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حمایت از محصوالت زراعی درایران شاخص هاي  ي مقایسه

  ماتریس تحلیل سیاستیکاربرد :  صنعتی وکشورهاي

  

  1/8/86: تاریخ پذیرش    22/5/86: تاریخ دریافت

  

  ابوالفضل محمودي و بهزاد ثانی
  

  چکیده
اي بر حمایتهاي قیمتی  هاي بودجه ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان کشاورزي بیش از حمایت ر ایران، دولتد

هاي قیمتی، در بخـش   ارزیابی اثرهاي این حمایت. ها تأکید دارند شامل قیمت تضمینی و پرداخت یارانه به نهاده   
م  شاخص هاي حمایتی براي محـصوالت زراعـی   در این مقاله با استفاده از روش پ       . کشاورزي بسیار مهم است   

 پـژوهش نتـایج   .  محاسبه و با کشورهاي پیشرفته مقایسه شـده اسـت          1382-83درسطح ملی براي سال زراعی    
 گنـدم،آفتابگردان، دانـه روغنـی       تبراي محصوال ) SRP( که شاخص درصد یارانه به تولید کننده       دهد  مینشان  

 شاخص حمایت اسمی ،همچنین. بت و براي سایر محصوالت منفی استسویا، شلتوك دانه کوتاه، چغندر قند، مث
 که  دهد  نشان می ) به استثناي آفتابگردان و شلتوك دانه کوتاه      ( براي محصوالت مورد مطالعه   ) NPC(محصول  

هاي دولت باعث شده که   دیگر سیاستبیانبه . قیمت بازاري محصول کمتراز قیمت مرزي تعدیل شده آن است    
 ه  نتـایج شـاخص حمایـت اسـمی نهـاده          . باشـد  آنصوالت در داخل کشور کمتر از قیمت مـرزي          قیمت این مح  

 کـشاورزان ین درخصوص نهاده هاي قابل تجارت موردحمایت قرار گرفتـه و            عحاکی ازآن است که زار    ) NPI(ا
ید محصول مورد اي و ارزان تر از قیمت مرزي تعدیل شده آنها خریداري و در تول صورت یارانهه این نهاده ها را ب

 . در مورد محصوالت گوناگون متفاوت بوده است       یا ضریب حمایت موثر نیز       EPCشاخص. استفاده قرار داده اند   
 همگـی مثبـت و در   OECDکه نرخ حمایت اسمی از محصوالت زراعی مـورد مطالعـه درکـشورهاي       درحالی

بـراي  ) PSE(تولیـد کننـده    یـت از  شـاخص حما میـانگین  و همچنـین   بـاال بـوده  مقایسه با کشورایران بسیار     
هـاي   مهمترین سیاست   از  که قیمت تضمینی  دهد  می نشان   پژوهشنتایج   .درصد است 37محصوالت کشاورزي   

مـورد   از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و استفاده از بسته هاي حمایتی و ابزارهاي متنوع            بوده   ایران حمایتی در 
،  شناسنامه دارشدن کشاورزان قیمت اعتباري، قیمت هدفده ابزارهایی مانند رابطه استفا که در این     باشد  مینیاز  

  .توصیه شده است هاي زیر بنایی و جهت گیري اعتبارات و یارانه ها به سمت اقدام
  

 شـاخص    حمایت مـوثر،     حمایت اسمی از محصول،   حمایت از تولید کننده،     هاي حمایتی،     سیاست :ها   کلیدواژه
  .د کنندهدرصد یارانه به تولی

 شگاه آزاد اسالمی شهریاراستادیاران گروه اقتصاد کشاورزي دان  

email: abolfazlmahmoodi@yahoo.com
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  پیشگفتار

قبیـل ایجـاد اشـتغال و رونـق تولیـد        ازگونـاگون حمایت از بخش کشاورزي بنابـه دالیـل      

اساسـی بـودن برخـی ازکاالهـاي کـشاورزي           پسین، برقراري امنیت غذایی،     و ین  درصنایع پیش 

 جلـوگیري از    روسـتا وحفـظ سـاختار جمعیـت روسـتایی و           ي  درسبد غذایی جامعـه، توسـعه     

ها، حفظ و پایداري محیط زیست،کمک به امنیت ملی و استقالل کشور، ایجاد             مهاجرت به شهر  

 صادرات غیر نفتی، الزامات مزیت نسبی و ساختاري         راه  ارزش افزوده و افزایش درآمد ملی از        

 توسـعه  اعـم از  کـشورها  ي در همـه درآمد کشاورزان پذیرفته شده و  ارتقاء  خودکفایی و ،تولید

 جالـب   ي  نکتـه . )1992بـاري، (شـود     اعمال مـی  هاي گوناگون،    ه روش یافته و  درحال توسعه ب     

 ان سیستم رقـابتی بـازارآزاد، از  هوادارعنوان ه ست که کشورهاي صنعتی و پیشرفته ب       ا توجه این 

 و موجـب انحـراف در الگـوي تجـارت و تولیـد               کـرده  باالترین حمایـت را      بخش کشاورزي 

ي جهـانی شـدن اقتـصاد و     برخی به بهانهکه امروزه مشاهده می شود . ی می شوند  جهاندرسطح  

 و )1383ملر،ویلیام (هیا کشاورزي داشته     همواره تأکید بر رقابتی کردن قیمت      WTOپیوستن به   

هاي گذشته درسـطح بـین المللـی         براین اساس حمایت ازبخش را منتفی می دانند، ولی درسال         

 انجـام   OECDو سـازمان   عـض ي  کـشورهاي پیـشرفته  در از کشاورزي اي  گستردههاي   مایتح

   ).2005 ، 2004اواي سی دي، (شده است 

 درراستاي حمایت از تولیدکنندگان بخش       ها بسیاري از کشورهاي درحال توسعه، دولت      در

اي  هـاي بودجـه    ها، بیشتر از آنکه حمایـت      کشاورزي و نایل شدن به خودکفایی و تثبیت قیمت        

ها  هاي مرزي و پرداخت یارانه به نهاده       مل حمایت هاي قیمتی شا   داشته باشند،  تاکید بر حمایت     

. اسـت هاي قیمتی در بخش کشاورزي بسیار مهم          حمایت هايارزیابی اثر . و عوامل تولید دارند   

مقابل شاخص حمایت کل    در
1

) AMS (            که تحـت قـوانین  و مقـررات حمایـت هـاي داخلـی

حمایـت از تولیـد    اروگوئـه تعریـف شـد، شـاخص         گفتگوهايسازمان تجارت جهانی در دور      

کننده
2

) PSE (      هـاي انتقـالی ناشـی از      پرداخـت ي  کلیـه ي به عنوان شاخـصی کـه در برگیرنـده

هـاي    توسط سـازمان همکـاري   ،اي است  هاي مرزي و مداخالت حمایتی بازار و بودجه        حمایت

هـاي    پرداخـت  تمـامی این شاخص شامل ارزش پولی سـاالنه        . تعریف شد ) OECD(اقتصادي  

1  - Aggregate Measure of Support(AMS)

2  -  Producer Support Estimate(PSE)
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 مصرف کنندگان و مالیات دهندگان به تولید کنندگان کشاورزي می باشـد کـه در       انتقالی توسط 

 توسـط   PSEمحاسـبات   ).  2002،  اواي سـی دي   (سطح قیمت سر مزرعه محاسـبه مـی شـود           

ر اقتـصادي   ا محدود به کشورهاي عضو آن سازمان  و چند کشور در حال گـذ              OECDسازمان  

 در کـشورهاي در     PSE ي  هـا بـراي محاسـبه      مول نگارش هایی از این فر     پژوهشگران اما     ،بوده

، )1996(، والـدز  )1996(حال توسعه طراحی کرده اند که می توان به مطالعات پورسل و گوپتـا             

) 2002(، تیـان و همکـاران       )2001(، چنـگ    )2003(، گوالتی و ناریانـان      )1998(چنگ و سان    

نبـود اسـتراتژي کـالن و    ننـد  گونـاگون ما  درایران  تاکنون به دالیل  PSEمحاسبات. اشاره کرد

 فقـدان ردیـف هـاي     حمایت از بخش کشاورزي و عدم اراده سیاسی و از همه مهمتـر    ي  برنامه

اي مربـوط بـه      نبـود آمارهـاي بودجـه       اي مربوط به حمایت از محصوالت کشاورزي و         بودجه

  .  انجام نشده استهاي گوناگون فرآورده

مـایتی از راه کـاربرد مـاتریس تحلیـل          هـاي ح    ي شـاخص    ي محاسـبه    روش دیگر در زمینه   

سیاستی
1

 دخالـت   ي  گیـري درجـه    اندازهدرخصوص  تکنیک پم ابزار تحلیلی مهمی      .  یا پم است   

رو  از ایـن .  قـرار مـی دهـد     پژوهشگران مزیت نسبی، دراختیار     ي  امر تولید و محاسبه    دولت در 

، ) 1997یائو،( به مطالعات    می توان  کشور نسبتاً زیاد بوده که     از   استقبال از این روش در خارج       

شـهاب الـدین و     (،  )2002ساماندا موهـانتی و همکـاران،     (،  ) 2000چنگ فنگ و جان بگحین،    (

 زراعـی و دامـی مطالعـات بـسیار          گونـاگون درمـورد محـصوالت     . اشاره کـرد  ) 2002دوروش،

 نـوینی روش    کـه در نـوع خـود هنـوز         انجـام شـده    با استفاده از سیستم پم درکشور     محدودي  

   شایان ذکر است که استفاده از روش پم براي محاسبه شاخص هـاي       .آید  به شمار می  ور  درکش

هـاي    به دلیل نبودن آمار و دادهPSEحمایت درکشور عملی است در حالی که استفاده از روش         

، OECDاي مربوطه و منطبق نبودن سیستم بودجه حمایتی کشاورزي با کشورهاي عـضو              بودجه

.ا با خطاي برآورد شایان مالحظه همراه استامکان پذیر نبوده و ی

حمایت اسمی براي محصوالت منتخب درکشورهاي   وPSEشاخص ابتدا مقاله، اینرد

ادامه براي ایران درسطح ملی با   درو استخراج اینترنتی منابعبا استفاده از ) OECD(پیشرفته

ایت اسمی و موثر شاخص درصد یارانه به تولید کننده، حم, روش ماتریس تحلیل سیاستی

همچنین متن قانون .  محاسبه شده است1382-83 زراعی منتخب در سالهاي فرآوردهبراي 

1  -  Policy Analysis Matrix(PAM)
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 ي  بررسی رابطهاز راهتضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزي ایران بررسی وکارآیی قانون 

 ارزیابی شده  و در پایان 84تا  80هاي  سالدر خالل محصوالت اساسی زراعی ي مبادله

   .شده استارائه  هاي حمایتی  براي متنوع کردن سیاستهاییپیشنهاد

  

  روش پژوهش 

در این پژوهش از روش ماتریس تحلیل سیاستی براي محصوالت زراعی در ایـران اسـتفاده           

شده است و با نتایج برسی حمایت از محـصوالت زراعـی در کـشورهاي صـنعتی کـه بـروش            

. گردیده استمعادل یارانه تولید کننده انجام شده مقایسه 

در ایـن قـسمت     . باشـد    می 1382-83هاي مورد استفاده در ایران مربوط به سال زراعی            داده

  .گردند هاي حمایتی معرفی می هاي محاسبه شاخص روش

  

   PSE   روش محاسبه -1

 کـشور   5 فائو بـراي     ي  وسیلهه  ب) یا معادل یارانه تولید کننده    (  PSE معیار بار   نخستینبراي  

ـ  PSEاین مطالعه،    در). 1989جوسلین و تنجرمن،  (  محاسبه شده است   1968-70 ي  دورهدر   ه  ب

که ایـن مقـدار یارانـه الزم    اي  ه گونهصورت مقدار یارانه تولید کننده در هر واحد تعریف شد ب          

 درآمد تولید کننده  بدون تغییـر        اي که   به گونه بود تا جایگزین سبد حمایتی در یک کشور شود          

شـود کـشور مـورد نظـر کـشوري بـا اقتـصادکوچک اسـت کـه                 ش فرض می  در این رو  . بماند

.  قیمت جهـانی اسـت  ي  دیگر پذیرنده بیانها را تحت ثاثیر خود قرار دهد یا به           تواند قیمت  نمی

ي   فـرآورده بـراي یـک     . کـشش اسـت    حنی عرضه کـامالً بـی     ن این شرایط فرض می شود م      در

که مورد حمایت واقع شده و یا مـشمول      است   فرآورده که شامل درصدي از ارزش        PSE،ویژه

 مـی توانـد بـراي        PSEهمچنـین   . بودجه هاي حمـایتی اسـت مـورد محاسـبه قرارمـی گیـرد             

  ).2004کاتلین مولر و همکاران،(زیرمجموعه اي از محصوالت مورد محاسبه قرار گیرد

 دارد و  اي  گـسترده  ابداع شـده، تعریـف       OECD که توسط سازمان     PSEدرفرمول محاسباتی 

 و ترویج، مالیات هـاي      ها  پژوهشامل حمایتهاي مستقیم و غیر مستقیم درآمدي ، هزینه هاي           ش

اي  هـاي منطقـه    معین، هزینه هاي ساختاري، یارانه هاي سرمایه گذاري و نرخ بهـره و سیاسـت              

 مربوطه و   هاي  فرضیهها و    در خصوص ماهیت این سیاست    ) 1989(جوسلین و تنجرمن  . شود می
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هاي انتقالی به کشاورزان به تفصیل بحث کرده و این نتایج توسط دئوبر و               نقش آن در پرداخت   

 آخرین اصالحات در فرمـول      OECDدر   .  مورد بررسی قرار گرفته است     نیز) 2001(همکاران  

 انجام شده و براي کشورهاي عضو این سازمان مورد عمل قـرار      1999 در سال    PSEمحاسباتی  

سط فائو و وزارت کشاورزي آمریکا  مورد عمل قرارمـی           ، تو روشگرفته و در حال حاضر این       

جمع حمایت قیمتی  حاصل PSEروي هم رفته. گیرد
1

) MPS (   و بودجـه هـاي حمـایتی
2

)BP (

  :است

PSE=MPS+BP
هـا در آن    به دو صورت ارزشی و درصدي انجام می شود و انـواع سیاسـت         PSEمحاسبات  

ـ          PSE  اصلی ايجزایکی از   . شوند  طبقه بندي می   ء جز 8به   ه ، حمایت قیمتی بـازار اسـت کـه ب

هـاي سـرمزرعه بـوده و شـامل      هـاي انتقـالی بـر حـسب قیمـت      صورت ارزش پولی  پرداخت    

هـاي مـرزي یـک کـاالي معـین شـکاف و               است که بین قیمت بازار داخلی و قیمت        هایی  اقدام

  ). 2002پرتقال،(فاصله ایجاد می کند 

 روش بـر اسـاس  ، صوالت کـشاورزي  بـه منظـور حمایـت از محـ         هاي بودجـه اي    پرداخت

OECD      کشاورزانی که الگوي کشت را رعایت کرده و        (، بسته به شرایط کشاورزان واجد شرایط

  : می شوند  به هفت گروه تقسیم)درطرحهاي دولتی مشارکت می نمایند

 سـوابق مـشارکتی در   -3 دام نگهداري شـده     شمار سطح کشت یا -2محصول        -1

 محـدودیت مـصرف   -5 مصرف نهاده هاي کـشاورزي   -4 طرحهاي ملی یا استانی   

  هاي بودجه اي  سایر پرداخت-7 درآمد کلی مزرعه  -6نهاده ها    

  )PAM( ماتریس تحلیل سیاستیروش -2

 ابداع شد و به نظر می رسد        1989ماتریس تحلیل سیاستی، توسط مونک و پیرسون درسال          

هـاي حمـایتی شـکر      درتحلیـل سیاسـت  1991 بار توسط  نلسون و پانگا پـین درسـال        نخستین

جملـه انـدازه    از  تکنیک پم، سه ابزار تحلیلـی مهـم         . درکشور اندونزي مورد استفاده قرارگرفت    

، ) براساس مقایـسه سـودآوري بـازاري و اجتمـاعی     (گیري کارایی مصرف نهاده درفرآیند تولید     

 پژوهـشگران  راختیـار    دخالت دولت درامر تولید و محاسبه مزیت نسبی، د         ي  اندازه گیري درجه  

1   - Market Price Support(MPS)

2  - Budgetary Payment(BP)
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توان   زیاد بوده که  می     به نسبت  کشور    از رو استقبال از این روش در خارج       از این . دهد قرار می 

ــات  ــه مطالع ــائو،(ب ــگ و جــان بگحــین، (، ) 1997ی ــگ فن ــانتی و (، ) 2000چن ــاماندا موه س

ریس با اسـتفاده از سیـستم مـات       . اشاره کرد ) 2002شهاب الدین و دوروش،    ( و )2002همکاران،

تحلیل سیاستی 
1

 زراعـی و دامـی مطالعـات        گونـاگون  در مـورد محـصوالت       ، یا پـم در کـشور      

  .و زنگنه اشاره نمود منشتوان به تحقیقات جوالیی، نیا از جمله میکه انجام گرفته محدودي  

محصول  حسابداري دوبل است که با تعریف سـودآوري      ) PAM( ماتریس تحلیل سیاستی    

هـاي   شـامل سیاسـت   (مد و هزینه ها و با احتساب انحرافات دربـازار         صورت تفاوت بین درآ   ه  ب

 پارامترها در صـورت     اهمیتو تفاوت بین پارامترهاي موجود و       ) اخالل آور و ناکارآمدي بازار    

 بـراي یـک سیـستم       PAMبا تکمیل  خانه ها ي ماتریس        .  حذف انحرافات تعریف شده است    

هاي انتقالی وکارایی اقتـصادي  ناشـی      پرداخت تجزیه و تحلیلی از وضعیت    توان    میکشاورزي،  

 داراي دو   PAMهرمـاتریس   .  از ابزارهاي سیاستی موجود را ارزیـابی کـرد         اي  از اتخاذ مجموعه  

 يهـا   نهـاده  تمـامی . اي که شامل نهاده هاي قابل تجارت و عوامل داخلی می باشد            ستون هزینه 

فه، برق، حمل و نقل، سوخت به دو        ، علو هاها و بذر   کش واسطه شامل کودهاي شیمیایی، حشره    

ها بـه دو بخـش قابـل     هزینه دراین روش. گروه قابل تجارت و  عوامل داخلی تقسیم می شوند   

المللی قابل مبادله هستند ماننـدکودهاي شـیمیایی، بـذرهاي            هایی که در بازار بین      نهاده(تجارت  

 شـوند  تقسیم می)  سرمایه مانند زمین، نیروي کار و    (و منابع داخلی     ) …اصالح شده،سوخت و  

  . )2جدول(

 دو نوع قیمت خـصوصی و قیمـت اجتمـاعی محاسـبه             ي  ماتریس تحلیل سیاستی به وسیله     

 بـه تعریـف ایـن    زیرشود و متنا ظر با آنها سود بازاري و اجتماعی محاسبه می شود  که در                می

  .پردازیم مفاهیم می

شـوند و     الها  و خدمات مبادلـه مـی       اساس آن کا    بر ،عمل هایی که در     قیمت  :قیمت بازاري 

مانند قیمـت   (گویند  نماییم را قیمت یا ارزش خصوصی می        براي بودجه بندي از آنها استفاده می      

هایی هستند که در بازار داخلـی تعیـین          درواقع قیمت ... ). ذرت، هزینه گازوئیل، نرخ دستمزد و     

  .مدي بازار  هستندهاي دولت و یا ناکارآ ها و دخالت ازسیاست می شوند و متاثر

1  - Policy Analysis Matrix(PAM)
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قیمت اجتماعی 
1

 هـا  یارانـه مانند (هایی که با حذف انحرافات سیاستی   عبارت است از قیمت   : 

ایـن  . آیند  وجود می ه  هاي خصوصی ب   قیمت از )مانندانحصار(یا نارسایی هاي بازار     )ها و مالیات 

ی  فـردي مـ    ي  گونـه هاي خـصوصی بـه       ها بازتاب ارزش اجتماعی درکل، به جاي ارزش        قیمت

آمدملی بـه کـار       کردن در بیشینه  هایی هستند که درتحلیل هاي اقتصادي با هدف          باشند و قیمت  

اي  به این مقادیر قیمت سایهگه گاه. روند می
2

  .گویند  نیز می

سود بازاري 
3

 این سود براساس درآمدها و هزینه هـاي مـشاهده شـده در بـازار                ي  محاسبه : 

 در واقع مبالغ دریافت شده یا پرداخت شده توسـط           هاي بازاري است و    داخلی بر اساس قیمت   

هـاي   هاي دولت و کاسـتی  ها و سیاست  دخالتتمامیهاي بازاري شامل     قیمت.  است کشاورزان

 ي  رقابـت پـذیري سیـستم کـشاورزي بـر پایـه      ي سودآوري بازاري نشان دهنده. بازار می باشد  

هاي مستقیم و غیـر      ها و مالیات   یارانه( ها  نهاده و تاثیر سیاست    ي  تکنولوژي، ارزش ستاده، هزینه   

هـاي بـازاري    درآمدها، هزینه ها و سود بر پایه قیمت مقادیر. می باشد درشرایط کنونی ) مستقیم

  .سطر اول ماتریس تحلیل سیاستی را تشکیل می دهند

اجتماعی سود
4

.  مزیت نسبی یا کارآیی در سیستم کشاورزي اسـت         ي  این سود نشان دهنده   : 

تماعی یک شاخص کارآیی است، زیرا  ستاده ها و نهاده ها بر اساس کمیابی شان                سودآوري اج 

  .  فرصتشان محاسبه می شوندي یا بر اساس هزینه

  

  )سایه اي(هاي اجتماعی محاسبه قیمت

یک کاالي کـشاورزي قیمـت      ) دور از انحرافات و اخالل هاي سیاستی      ه  ب(اقتصادي  قیمت   

قیمت مرجع (سر مرز تعدیل شده     
5

ن کاال است که با آن قیمت عرضه کننـدگان خـارجی آن             آ) 

کاال را به بازار داخلی تحویل می دهند یا قیمتی است که مصرف کنندگان خـارجی بـه عرضـه                

  ها فرآوردهاز آنجا که  . د هستن  فرصت آن کاال     ي  ها هزینه  این قیمت . کنندگان داخلی می پردازند   

1 - Social Value

2 - Shadow Prices

3 - Private Profitability

4 - Social Profitability

5 - Refrrence Price
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) اي اقتصادي یـا سـایه  (هاي مرجع   قیمتي  محاسبهروش ،می توانند وارداتی یا صادراتی باشند 

 اقتصاد جهـانی  و بـا   ي با فرض وجود بازار رقابتی و کشور کوچک در پهنه. آنها متفاوت است 

هـاي جهـانی نخواهـد       هاي داخلی و مرزي در این کشور اثري بـر قیمـت            تمتاکید به اینکه قی   

قیمـت  ،   نـشان دهـیم    Pr مرجع  را با      )سرمرز(  و قیمت     Pdاگر قیمت سر مزرعه را با         . داشت

 هزینـه   تمـامی  ي   آنها در سر مرز ایران به اضـافه        C.I.F وارداتی، قیمت    هاي  فرآوردهمرجع این   

 خالصه اگر یک کاال وارداتی باشد،       ي   به گونه  .هاي انتقال آنها از سرمرز تا سر مزرعه می باشد         

:  قیمت مرجع برابراست با 

)( iiFimporterCIr CTPP   

Ci هزینه هاي گمرکی و      تمامی Ti برحـسب  ( هزینه هاي حمل و نقل، تبعی و تبدیل        تمامی

 صـادراتی،  هاي فرآوردهقیمت مرجع یا سایه اي . باشد از سر مرز تا سر مزرعه می) فرآوردهنوع  

 هزینه هاي انتقال آنها از سر مزرعه تا سر مرز         تمامی آنها در سر مرز ایران منهاي        F.O.Bقیمت  

  :   خالصه اگر یک کاال صادراتی باشد ، قیمت مرجع برابراست با ي به گونه .می باشد

)(exp iiorterFOBr CTPP   

نهـاده هـاي   .  تقـسیم مـی شـوند    ناپـذیر تجارت  و پذیر ها و منابع به دو دسته تجارت       نهاده

ـ    جهانی نهاده هایی هستند که بازار       پذیر  تجارت  جـایی دارنـد ماننـد سـم، کـود         ه   و قابلیت جاب

 یا منابع داخلی نهاده هـایی هـستند کـه قابـل      ناپذیر  نهاده هاي تجارت  . شیمیایی و ماشین آالت   

   . نمی باشند مانند زمین، آب، نیروي کارجهانیبازارهاي  عرضه در

 آنهـا در سـر مـرز ایـران بـه            C.I.Fنهاده هاي قابل تجارت، قیمـت       ) اي  سایه(قیمت مرجع    

آنها تا بازار داخلی مـی باشـد و درحقیقـت قیمتـی اسـت کـه               هاي انتقال     هزینه تمامی ي  اضافه

از .   مورد نظر را با این قیمت به بازار داخلی تحویل مـی دهنـد  ي عرضه کنندگان خارجی نهاده 

آنجا که منابع داخلی قیمت جهانی ندارند، مالك بـراي تعیـین قیمـت سـایه اي منـابع داخلـی                     

اگر چنانچه این منـابع داراي      . انحرافات بازار است  براساس قیمت بازاري آنها با در نظر گرفتن         

 تمـامی  ي  بازار رقابتی داخلی باشند، قیمت سایه اي آنها برابـر قیمـت داخلـی آنهـا بـه اضـافه                   

چنانچه این منـابع فاقـد بـازار رقـابتی باشـند      . می باشد انحرافات مثبت یا منفی در قیمت بازار  

رد محاسبه قرار گیرد و قیمت سایه اي آن محاسبه           آن مو  فرآوري ي   هزینه تمامیمانند آب باید    
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هاي دیگري مانند ارزش نهایی تولید یا استفاده از برنامه ریزي خطی نیز بـراي                البته روش  .شود

 در این پـژوهش بـا توجـه بـه برآوردهـاي کارشناسـی و       .تعیین قیمت سایه اي به کار می رود      

پـذیر    جام گرفته، سهم ماشین آالت تجـارت      همچنین مطالعات مشابهی که دراندونزي و ایران ان       

 درصد و نوع آن نیز مـسی فرگوسـن   36ناپذیر   درصد و سهم ماشین آالت غیر قابل تجارت  64

 درصـد، سـهم انـواع    98پـذیر   همچنین سهم انواع کودشیمیایی  تجارت.  منظور شده است   285

 درصـد،  50پـذیر   ت درصد، سهم انواع مواد بـسته بنـدي تجـار     90پذیر    سموم شیمیایی تجارت  

 درصـد منظـور شـده    100 درصد و سهم بـذر تجـارت پـذیر      40پذیر  سهم حمل و نقل تجارت    

  . است

علت وجـود تحریفـات در       به    دیگر سوياز آنجا که منابع داخلی قیمت جهانی ندارند و از            

 بـراي   ازدیدگاه تئوريکند، روبه رو میبازار داخلی، دستیابی به قیمت واقعی آنها مارا با مشکل           

درعمـل بـه   . از راه حل بهینه استفاده مـی شـود  ) غیرتجارتی(تعیین قیمت سایه اي منابع داخلی     

یـاد  دلیل نبود آمارهاي مقطع عرضی و سري زمانی نهاده هاي مربوطه امکان اسـتفاده از روش                 

 از قیمـت هـاي داخلـی بـا اعمـال تعـدیالتی اسـتفاده مـی              بیـشتر  ،بنـابراین .  وجود ندارد  شده

 ارزش سـایه اي آب، از هزینـه هـاي        ي  بـراي محاسـبه   ). 22 و 20،21وع شود به منابع     رج(شود

در وزارت نیرو    )مربوطه استعالم ازمنابع    راهاز  (  آب هاي زیر زمینی وآب هاي سطحی       فرآوري

 میانگین موزون   ،کشاورزي کاربردهاي   آنها در  استفاده شده است و با توجه به درصد استفاده از         

 یارانـه بـه      نکـردن  شایان ذکر است که به دلیل پرداخـت       کار  در مورد نیروي    . گرفته شده است  

هاي زراعی باید تخصص و مهارت   نیروي کارو با توجه به اینکه نیروي کار در فعالیت       ي  عرضه

در نظـر     بازار آن رقابتی است، قیمت سایه اي آن برابر با قیمت بـازاري آن              باشد،خاصی داشته   

   ).1384 و جیران،جوالیی(  گرفته شده است

انـد، بـراي تراکتـور حالـت دو گانـه اي             ذکر کـرده  ) 1989(همان گونه که مانک و پیرسون        

پـذیر در نظـر گرفتـه         ي داخلی با اجزاي تجارت      یعنی تراکتور به صورت یک نهاده     . وجود دارد 

 هـاي  ي  تراکتور، تعمیرات و نگهداري آن بـه صـورت نهـاده         ي راننده   به بیان دیگر، هزینه   . شد

پذیر  نیز می باشد که شـامل          منظور شد، اما تراکتور شامل اجزاي تجارت      ) ناپذیر  تجارت(داخلی

و بـازاري  ) سـایه اي (ي قیمت اجتماعی  محاسبه.  استهالك، سوخت، روغن و گریس می باشد     

ي نخـست، تعیـین اینکـه کـدامیک از اجـزاي تراکتـور             مرحله: تراکتور شامل چند مرحله است    
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پذیر شامل، سه بخـش، خـود تراکتـور، سـوخت و روغـن و                 اجزاي تجارت .  است پذیر  تجارت

نیروي کـار بـراي راننـدگی تراکتـور و           :ناپذیر نیز شامل، دو بخش است       اجزاي  تجارت  . گریس

ي کـل زمـان کـارکرد تراکتـور          محاسـبه : ي دوم   مرحلـه .  ي تعمیرات و نگهداري تراکتور      هزینه

ناپـذیر   ، تعین اینکه هریک از اجزاي تجـارت و تجـارت      تا زمان اسقاط شدن   ) برحسب ساعت (

ي روعن و سـوخت در        براي مثال چقدر هزینه   . در هر ساعت کارکرد تراکتور چقدر هزینه دارد       

هر ساعت کارتراکتور مصرف می شود؟ استهالك تراکتور بـه ازاي هـر سـاعت چقـدر اسـت؟                    

اي و قیمـت    ستفاده از نـرخ ارز سـایه  اي و بازاري مناسب با ا      برآورد قیمت سایه  : ي سوم   مرحله

روش محاسبه قیمت هاي سایه اي  مشابه با  نهاده هاي            . جهانی  براي مقادیر بند دوم می باشد       

هاي معامله شـده      هم برابر با قیمت   ) خصوصی(هاي بازاري   وارداتی یا صادراتی می باشد قیمت     

  در بازار است

  

محاسبه نرخ سایه اي ارز

با توجه بـه اینکـه نـرخ        . تریس پم مورد نیاز است، نرخ ارز واقعی است        نرخ ارزي که در ما     

ـ     هاي تجاري و حمایـت     ارز به دلیل اتخاذ انواع سیاست      وسـیله دولـت کنتـرل    ه هـاي داخلـی ب

.  از مقدار واقعی خود انحراف دارد، بنابراین از نرخ ارز رسمی نمی توان اسـتفاده کـرد                 ،شود می

که بر اسـاس بـرآورد همزمـان    هاي گوناگونی وجود دارد    روش نرخ ارز واقعی     ي  براي محاسبه 

. هاي قیمتی مربوطه انجـام مـی شـود         توابع  تقاضاي واردات وعرضه صادرات و برآورد کشش        

روش هاي دیگري براساس تئوري قدرت خرید      
1

 از نـسبت قیمـت یـک        بیـشتر  ارائه شده کـه      

نیز روش مشابه دیگري    . به می شود  محاس )دالر(و بازار جهانی  ) ریال(اونس طال در بازارداخلی   

به نام عامل تبدیل استاندارد    
2
وجود دارد  

 
 که در مطالعات بانک جهانی و فائو کـه درکـشورهاي       

 نرخ  ي  این عامل تبدیل کننده   .  استفاده شده است   ،مصر و کشورهاي آسیاي میانه صورت گرفته      

ارز رسمی
3 

به نرخ ارزسایه اي
4 

  . می باشد) یا نرخ ارز تعادلی(

1 - Power Purchasing Parity (PPP)

2 - Standard Conversion Factor (SCF)

3-  Official Exchange Rate (OER)

4 - Shadow Exchange Rate ( SER)
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، ارزش ریالی فوب کل صادرات،      X، ارزش ریالی سیف کل واردات،       Mهاي باال،    در فرمول 

TM ،میانگین تعرفه واردات ،TXباشد  میانگین تعرفه صادرات می .  

صـادرات و   (صادرات و واردات ازسایت گمرگ و میانگین تعرفه ها نیـز ازسـالنامه آمـاري              

نرخ سایه اي ارز پـس      . ي اسالمی ایران استخراج و محاسبه شده است       گمرك جمهور ) واردات

 بـرآورد  1,224 ریال و نسبت نرخ ارز سایه اي به نرخ ارز رسمی  10142,60از محاسبات فوق    

  . شده است

  

    و بحثنتایج 

 حمایتی براي محصوالت زراعی مهم در سطح ملی بـراي سـال         يها  شاخص پژوهشدراین  

،  مورد محاسبه و تجزیـه و تحلیـل قـرار            )PAM( ماتریس تحلیل سیاستی       با استفاده از    1382

اي آبـی،    محصوالت مورد مطالعه شامل گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه             . گرفته است 

نخود آبی و دیم، آفتابگردان،  سویاي بهاره آبی، شلتوك دانه بلند مرغوب، شـلتوك دانـه بلنـد                   

  .باشند می پرمحصول و شلتوك دانه کوتاه

  

  محصوالت گوناگون شاخصهاي حمایتی )1(جدول

  یارانه به تولید کننده  حمایت از محصول  حمایت از نهاده  حمایت مؤثر
محصوالت 

  نتایج/ 
تاثیرات 

  کل
EPREPCتاثیرات  NPIRNPIتاثیرات  NPRNPC

 برآیند

  تاثیرات

SRP

8,58یارانه88/0-%12مالیات52/0%48یارانه07/1%7یارانه  گندم آبی

8,27یارانه87/0-%13مالیات48/0%51یارانه06/1%6یارانه  گندم دیم

75/0-%25مالیات54/0%46یارانه86/0-%14مالیات  جو آبی
مالیات 

پنهان

5,34-

72/0-%28مالیات49/0%51یارانه82/0-%18مالیات  جودیم
مالیات 

پنهان

8,15-
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  محصوالت گوناگونشاخصهاي حمایتی  )1(جدولادامه 

  یارانه به تولید کننده  حمایت از محصول  حمایت از نهاده  حمایت مؤثر
محصوالت 

  نتایج/ 
تاثیرات 

  کل
EPREPCتاثیرات  NPIRNPIتاثیرات  NPRNPC

 برآیند

  تاثیرات

SRP

ذرت دانه 

  اي آبی
69/0-%31مالیات47/0%53یارانه0/.78-%22مالیات

ت مالیا

پنهان

12,14-

60/0-%40مالیات64/036/0یارانه70/0-%30مالیات  نخود آبی
مالیات 

پنهان

13,74-

53/0-%47مالیات57/0%43یارانه53/0-%47مالیات  نخود دیم
مالیات 

پنهان

38,35-

71,35یارانه46/1%46یارانه%62%38یارانه20/2%120یارانه  چغندر قند

دان آفتابگر

  آبی
11/003/1یارانه50/050/0یارانه35/1%35یارانه

26,16یارانه

سویاي 

  بهاره آبی
76/0-%24مالیات28/0%72یارانه94/0-%6مالیات

1,79یارانه

شلتوك 

دانه بلند 

  مرغوب

74/0%26مالیات28/0%72یارانه88/0-%12مالیات

مالیات 

پنهان

3,94-

شلتوك 

 دانه بلند

  پرمحصول

63/0%37مالیات29/0%71یارانه71/0-%87مالیات

مالیات 

پنهان

18,77-

شلتوك 

  دانه کوتاه
03/1%3یارانه28/0%72یارانه43/1%43یارانه

36,58یارانه

  پژوهشیافته هاي : ماخذ

  

   سود بازاري و سود اجتماعی )2(جدول

  سود بازاري  سود اجتماعی

  نتایج/ حصوالت م

   ریال/هکتار  زیان/ سود  رتبه بندي  ریال/هکتار  زیان/ سود  تبه بندير

  242944سود6  190905  سود5  گندم آبی

  70517سود10  55297  سود9  گندم دیم

  118426سود9  145566سود6  جو آبی

  21244سود12  33128سود11  جودیم

  355036سود4  511642سود2  ذرت دانه اي آبی

  39562سود11  91230ودس8  نخود آبی

  8481سود13  91752سود7  نخود دیم

  495141سود2  -93411زیان13  چغندر قند
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   سود بازاري و سود اجتماعی )2(جدولادامه 

  سود بازاري  سود اجتماعی

  نتایج/ حصوالت م

   ریال/هکتار  زیان/ سود  رتبه بندي  ریال/هکتار  زیان/ سود  رتبه بندي

  188291سود8  38270سود10  آفتابگردان آبی

  230421سود7  217533  سود4  سویاي بهاره آبی

  304689سود5  389938سود3  شلتوك دانه بلند مرغوب

  510469سود1  986929سود1  شلتوك دانه بلند پرمحصول

  387644سود3  -47822زیان12  شلتوك دانه کوتاه

  پژوهشیافته هاي :  ماخذ

  
 ي  واقـع نـشان دهنـده      کـه در   )SRP(  شاخص نسبت یارانه به تولید کننـده       مربوط به نتایج  

 نشان داد که از میان  محصوالت زراعـی مـورد            ،برآیند کل پرداخت یارانه به تولید کننده  است        

 SRPمطالعه فقط گندم آبی و دیم، چغندرقند، آفتابگردان، سـویا و شـلتوك دانـه کوتـاه داراي                   

 درصـد از    36,58،  1,79،  26,16،  71,35،  8,27،  8,58بـه ترتیـب     مثبت هستندبه این معنـا کـه        

   و بـوده هـاي حمـایتی   درآمد ناخالص این تولیدکنندگان ناشی از اعطاي یارانـه و سایرسیاسـت    

  .  منفی بوده استشاخصبراي  سایر محصوالت، این 

کـه گویـاي نـسبت      )NPC(که شاخص حمایت اسمی محصول    دهد    می نشان   پژوهشنتایج  

 براي محصوالت مورد مطالعه     ،باشد می اي  قیمت بازاري به درآمد ها در قیمت سایه        به درآمدها

بـوده کـه بیـانگر آن       یـک    کوچکتر از ) به استثناي چغندر قند، آفتابگردان و شلتوك دانه کوتاه        (

هاي  دیگر سیاست بیان  به  . باشد  ها می   اي آن   قیمت بازاري محصول کمتر از قیمت سایه       است که 

ر کمتـر از قیمـت مـرزي در نـرخ            شده که قیمت این محصوالت در داخـل کـشو          دولت باعث 

 که گویاي اعمال مالیـات ضـمنی بـر تولیـد کننـدگان محـصوالت               اي  گونهاي ارز باشد به      سایه

 ي   نـسبت هزینـه    ي  که نـشان دهنـده    ) NPI(نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ها     . زراعی است 

اي  قیمت سایهپذیر در  ه هزینه نهاده هاي قابل تجارت قیمت بازاري ب بهنهاده هاي قابل تجارت     

 درخصوص  کشاورزانآن است که      در مورد محصوالت زراعی مورد مطالعه حاکی از        ،می باشد 

ـ           بیان موردحمایت قرار گرفته و به       پذیر  هاي تجارت  نهاده ه  دیگرکـشاورزان ایـن نهـاده هـا را ب

د اسـتفاده   ریداري و در تولید محـصول مـور       اي و ارزان تر از قیمت مرزي آنها خ         صورت یارانه 

  . اند قرار داده
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 یا ضریب حمایت موثر نیز فقط براي گندم، آفتابگردان، چغندر قند، و EPC شاخص

 که گویاي وجود حمایت موثر و هدفمند دولت از این باشد میشلتوك دانه کوتاه  بیشتراز یک 

عدم حمایت موثر دولت می  نشانهمحصوالت  بوده و براي سایر محصوالت این شاخص 

  .باشد

ي سود بازاري واجتماعی محصوالت مورد مطالعه ارائه  ، نتایج پژوهش درباره2درجدول 

از نظر سود بازاري چغندر قند و برنج و ذرت در رتبه هاي برتر واقع شده و جو . شده است

عی شلتوك دانه از نظر سود اوري اجتما. دیم و نخود دیم در رتبه هاي آخر قرار گرفته اند

بلند، ذرت،  شلتوك دانه کوتاه و سویا دررتبه هاي برتر و محصوالت چغندر قند، شلتوك دانه 

  .  کوتاه و جو دیم در رتبه هاي آخر قرارگرفته اند

به منظور مقایسه تطبیقی شاخص هاي حمایتی درکشورهاي پیشرفته در ایـن بخـش مـورد                

 OECD در سایت کشورهاي عضو      PSEمحاسبات   گزارش مربوط به     .بررسی قرار گرفته است   

نسبت قیمت دریافتی توسـط کـشاورز   ( و شاخص حمایت اسمی PSEمیانگین . یافت می شود 

  .  نشان داده شده است3جدول  براي محصوالت منتخب و در) هاي سرمرز به قیمت

PSE 1مالحظـه مـی شـود، میـانگین شـاخص       جـدول در  همان گونـه کـه   
 درکـشورهاي  

 30 دیگـر،    بیـان  درصد اسـت بـه       30براي محصوالت کشاورزي،     2003ر سال   د OECDعضو

همچنـین  . هـاي حمـایتی اسـت       و سیاست  ها  از درآمد ناخالص کشاورزان ناشی از اقدام      درصد  

هاي دریافتی توسط کشاورزان      است یعنی قیمت    درصد 29شاخص حمایت اسمی از محصول،      

 در  همان گونه که  . هاي سر مرز می باشد     ت بیشتر از قیم   درصد  29بابت محصوالت کشاورزي،    

  .  برنج، شکر و گندم از باالترین مقدار حمایت برخوردار هستند،جدول مشخص است

کشورها این  کشاورزي درکشورهاي پیشرفته اصلی پذیرفته شده است و در تمام           حمایت از   

در  ایـران  . باشـد  بوده و می عمومیت دارد چرا که کشاورزي بنیان تامین امنیت غذایی درجوامع           

با وجود  شعار کشاورزي محور استقالل، از عمده محصوالت کـشاورزي یـا حمایـت خاصـی                 

عمده حمایت در کشور بـه شـمار محـدودي از           . صورت نمی گیرد یا این حمایت موثر نیست       

بـسیاري از   در. محصوالت استراتژیک که در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، اختـصاص دارد      

ــ -1 ــباتی آن عب ــول محاس *100:  ارت از  فرم
BPVP

BPMPS
PSE c

c 










 ، vp  ــسب ــر ح ــصوالت ب   ارزش مح

  .هاي سر مزرعه می باشد قیمت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


143…هاي حمایت از محصوالت زراعی خصي شا   مقایسه                         

درراسـتاي حمایـت از تولیدکننـدگان بخـش      ، دولـت  ماننـد ایـران   ال توسـعه کشورهاي درحـ  

اي  هـاي بودجـه    ها، بیشتر از آنکه حمایـت      کشاورزي و نایل شدن به خودکفایی و تثبیت قیمت        

هـا و   هاي مرزي و پرداخت یارانـه بـه نهـاده    هاي قیمتی شامل حمایت داشته باشند،  بر حمایت   

دي در دست است که به دلیل یارانـه اي بـودن و قیمـت پـائین                  شواه .دارندتأکید  عوامل تولید   

ي بهینـه از آنهـا        استفاده) انواع کودهاي شیمیایی، سموم شیمیایی و بذر      (نهاده هاي اصلی تولید     

؛ از سوي دیگر شواهدي دیگري نشان مـی         )1376هژبر کیانی،   (گیرد    در فرایند تولید انجام نمی    

اي کارایی نداشته و به دلیل پـائین بـودن و             هاي تعرفه   یتهاي مرزي مانند حما     دهد که حمایت  

   ). 1382گیالنپور،(بهینه نبودن آنها،  اثرهاي حمایتی خود را از دست داده است 

  

  OECD حمایت از تولید کنندگان برخی از محصوالت کشاورزي در کشورهايمیزان )3(جدول 

  2003  1986-88  شاخص حمایتی   محصول 

PSE  47%  36%  
  گندم

NPCp69/1  11/1  

PSE  40%  21%  
  ذرت

NPCp30/1  06/1  

PSE  81%  76%  
  برنج

NPCp91/4  05/4  

PSE  51%  40%  
  سایر غالت

NPCp97/1  07/1  

PSE  26%  21%  
  دانه هاي روغنی

NPCp27/103/1  

PSE  54%  58%  
  شکر

NPCp33/2  42/2  

PSE  29%  25%  سایر محصوالت  

NPCp40/1  25/1  

PSE  37%  30%  
  والتکل محص

NPCp57/1  29/1  

  2005 و OECD : مأخذ

  

هاي حمایتی و استفاده از ابزارهاي حمایتی، شناسـنا           ي اتخاذ اقدام    مهمترین مشکل در زمینه   

بـه  . هاي آنـان مـی باشـد        نبودن الگوي کشت و حدود فعالیت      مه دار نبودن کشاورزان و معلوم     

هاي آنها مورد حسابداري و ثبت قانونی         زان مصرف نهاده  ویژه اینکه میزان تولید،  عملکرد و می       
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هاي حمایتی از راه بودجه هـاي   از سوي دیگر با عنایت به اینکه تمام پرداخت  . . قرار نمی گیرد  

حمایتی، بیشتر  براساس مقدار محصول و یا بر اساس سطح زیر کشت و یا بر حسب عملکـرد      

بنابراین در عمـل آگـاهی دقیقـی از    . شوند دراي نمیمی باشد، که هیچ کدام آنها ثبت قانونی و ا    

بـراین اســاس، هــیچ گونــه اقــدامی بــراي  . هــاي آنهــا در دســت نیــست کـشاورزان و فعالیــت 

اي  بر حسب میزان محصول تولید شـده، میـزان عملکـرد، سـطح                 هاي حمایتی بودجه    پرداخت

  .کشت و به رعایت الگوي کشت نمی توان انجام داد

  

  تضمینی  خریدي ابزارکارآمد بررسی -3

 عنـوان قـانون     بـا ماده واحده اي به همراه سه تبصره        1368بیست ویکم شهریورماه سال      در

 قـانون   .خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزي به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسـید           

تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزي به منظور فراهم نمودن پشتوانه مناسب قیمتی براي             

محصوالت بخش به تصویب رسید و با این فرض که قیمت مهمترین عامـل در تـصمیم                 تولید  

 ي   همـه سـاله قیمـت تمـام شـده          شـد تـا   گیري کشاورز براي تولید به شمار مـی آیـد، مقـرر             

 مبادلـه درون و     ي  محصوالت مورد نظر با توجه به هزینه هاي تولیـد و همچنـین حفـظ رابطـه                

 پیش دولت تا    هیئتتعیین و توسط    ) تانده تولید کننده  برابري داده و س   (خارج بخش کشاورزي    

  . از شروع سال زراعی اعالم شود

 مناسبی براي تخصیص بهتر منابع و جهت دهـی بـه الگـوي کـشت                ي   زمینه یاد شده قانون  

دلیل نبود بسترهاي اجرایی الزم نظیر مدیریت کارآمـد خریـد،        به   در پی آن   ولی   ،فراهم ساخت 

صادرات محصوالت، منابع اعتباري و مالی کافی براي خرید، خرید بـه            نگهداري، باز فروش و     

 تعادل عرضـه و     نبود قیمت به دلیل     کاهشموقع محصوالت در سراسر کشور و در شرایطی که          

موقع وجه محصول خریداري شده به تولیدکنندگان، در        ه  تقاضا اتفاق افتاده، پرداخت نقدي و ب      

 استفاده از سایر ابزارهاي حمایتی نظیر بیمه درآمد، یارانـه           ها و در شرایط نبود امکان      اغلب سال 

بـا وجـود ایـن،      . رو بوده اسـت   ه   روب ياجراي قانون با موانع زیاد    ... صادراتی، خرید اعتباري و   

مـورد  ) گندم، شکر، ذرت، برنج، حبوبات و دانه هـاي روغنـی          (برخی محصوالت زراعی مانند     

گندم که غذاي اصلی جامعـه را تـشکیل مـی دهـد             ویژه محصول   ه  ب. استحمایت قرار گرفته    

شرکت هاي تعاونی روسـتایی و سـازمان غلـه انجـام شـده               توسط   مینیضخرید آن بصورت ت   

  . است
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 پوشش قانون خرید تضمینی بـا توجـه بـه امکانـات ارزي و ریـالی و        زیرسایر محصوالت   

 شـده در   ذکري مصوبهبر اساس دیگر ذخایر مالی و بودجه دولتی مورد نیاز و حساسیت زمانی       

ـ            ، زیر چتر حمایتی و خریدهاي دولتی قرار گرفته است         باال ه  اما در عمـل در خیلـی از مـوارد ب

علت عدم وجود تدارکات فنی و مالی و پرسنلی و بازاررسانی کافی، خرید محـصول صـورت                 

 زینه  ه افزایش ضایعات وموجب نگرفته و یا با عملکرد خیلی ضعیف و مقطعی انجام یافته که       

  ..گردیده است

  

  1381 میزان خرید، وجه پرداختی و زیان حاصل از عملیات خرید تضمینی در سال)4(جدول 

  )ریال (زیان حاصله   )ریال(وجه پرداختی   )تن(مقدار خرید  محصول

  209446498  32855691160  51913  سیب زمینی بهاره

  2747962  91588850  154  سیب زمینی پائیزه

  49139261529  81493585349  164285  پیاز پائیزه

  284346936  50654656926  29697  خرما

  254091983  254197403342  66608  کشمش

  8611600569  62205773542,7  24720  نخود

  6618934059  219633328902  60764  پنبه

  65120429539  701132028071,7  398141  جمع

  )1385حبیبی،: ( ماخذ 

  

 درکشور ایران ابزار حمایتی به گونه اي متفاوت ازتعریف اقتـصادي            گفت که توان    اجمال می  به

 قیمت تضمینی،  قیمت کف بـازار   تعریف،بر اساس. آن درسایر کشورها بکار گرفته شده است      

 تولید کشاورزدرنظر گرفته می شود و چنانچـه قیمـت محـصول از آن          ي  است که در حد هزینه    

درطـول  . اورز نـسبت بـه خریـد اقـدام مـی کنـد             دولت به منظور حمایت از کش      ،حد کمتر شد  

هاي اجراي قانون، به دلیل ناکافی بـودن اعتبـارات تخـصیص یافتـه وسـایر مـسائل کـالن            سال

هاي پیشنهادي ازسوي وزرات جهاد کـشاورزي را تعـدیل    ، دولت همواره قیمت راقتصادي کشو 

التی که به نـرخ تـضمینی        براي محصو  اي   مبادله ي  هاي متمادي رابطه   نموده و درنتیجه طی سال    

 نه تنها حمایت قیمتـی      بیان دیگر به  . تغییر یافته است  تولید کننده    به زیان    ،اند شده خریداري می 

 مبادله بـراي  ي  رابطه4درجدول  .ناکارا بوده بلکه مالیات ضمنی نیز ازکشاورزان اخذ شده است    

.  ارائـه شـده اسـت      80 تـا    69هـاي     پوشش خرید تضمینی براي سـال      زیربرخی از محصوالت    
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) 69به قیمت ثابـت سـال     ( نسبت شاخص قیمت تضمینی یا عمده فروشی          راه  مبادله از  ي  رابطه

 ایـن  .محاسـبه شـده اسـت    )69به قیمت ثابت سـال (به شاخص کل بهاي عمده فروشی کاالها  

ه   به سود کشاورزان بود     ه مبادل ي   می توان نتیجه گرفت که رابطه      ،رابطه اگر بزرگتر از یک باشد     

  . کشاورزان بوده است زیان رابطه به، کوچکتر از یک باشداگرو 

100
I

P
P

R
T
W

W/G

T
W/G




  :دراین فرمول، متغیرهاي استفاده شده عبارتند از

T
WGP    محصول کشاورزي در سال مورد نظر )یا قیمت عمده فروشی( قیمت تضمینی:/


WGP   محصول کشاورزي در سال مبنا ) یا قیمت عمده فروشی(قیمت تضمینی : /

T
WI :شاخص بهاي عمده فروشی کاالها و خدمات در سال مورد نظر  

   

با توجه به اینکه در حال حاضر گزارش شاخص بهاي عمده فروشی کاالهـا و خـدمات بانـک                   

 بـا  1369یل آن بـه سـال مبنـاي        محاسبه و ارائه می شود براي تبد        1376مرکزي برمبناي سال    

  .شده است  استفاده زیرفرمول   از هاي مبنا ها در سال داشتن مقادیراین شاخص

1/15

100
PIPI 1376

T
1369
T 

  ) 69به قیمت ثابت سال ( برخی از محصوالت زراعی ي  مبادلهي  رابطه)5(ل جدو

گندم  جو  ذرت  برنج   چغندرقند  پنبه  آفتابگردان   سال

78/0  87/0  06/1  82/0  77/0  99/0  89/0  1371  

93/0  91/0  94/0  69/0  92/0  23/1  06/1  1372  

75/0  11/1  79/0  63/0  78/0  09/1  86/0  1373  

54/0  03/1  62/0  86/0  58/0  78/0  68/0  1374  

74/0  98/0  62/0  60/0  58/0  96/0  68/0  1375  

73/0  9/0  72/0  56/0  65/0  96/0  72/0  1376  

67/0  96/0  81/0  81/0  69/0  82/0  77/0  1377  

61/0  04/0  74/0  90/0  62/0  92/0  7/0  1378  

59/0  94/0  86/0  57/0  70/0  70/1  79/0  1379  

  محاسبات تحقیق:  ماخذ
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 تا 1370هاي  طی سال(  هفتادي  دردهه،مالحظه می شود 5در جدول که  گونه همان  

 ي هنشان دهند محصوالت کشاورزي منتخب کوچکتر ازیک بوده و ي  مبادلهي رابطه )1380

 کشاورزان تغییر داده زیان اقتصادي را به ي مبادلهي  این است که سیاست قیمت تضمینی، رابطه

از سال اجراي طرح افزایش عملکرد .  دیگر مالیات ضمنی برآنها تحمیل کرده استبیانیا به 

ه سود این  مبادله گندم و جو بزرگتر از یک و بي  ، رابطه81درسال) یا خودکفایی گندم( گندم

 آنها زیان سایر محصوالت کماکان این رابطه به  در موردکه  درحالیتغییر یافته،تولید کنندگان 

ست  احالی این در . یعنی قیمت تضمینی ابزاري مناسب براي حمایت از آنها نبوده است،بوده

 ثابت مبادله به قیمتي   به دلیل بهبود قیمت تضمینی گندم و جو رابطه1381هاي که طی سال

 رسیده ولی درخصوص سایر کاالها کماکان ناکارایی 1/1 نزدیک تقویت شده و 1369سال 

 به بعد بانک مرکزي در نشریات خود 79  با توجه به اینکه ازسال .قیمت تضمینی وجود دارد

 مبادله بر حسب ي  رابطه1380  از سال، تغییر داده1376 به 1369سال پایه را از سال 

  . نشان داده شده است6و در جدول  محاسبه 1376سال هاي ثابت  قیمت

  

  )76به قیمت ثابت سال( رابطه مبادله برخی از محصوالت زراعی )6(جدول

گندم  جو  ذرت  برنج   چغندرقند  پنبهوش   آفتابگردان   سال

1/1 87/0 2/1 13/1 4/1 1/1 2/1  1380  

97/0 78/0 3/1 1/1 4/1 1/1 4/1 1381  

85/0 89/0 3/1 1/1 3/1 1/1 4/1 1382  

87/0 87/0 3/1 1/1 3/1 2/1 4/1 1383  

1 71/0 3/1 08/1 3/1 36/1 4/1 1384  

  محاسبات تحقیق : ماخذ

  

 در خـالل  وضـعیت گنـدم مناسـب بـوده و     ، مشاهده مـی شـود  6  جدولدرکه  گونه   همان  

گنـدمکاران   بدون تغییر مانده و رابطه به سـود      4/1 نزدیک به  مبادله   ي   رابطه 84 تا   80هاي   سال

 از  بـه ویـژه   در ارتباط با محصول جو می توان گفت که وضعیت رو بـه رشـدي را                 . بوده است 

 اي کـه  به گونـه  دهد   اي روند نزولی را نشان می      در خصوص ذرت دانه   .  شاهد هستیم  1382سال

 مبادلـه  ي  وضـعیت رابطـه  بیان دیگر به ،  رسیده84 درسال 3/1 به 80 درسال4/1رابطه مبادله از  
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 همین وضعیت در مورد چغنـدر قنـد هـم           .  تقریباً  ثابت مانده است      85 تا   80هاي   طی سال در  

ولـی  ،   ثابت باقی مانـده اسـت      3/1 در حد    یاد شده هاي   دیده می شود که رابطه مبادله طی سال       

 کشاورزان پنبه کار بوده بلکـه وضـعیت آن          زیان مبادله به    ي  درخصوص وش پنبه نه تنها رابطه     

 کاهش یافته 84 درسال 71/0 به 1380 در سال87/0 از   اي که   ه گونه  شده است ب   اندکی بدتر هم  

 -83هـاي    وضعیت تقریباً مشابهی را در مورد آفتابگردان مالحظه می شود که طـی سـال              . است

 د رابطه مبادله با اندکی بهبود به عد     1384 ولی درسال    ، مبادله روند کاهشی داشته    ي   رابطه 1380

  .درس می) سربه سر(یک 

  

 نتایج زیـر  OECDحمایت از محصوالت کشاورزي در ایران  با کشورهاي       سیاست  ي    مقایسهاز  

  :شود حاصل می

  

حفاظت از منافع بخـش کـشاورزي و حمایـت از محـصوالت آن، در کـشورهاي پیـشرفته                 .1

 و ابزارهاي گوناگونی براي این کـار وجـود دارد   نبوده ومحدود به یک یا دو ابزار حمایتی    

. شـود  هاي قانونی از کشاورزان حمایت می و حمایت  تخصیص بودجه هاي حمایتی      از راه   

ولی در بخش کشاورزي ایران، ابزارهاي حمایتی محدود بوده و افزون بر ایـن، بـر اسـاس             

ي مبادله براي بیشتر محـصوالت        نتایج پژوهش، کارایی استفاده از ان ها پائین بوده و رابطه          

.  به زیان کشاورزان است

درراستاي حمایـت از تولیدکننـدگان بخـش کـشاورزي و نایـل شـدن بـه             ، دولت ایران رد .2

اي داشته باشند،  تاکیـد بـر         هاي بودجه  ها، بیشتر از آنکه حمایت     خودکفایی و تثبیت قیمت   

هاي مرزي و پرداخت یارانه به نهاده ها و عوامـل تولیـد              هاي قیمتی شامل حمایت    حمایت

 اي بـودن و قیمـت پـائین  نهـاده هـاي اصـلی  تولیـد در بخـش              ، اما به دلیل یارانـه     دارند

ي بهینه از     استفاده) مانند انواع کودهاي شیمیاي و برخی از سموم شیمیایی، بذر         (کشاورزي  

ي انواع کودهاي شـیمیایی و سـموم        گیرد و مصرف بی رویه      انجام نمی آنها در فرایند تولید     

هـاي   از سوي دیگـر حمایـت  . دي شده استدفع آفات نباتی موجب هدر رفتن منابع اقتصا     

اي کارایی نداشته و به دلیل پائین بودن و بهینه نبـودن آنهـا،                 هاي تعرفه   مرزي مانند حمایت  

  .اثرهاي حمایتی خود را از دست داده است
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و رویکـرد یکـسان قـانون    ) قیمـت تـضمینی  (تک ابزاري بودن حمایت از تولیـد کننـدگان         .3

اختار بـازار متفـاوت     اي محصوالت زراعی، باغی و دامی که از سـ         دراستفاده از این ابزار بر    

 حمایـت از    توان گفـت    شده به گونه اي که می      اختالل در این بازارها      موجببرخور دارند   

..محصوالت کشاورزي در ایران کارآیی الزم را نداشته است

ه آن از نظر مفهـومی سـاده ، ولـی در عمـل محاسـب     ) PSE(شاخص حمایت از تولید کننده  .4

مهمتـرین علـل آن فقـدان ردیـف هـاي  بودجـه اي مربـوط بـه حمایـت از                . دشوار است 

اي مربوط به محصوالت      دسترسی یا نبود آمارهاي بودجه     دشواري ومحصوالت کشاورزي   

  . تفکیک ناپذیر بودن آنها از یکدیگر می باشدو گوناگون 

 موجــب شــده کــه هــاي زراعــی، نداشــتن شناســنامه کــشاورزي و اســناد مــالکیتی زمــین .5

هاي حمایتی  مـشابه بـا کـشورهاي           سیاستگذاران و تصمیم گیران دولتی براي انجام  اقدام        

مانند تخصیص بودجه حمایتی بر اساس سطح کشت، میزان محصول، اسـتفاده از           (پیشرفته  

. باشد  مواجه می محدودیتبا...)  نهاده هاي کشاورزي و

  

   ها راهکارها و پیشنهاد-5

ي به دلیل تولید غذا وسهم آن درتامین امنیت غذایی، ایجاداشـتغال و فـراهم               بخش کشاورز   

 اي دراقتصاد برخـوردار    ها، ازجایگاه ویژه   نمودن بستري مناسب براي توسعه و رشد سایر بخش        

حفاظت ازمنافع بخش کشاورزي دردنیاي امروز محدود به یـک          .  و نیازمند حمایت است    بوده  

 براي حمایت و حفاظت از بخش وجـود  گوناگونیلکه ابزارهاي یا دوسیاست حمایتی نیست، ب    

همـوار   بـراي    پیشنهادهاي زیر بر این اساس،     .ه آن توجه شده است    دارد که در کشور ما کمتر ب      

  .گردد  ارائه می و متنوع کردن آنهایتیشدن بسترهاي استفاده از ابزارهاي حما

ماننـد  بـه ابزارهـاي حمـایتی      تنـوع بخـشی     افزایش کارایی سیاستهاي  حمایتی از راه        -1

  کشورهاي پیشرفته 

استفاده از ابزارهاي حمایتی مانند قیمت اعتباري، قیمت هدف و قیمـت جبرانـی   براي  -2

هاي کشاورزي آنهـا    نیاز به شناسنامه دار شدن  کشاورزان و تعریف حدود فعالیت          ... و

ان شناسـنامه  هاي کشاورزي الزم اسـت تولیـد کننـدگ       لذا  در تمام زیر بخش     . باشد می

 میزان  هاي کشاورزي از جمله خرید نهاده تا فروش محصول و           شوند و تمامی فعالیت   

.عملکرد محصوالت تولیدي مشخص گردد
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  . هاي حمایتی مانند کشورهاي پیشرفته تخصیص بودجه هاي حمایتی و اتخاد اقدام-3

ضمینی تدوین استراتژي حمایت از بخش کشاورزي و بازنگري در مفاد قانون خرید ت            -4

محصوالت کشاورزي با توجه به شرایط حقوقی، اقتصادي، فنی و همـاهنگی بـا افـق                

 .بلند مدت

  

   سپاسگزاري

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که توسط معاونت پژوهـشی دانـشگاه آزاد واحـد                   

  .دشو از همکاران محترم سپاسگزاري میوسیله  بدین. کهتامین اعتبار شده ) شهر قدس(شهریار

  

  منابع 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، اداره آمارهاي اقتصادي، گزارش شاخص بهاي عمده 

  .فروشی کاالها درایران، سالهاي مختلف

تنظیم بازار محصوالت کشاورزي، موسسه پژوهشهاي برنامه ریزي واقتصاد . )1383(بی نام، 

  ).بررسی تجربیات کشورهاي منتخب(کشاورزي

 بـرآورد مزیـت نـسبی محـصوالت اساسـی زراعـی و دامـی                ،)1384( یـران،  ج .ع ،.جوالیی،ر

. موسسه پژوهشهاي برنامه ریزي و اقتصاد کشاورزي.1381براساس آمار سال 

بررسی نحوه خرید و عملکرد دستگاههاي مباشر خرید تضمینی . )1385 (.حبییی، ن

سایل و در کشور و شناخت م) 1384-74(محصوالت اساسی کشاورزي طی سال هاي 

موسسه پژوهشهاي برنامه ریزي و اقتصاد . مشکالت و ارائه راهکارهاي پیشنهادي

  .کشاورزي

ــه،م ــاران. زنگن ــستان و    )1384( .و همک ــتان سی ــو، اس ــد میگ ــسبی تولی ــت ن ــی مزی ، بررس

دو سـاالنه اقتـصاد     ، مجمـوع مقـاالت پنجمـین کنفـرانس          )شهرستان چاه بهار  (بلوچستان

. زاهدان،ستان و بلوچستاندانشگاه سیکشاورزي ایران، 

، بررسی هزینه تولیدو پیشنهاد قیمت تضمینی خرید )1382( وهمکاران، .کاظم نژاد، م

معاونت سیاستهاي حمایتی، موسسه پزوهشهاي . 1382محصوالت زراعی براي سال

  . برنامه ریزي و اقتصاد کشاورزي
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151…هاي حمایت از محصوالت زراعی خصي شا   مقایسه                         

ینی محصوالت کشاورزي و محدودیتهاي قانون خرید تضم. )1381( و همکاران، .گیالنپور، ا

معاونت سیاستهاي حمایتی، موسسه پزوهشهاي برنامه ریزي و . راه برون رفت از آن

  .1381اقتصاد کشاورزي، مردادماه 

، چگونگی استفاده از تعرفه براي حمایت از بخش کشاورزي، مجموعه )1382( .گیالنپور، ا

موسسه . ، تهران1382مقاالت نخستین همایش کشاورزي و توسعه ملی،آذرماه 

  . پژوهشهاي برنامه ریزي و اقتصاد کشاورزي

یافته هاي جدید از کشورهاي داراي :نقش کشاورزي در توسعه اقتصادي ،)1383(.  جملر،

وزرارت جهاد کشاورزي، معاونت برنامه ریزي و .رشد سریع در بخش کشاورزي

نخستین همایش  اقتصادي،موسسه پژوهشهاي برنامه ریزي و اقتصادي،مجموعه مقاالت

.جلداول.1382 آذر17-18کشورزي و توسعه ملی

ــاد ــشاورزي وزارت جه ــه ک ــشاورزي   ، آمارنام ــاي ک ــار 1382-83 و 1381-82ه  ، اداره آم

  .آوري اطالعات وفن

، گزارش نهایی طرح پژوهشی بررسی و تعیین مقدار بهینه اقتصادي )1376.(هژبرکیانی، ك
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