در منطقه موردنظر،قیمت سایه محصول،

  

  :ای آب قیمت سایه-5
درست کردن ( آب زیرا برای ایجاد.ای آن در نظر گرفته شده است یهبه عنوان قیمت سا هزینه استحصال آب، در این مطالعه،

  .شود بلکه فقط هزینه استحصال آن است که اهمیت دارد ای پرداخت نمی عمال هزینه) آب
  

  :ای کود حیوانی قیمت سایه-6
ای در  ابراین رانت ویارانهبن .به این مفهوم که کود حیوانی یک تولید فرعی و جانبی است .کود حیوانی یک کاالی اقتصادی نیست

ای کود  لذا قیمت سایه.شود اساس عرضه و تقاضا تعیین می بازار رقابتی و بر همچنین قیمت آن نیز در .تولید آن مطرح نیست
  .شود حیوانی همان قیمت بازاری آن در نظر گرفته می

  

  :ای نیروی کار قیمت سایه-7
  .دست آمده استه  پرداختی به کارگران بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه باز باالترین دستمزد کار ای نفر روز قیمت سایه

  

  :ای بذر قیمت سایه-8
ای آن  لذا قیمت بازاری آن برابر قیمت سایه.شود هایی است که معموال توسط خود کشاورزان تولید و مبادله می بذر از نهاده

  .باشد می
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  :ای های سایه درآمد بر حسب قیمت
با  دست آورده،ه بازارهای جهانی ب ارزش دالری یک کیلوگرم محصول را در ای در یک هکتار،  آوردن درآمد سایهدسته برای ب

دست آورده و سپس عملکرد محصول بر ه قیمت ریالی یک کیلوگرم محصول صادراتی را ب ای، نرخ ارز سایه ضرب این مقدار در
  .دست آیده نظر ب یک هکتار برای محصول مورد ای در شود تا درآمد سایه دست آمده ضرب میه در قیمت ریالی ب حسب کیلوگرم،

  
  :ای نرخ ارز قیمت سایه

کـه در ایـن     .باشـد   مـی  1(P.P.P) تعریف بر اساس برابری قدرت خرید      یکی از تعاریفی که برای تعیین نرخ ارز واقعی وجود دارد،          
  عمـومی  سـطح   خرید با مالک قرار دادن قیمت کاالهای تجاری و یا          نظریه برابری قدرت   .مطالعه نیز از این روش استفاده شده است       

  :شود کند و به صورت زیر بیان می مدت قلمداد می عامل تعیین کننده نرخ ارز در بلند ها را قیمت
RER= ER× 

CPI

WPI 

  :آن که در
WPI =شاخص قیمت عمده فروشی در خارج از کشور   
CPI =وشی داخلی شاخص قیمت خرده فر  
ER = نرخ ارز سمی  

  . جمع آوری شده است1379 - 80 برای سال زراعی FAOاطالعات الزم در این مطالعه از طریق مطالعات اسنادی و پایگاه  آمار و
  

  :بحث و نتیجه گیری
نه و درآمد های مزیت نسبی، نیاز به دانستن هزی دست آوردن ماتریس تحلیل سیاستی و شاخصه همانطور که گفته شد برای ب

 کشاورزی که توسط وزارت جهاد محصوالت درآمد به قیمت بازاری از هزینه تولید وهزینه. باشد ای می های بازاری و سایه به قیمت
هایی که برای  ای نیز از روش دست آوردن هزینه و درآمد به قیمت سایهه جهت ب.دست آمده استه شود ب کشاورزی منتشر می

زمینی   درآمد را برای یک هکتار مزرعه سیب و به ترتیب هزینه2 و 1جدول  .شود ای ذکر شد استفاده می های سایه محاسبه قیمت
  .دهند ای نشان می سایه های بازاری و به قیمت

  
  های بازاری درآمد برای یک هکتار مزرعه سیب زمینی به قیمت و  هزینه-1جدول 

      :های قابل تجارت هزینه نهاده
       کود شیمیایی-1

  ریال هر هکتار  15/176270  فسفاته 
  ریال هرهکتار  74/170647  ازته

  ریال هرهکتار  4/12332  پتاسه
  ریال هرهکتار  7/5914  سایر

      

      سموم-2
  ریال هر  هکتار  94/28982  علف کش

  ریال هرهکتار  28/33908  حشره کش
  ریال هر هکتار  75/9011  قارچ کش

  ریال هر هکتار  5/693  سایر
                                                           

1. Purchasing  Power Pairity 
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  ریال هرهکتار  1693240  ماشین آالت-3
      عوامل داخلی

  ریال هرهکتار  1380460  زمین-1
  ریال هر هکتار  957040  آب-2
  ریال هرهکتار  2621758  کارگر-3
      

  ریال هر هکتار  88/101050  کود حیوانی-4
      

  ریال هر هکتار  153170  کیسه یا جعبه-5
      

  ریال هر هکتار  5/2841961  بذر-6
  ریال هر هکتار  7975320  :ها ع کل هزینهجم

  ریال هر هکتار  11906890  :ارزش ناخالص تولید
  ریال هر هکتار  3931570  سود ناخالص

  اداره کل آمار و اطالعات– وزارت جهاد کشاورزی 1379-80هزینه تولید محصوالت کشاورزی سال  :مأخذ
  

  ای های سایه تهزینه و درآمد برای یک هکتار سیب زمینی به قیم-2جدول
  :های قابل تجارت نهاده

  ریال هرهکتار  07/503856  کود شیمیایی-1
  ریال هر هکتار  67/139119  سموم-2
  ریال هر هکتار  4/3318750  ماشین آالت-3

      :عوامل داخلی
  ریال هر هکتار  1078965  زمین-1
  ریال هر هکتار  1507800  آب-2
  ریال هرهکتار  5433800  کارگر-3
  ریال هرهکتار  88/101050  امیکود د-4
  ریال هر هکتار  153170  کیسه یاجعبه-5
  ریال هر هکتار  5/2841961  بذر-6

  ریال هر هکتار  15078473  :جمع کل هزینه ها 
  ریال هر هکتار  24263534  :ارزش ناخالص تولید

  ریال هر هکتار  9185061  :سود ناخالص 
  یافته های تحقیق :مأخذ

  

در  لذا آید می   تن سیب زمینی به دست19/20، به طور متوسط 1380از هر هکتار مزرعه سیب زمینی در سال با توجه به اینکه 
  .سیب زمینی نشان داده شده است  ماتریس تحلیل سیاستی جهت تولید یک کیلوگرم ،)3(جدول 

  
  )ریال( کیلوگرم سیب زمینی  یک ماتریس تحلیل سیاستی جهت تولید-3جدول 

  درآمد  نهاده های قابل تجارت  عوامل داخلی  سود  مبنای محاسبه  هزینه ها

  590  106  399  85  های بازاری بر حسب قیمت
  1202  196  551  455  ای های سایه بر حسب قیمت

  -612  -90  -152  -370  اختالف
  یافته های تحقیق:مأخذ
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  :)DRC(محاسبه هزینه منابع داخلی
  

  DRC=   ای  درآمدسایه-ای های قابل تجارت سایه هزینه نهاده  =  1202-196  =54/0  ای سایههزینه عوامل داخلی به قیمت   551

  
DRC            به عبـارت دیگـر بـا تولیـد سـیب            .باشد ایران می   محاسباتی نشان دهنده وجود مزیت نسبی برای تولید محصول سیب زمینی در

  . ریال هزینه پرداخت شده است54 محصول داشته استنکردن   ریال صرفه جویی که به علت وارد100زمینی در داخل کشور به ازای 
  

  :)NPC(محاسبه ضریب حمایت اسمی بر محصول 
  

  NPC=   ای درآمدسایه  =  1202   =49/0  درآمد بازاری  590

  
NPC های دولت در    یعنی سیاست .باشد دست آمده نشان دهنده وجود مالیات غیرمستقیم بر تولید محصول سیب زمینی می            ه  ، ب
 ریال درآمد داشته است 100به عبارت دیگر اگر تولید سیب زمینی در شرایط تجارت آزاد  .تولید داخلی نبوده است   یت از جهت حما 

 ریال درآمد دارد کـه ایـن نـشان دهنـده یـک مالیـات                49های مستقیم و غیرمستقیم دولت و شرایط بازار داخلی           در شرایط دخالت  
  .باشد میغیرمستقیم بر تولید سیب زمینی در ایران 

  
  :)NPI(محاسبه ضریب حمایتی اسمی بر نهاده 

  

  NPI=   ای های قابل تجارت به قیمت سایه هزینه نهاده  =  196  =54/0  های قابل تجارت به قیمت بازاری هزینه نهاده  106
  

لذا .باشد ارت میهای قابل تج باشد و این نشان دهنده وجود یارانه غیرمستقیم برای نهاده  کوچکتر از یک میNPIمقدار 
 ریال هزینه که 100به عبارتی به ازای هر .های تولید سیب زمینی در بازار بوده است های دولت در جهت حمایت از نهاده سیاست

 ریال دیگر را 46 ریال از آن را از تولید کنندگان محاسبه و 54شود دولت  های قابل تجارت از بازارهای جهانی می صرف خرید نهاده
  .کند ها پرداخت می ن یارانه بر روی نهادهبه عنوا
  

  :)EPC(محاسبه ضریب حمایت مؤثر 
  

 EPC=   ای  درآمد سایه-ای های قابل تجارت به قیمت سایه هزینه نهاده  =  1006  =48/0   درآمد بازاری-های قابل تجارت به قیمت بازاری هزینه نهاده  484

به عبارت دیگـر  . های دولت به زیان تولید این محصول عمل کرده است مداخله باشد و این یعنی،     کوچکتر از یک می    EPCمقدار  
ها پرداخت  ای است که جهت نهاده زمینی در نظر گرفته است بیش از یارانه به صورت غیرمستقیم بر محصول سیب مالیاتی که دولت،

ایط دخالت دولـت و بازارهـای داخلـی ایـن ارزش             ریال ارزش افزوده در شرایط تجارت آزاد،در شر        100یعنی به ازای هر      .کرده است 
  .باشد  ریال می48افزوده 
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  :)NSP(محاسبه سودآوری خالص اجتماعی
  

 NPS = )ای درآمد سایه –ای  های قابل تجارت به قیمت سایه هزینه نهاده - ای های داخلی به قیمت سایه هزینه نهاده(
455= 551-196-1202NPS=  

  
  .از سودآوری اجتماعی برخوردار است تولید و صادرات محصول سیب زمینی، باشد و این یعنی،  می بزرگتر از صفرNSP مقدار

  
  : نسبت به تغییرات نرخ ارزDRCتحلیل حساسیت 

تحلیل  اما از آنجا که این نرخ ارز چندان دقیق نیست، .دست آمده  ریال برای هر دالر ب4144ای  در این مطالعه، نرخ ارز سایه
تاثیری در نتایج  نهایت برای هر دالر،  تا مثبت بی2540نتایج نشان داد تغییرات نرخ ارز در دامنه  .ارز انجام گرفتحساسیت نرخ 

این محدوده همچنان ایران در تولید محصول سیب زمینی دارای مزیت  و در .مزیت نسبی سیب زمینی در ایران نخواهد داشت
یت نسبی در تولید محصول سیب زمینی و سودآوری اجتماعی آن که در این مطالعه پایان با توجه به وجود مز در .باشد نسبی می

صادرات این محصول که در مطالعات متعددی به آن اشاره شده است، توجه بیشتر  بدان اشاره شد و همچنین وجود مزیت نسبی در
ها  قیمت وتنظیم بازار واستفاده از این مزیتبه بازارهای صادراتی این محصول از طریق شناسایی بازارهای هدف و کاهش نوسانات 

ها به نحوی که موجب افزایش کارایی سیستم  همچنین دولت ضمن اصالح و بهبود سیستم پرداخت یارانه به نهادهگردد  توصیه می
کوتاه مدت با بهره کم های  توان به پرداخت وام باید خدمات بازاریابی را نیز به کشاورزان ارائه کند که از جمله این خدمات می شود،

  .به کشاورزان به منظور ترغیب آنان به بازاریابی محصوالتشان اشاره نمود 
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Abstract 

Comparative advantage in production is one of the social  profitably criteria. Whereas the importance 
of potato in Iranian’s food, price fluctuation and high demand by consumer, social profitably of potato and 
effect of policy analysis on producers with policy analysis matrix method in Iran for 1379-80 farming 
years was performed. The information of the study was provided from the  libraries, and FAO. The results 
of policy analysis matrix (PAM), indicated that Iran has comparative advantage on potato production 
(DRC = 0.54), nominal protection coefficient on product indicated the indirect tax on potato production 
(NPC = 0.49), nominal protection coefficient on input indicated the indirect subsidy on input  (NPI = 0.54) 
and effective protection coefficient indicated that, the indirect tax is more than the subsidy that  paid for 
input, by government. By another word the government policy for paying subsidy on  inputs should be 
changed to effective system. 
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