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 چکیده

ست که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصوالت مختلف در مقایسه با بازارهای امزیت نسبی اصطالحی 

ع داخلی ماتریس تحلیل سیاستی و شاخص هزینه مناب شاز رو حاضر در پژوهشبر این اساس دهد. جهانی نشان می

های نیز از شاخص تهای حمایتی از این محصوالتفاده شده است. برای بررسی سیاستبرای محاسبه مزیت نسبی اس

و محدوده مکانی   29-29بهره گرفته شده است. محدوده زمانی تحقیق سال زراعی  تحلیل سیاستیمحاسباتی ماتریس 

ای برای مطالعه میدانی و پرسشنامه ای دومرحلهروش خوشه های استان گلستان بود و در این مطالعه ازآن شهرستان

 را برای آفتابگردان دیم92/0را برای آفتابگردان آبی و  09/0، را برای سویا آبی 92/0مقدار  DRC استفاده شد. شاخص

دهد های حمایتی محاسبه شده نیز نشان میاست. شاخص تدهد که حاکی از مزیت نسبی باالی این محصوالنشان می

 بوده است. تهای داخلی در جهت حمایت از این محصوالبرآیند سیاست

  ، گلستان های روغنیدانه: مزیت نسبی، نرخ حمایت موثر، هزینه منابع داخلی، های کلیدیواژه
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 مقدمه:

باشد و نقش اساسی وحیاتی دارد. توسعه و ها میبخشترین های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی از مهمدر بخش

رونق اقتصادی مناطق روستایی و کشاورزی در این نواحی، نیازمند رشد اقتصادی بخش کشاورزی و بهبود شرایط 

های باشد. برای رشد و شکوفایی بخش کشاورزی استراتژیعنوان شرط الزم برای این امر میصنعتی و خدماتی  به

ریزی گذاری، اصالح بازارهای داخلی، ادغام کشاورزی در تجارت جهانی، تقویت برنامهله افزایش سرمایهمتعددی ازجم

(.Falahati, 2012مشارکتی و اجرای الگوهای کشت در مناطق مختلف جغرافیایی پیشنهاد شده است)

هاای  ود اختصاص داده و در سالخهای مختلف اقتصادی بهدر ایران نیز از دیرباز این بخش سهم مهمی را در بین بخش

ها کااهش یافتاه و جاای آن را صانایع و خادمات اشاغال       اخیر، اگرچه ارزش افزوده این بخش در مقایسه با سایر بخش

کنناده  کرده، ولی بازهم جمعیت عظیمی در این بخش مشغول به فعالیت هستند. چون بخش کشاورزی از طرفی تامین

تواناد تاامین   و از طرف دیگر از طریق صادرات محصوالت و تولیدات کشاورزی مای امنیت غذایی و سالمت جامعه است 

شوند بارای اکرار کشاورهای دنیاا جاز      کننده ارز در جریان توسعه باشد. محصوالتی که در این بخش تولید و عرضه می

المللای در  رقیباان باین  گردد. بنابراین توجه به این بخش و حمایت از آن در مواجهه با کاالهای استراتژیک محسوب می

-مای (. از دالیل حائز اهمیت این امار  Joolaie, 2011دنیای تجارت آزاد، از وظایف مهم مسئوالن دولتی کشور است)

هاای باازار،   توان به نقش و جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، مسئله امنیت غذایی، مساعدت

های بخش کشاورزی، غیرتجاری بودن کشااورزان، فقار روساتایی، ساطز ناازل و      حمایتهای ارزآوری، مواد خام، عامل

سیاسات کشااورزی یاا    (. Boshrabadi, 2004وری و تخصیص غیربهینه عوامل تولید تاکید کرد)پایین کارایی و بهره

محصوالت کشاورزی  صادراتو  وارداتداخلی و  کشاورزیای از قوانین و مقررات مرتبط با مشی کشاورزی مجموعهخط

کشاورزی، اهدافی نظیر تضمین تاممین محصاوالت خااص در باازار،      گذاریسیاستاز طریق  هاحکومتگیرد. را دربرمی

در ایان زمیناه    کنند.ها و اشتغال نیروی انسانی را تعقیب میبرداری از زمینها، کمیت و کیفیت تولید، بهرهثبات قیمت

عناوان   مطالعاه باا  در  Karbasi & Rastegarpour(2014) مطالعات داخلی و خارجی متعددی انجام شاده اسات.  

. حیدریاه پرداخات  بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران به بررسی مزیت نسبی تولید زعفران در شهرستان تربت

 حیدریه در تولید زعفران دارای مزیت نسبی است. شهرستان تربت شان دادنتایج ن

Mahmoudi(2014)  رقابت پذیری صادرات کشمش ایران در بازارهای ،مزیت بررسی وضعیت با عنوان  اشمطالعهدر

. نتاایج  ردبه طور جداگانه باررسای و مقایساه  کا  ادرات کشمش ایران و کشورهای رقیب را نسبی و ارتباط بلندمدت ص

 مزیت نسبی داشته است.  در صادرات کشمش 9009 -9292نشان داد که ایران طی دوره 

Shokatfadai & Khaledi(2014) بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گال شااخه بریاده    ی با عنوان اقالهدر م

را مورد بررسی قارار دادناد. نتاایج    صادراتی گل شاخه بریده ایران مزیت نسبی  در ایران و کشورهای عمده صادرکننده 

، تایلناد، ایااالت متحاده آمریکاا    کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، در تمامی سال های مورد مطالعه،  که تقریباًداد نشان 

 مزیت هستند.  آلمان، بریتانیا و ایران فاقد

Lakra(2014)  مزیات  صاوالت عماده کشااورزی در هندوساتان،     با عنوان مزیت نسبی در صاادرات مح  اشمطالعهدر

ت محصوالت که مزیت نسبی صادرا داد. نتایج نشان کشاورزی را ارزیابی کردنسبی متقارن در صادرات محصوالت عمده 

اصلی کشاورزی هندوستان در مقایسه با تجارت های جهانی در طول دوره پس از اصالحات ارضی تغییرات زیادی کرده 

 است.

Peter Debaz(2014)     در مقاله خود با عنوان اقتصاد جهانی:آیا آب منبع مزیت نسبی است؟ به ایان نتیجاه رسایده

ه از منابع آبی خوبی برخوردار هستند، محصوالتی را تولید و عرضاه  است که آب دارای مزیت نسبی است و کشورهای ک

 می کنند که نیاز آبی بیشتری دارند و این تاثیر به سزایی در روند صادراتشان دارد.
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M.Aref Shahinli(2014)      در مقاله خود با عنوان رقابت و مزیت نسبی آشاکار شاده در بخاش کشااورزی ترکیاه، 

 RCAمحاسبه کرد. او به این نتیجه رسید که باا افازایش  را ورزی ترکیه در حوزه جهانی مزیت نسبی رقابت بخش کشا

 .رقابت بیشتر و قوی تر می شود

ای دارد. در چارچوب یک راهبرد استان گلستان به دلیل شرایط آب و هوایی، در تولید محصوالت کشاورزی جایگاه ویژه

تواند در تاامین نیازهاای ارزی   های کشاورزی این استان میفرآوردهمعین با تکیه بر منابع محلی، صادرات محصوالت و 

-های روغنی را میهای اقتصادی و سیاسی کشور مورد توجه قرارگیرد که از جمله این محصوالت، دانهدر راستای هدف

علای از مساائل   توان نام برد. با عنایت به اینکه صادرات و توسعه صادرات غیر نفتی مبتنی بر مزیت نسابی در شارایط ف  

-های روغنی  با توجه به نظریه مزیت نسبی در قالب یکای از نظریاه  شود توسعه صادرات دانهاساسی کشور محسوب می

کند که: توانایی یک کشاور  گیرد. این نظریه بیان میهای مهم تجارت بین الملل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می

آید. هدف مشخص تحقیاق ایان اسات کاه     دست میتر بهینه نسبی کمتر و ارزاندر تولید و صدور کاالیی است که با هز

های کاربردی، مزیت نسابی اساتان گلساتان را در صادور     های روغنی، با استفاده از روشضمن بررسی بازار جهانی دانه

قارار دهاد. در ایان    های روغنی( به بازارهای جهانی مورد ارزیابی اقتصادی و تجزیه و تحلیال  محصوالت کشاورزی)دانه

هاای  های حمایتی بر محصوالت مهام و اساسای بخاش کشااورزی ایاران در داناه      مطالعه به ارزیابی تاثیراعمال سیاست

هاای روغنای دربخاش    روغنی، سویا و آفتابگردان پرداخته شده است. با توجه به نقش اساسای و پراهمیات تولیاد داناه    

های حمایتی اعماال شاده در رابطاه باا ایان      روند تغییرات و کارآیی سیاستکشاورزی و اقتصاد ایران، ارزیابی و تحلیل 

های توسعه اقتصادی، اطالعات باا ارزش و مفیادی را   محصوالت )سویا و آفتابگردان(، با توجه به اهداف و عملکرد برنامه

 خواهد دارد. ریزان قرارگذاران و برنامهدر زمینه توسعه کشاورزی برای نیل به اهداف در اختیار سیاست

 موادو روش:

هاای اتخااش شاده از ساوی     ماتریس تحلیل سیاستی ضمن برآورد معیارهای مزیت نسبی امکان تجزیه و تحلیل سیاست

 -هاای مزیات نسابی مبتنای بار ضارایب داده      کند. روش مذکور همانند روش استفاده از شاخصدولت را نیز فراهم می

هاا و  های بازاری هزینهباشد با این تفاوت که در این روش با استفاده از قیمتها و محصوالت میهای نهادهستانده قیمت

ای هاای ساایه  هاا و درآماد اجتمااعی کاه از طریاق قیمات      گیرد و با هزینهدرآمدهای بازاری نیز مورد محاسبه قرار می

های بازار در ماورد هار   کاستیمحاسبه گردیده است مورد مقایسه قرار داده شده و از آن طریق تمثیر مداخالت دولت در 

شود. مااتریس تحلیال سیاساتی اساسااً یاک تکنیاک حساابداری        های روغنی نشان داده میفعالیت از جمله تولید دانه

نمایاد. ایان   های درون مزرعه و برون مزرعه را به طور خالصاه ارائاه مای   بندی فعالیتمضاعف است که اطالعات بودجه

شود. سطر اول مااتریس  الملل در اقتصاد منتج میفایده اجتماعی و تئوری تجارت بین -رهیافت از مباحث تحلیل هزینه

( D( و سود حاصال ) Cهای غیر قابل تجارت )(، هزینة نهادهBهای قابل تجارت )(، هزینه نهادهAشامل مقادیر درآمد )

شود. ساطر دوم مااتریس شاامل    میهای بازاری محاسبه باشد که به ازای تولید یک واحد محصول و بر مبنای قیمتمی

-( مای H( و ساود حاصال )  Gهای غیر قابل تجارت )(، هزینه نهادهFهای قابل تجارت )(، هزینه نهادهEمقادیر درآمد )

شود. به بیان دیگار ساطر دوم هماان اقاالم     ای محاسبه میهای سایهباشد که به ازای مقادیر مشخص و بر مبنای قیمت

باشاد.  ای محصول نهاده غیر قابل تجارت و نهادة قابل تجاارت مای  های سایهه برحسب قیمتسطر اول با مبنای محاسب

المللی را نشان داده در حالتی که پذیری تولیدکنندگان در عرصه بین( قدرت رقابتHمقدار سود اجتماعی هر محصول )

نیز  hکرده و سود کسب کند. مقدار منفی تواند رقابت المللی میاین مقدار مربت باشد تولیدکننده داخلی در عرصه بین

المللی است. سطر سوم از تفاوت بین مقادیر سطر اول و ساطر  پذیری تولیدکننده داخلی در عرصه بینبیانگر عدم رقابت

ها و منابع به دو دسته قابل تجاارت  نهاده گیرد.ها مورد استفاده قرار میآید و در تجزیه و تحلیل سیاستدوم بدست می

المللای داشاته و همیناین    هایی هستند کاه باازار باین   های قابل تجارت نهادهشوند. نهادهیر قابل تجارت تقسیم میو غ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاایی  های غیر قابل تجارت با منابع داخلای نهااده  آالت. نهادهجایی دارند مانند سم، کود شیمیایی و ماشینقابلیت جابه

 باشند مانند زمین، آب و نیروی کار.یالمللی نمهستند که قابل عرضه در بازارهای بین

 های قابل تجارتای نهادهقیمت سایه

های انتقاال آنهاا تاا باازار     آنها در سر مرز ایران به اضافه کلیه هزینه C.I.Fهای قابل تجارت قیمت ای نهادهقیمت سایه

با ایان قیمات باه باازار داخلای      کنندگان خارجی نهاده مورد نظر را باشد و در حقیقت قیمتی است که عرضهداخلی می

 دهند.تحویل می

 آالتای ماشینقیمت سایه

شود. در بین آالت مختلف از به کارگیری انواع تراکتور، سمپاش، موتور آب، کمباین، وسایل نقلیه ناشی میهزینه ماشین

بین تراکتورهای مورد اساتفاده   آالت برای محصوالت مورد مطالعه، تراکتور بیش از سایر موارد کاربرد دارد.دراین ماشین

کاربرد دارد که بهای آن بر اساس قیمت مصاوب در داخال و همیناین قیمات       MF285در استان بیش از همه مدل 

ای باه باازاری   شود.بر اساس فرمول زیر، نسبت قیمت سایهآالت کشاورزی اعالم میصادراتی توسط بنگاه توسعه ماشین

 آید.ای این نهاده بدست میآالت، قیمت سایهرب این عدد در هزینه بازاری ماشینشود که با ضتراکتور محاسبه می

 ای کود شیمیاییقیمت سایه

کود شیمیایی کاالیی کامالً قابل مبادله است. قسمتی از کود شیمیایی مصرفی کشور از تولید داخل تاممین و بخشای از   

 فرمول زیر نشان داده شده است:ای کود در شود. نحوه برآورد قیمت سایهخارج وارد می

 ای کود شیمیایی= قیمت سایه∑(I( )مقدار کود Iکل مصرف انواع کود/ )قیمت کود  

 در فرمول فوق، قیمت کود به ازای هر کیلوگرم کود وارداتی ارزی است.

 ای سمقیمت سایه

هساتند. بارای محاسابه قیمات     هاا  کشها، حشرهها، قارچکشهای مصرفی برای محصوالت زراعی، علفمهمترین سم

 شود:ها از فرمول زیر استفاده میای سمسایه

 ای سم= قیمت سایه∑(I( )مقدار سم Iکل مصرف انواع سم/ )قیمت سم 

 قیمت سم، همان قیمت ارزی برحسب هر کیلوگرم سم وارداتی است.

ای آن با کند، قیمت سایهپرداخت نمی ای برای سمومهای اخیر دولت یارانهدر پژوهش حاضر، باتوجه به اینکه طی سال

 قیمت بازاری مساوی است.

 ایهای سایهدرآمد بر حسب قیمت

ای ای در یک هکتار، ارزش دالری یک کیلوگرم محصول در بازارهای جهانی در نرخ سایهبرای بدست آوردن درآمد سایه

سپس عملکرد محصول بر حسب کیلاوگرم   شود تا قیمت ریالی یک کیلوگرم محصول صادراتی بدست آید.ارز ضرب می

 ای برای محصول در یک هکتار بدست آید.شود تا درآمد سایهدر قیمت ریالی بدست آمده ضرب می

 ای ارزنرخ سایه

-توان از نظریه برابری قدرت خرید در دو حالت مطلق و نسبی استفاده کارد. باا بهاره   ای ارز میبرای محاسبه نرخ سایه

 (:  Nouri, 2002آید )ای از رابطه زیر به دست میبرابری قدرت خرید، نرخ سایه گیری از روش مطلق

WG

IG

P

P
E                                                                                                                                                                                                                                                            

قیمات یاک اوناس طاال در باازار جهاانی        WGPقیمت یک اونس طال در بازار داخلی برحساب ریاال و    IGPآن  که در

 آید:ای ارز از رابطه زیر به دست میبرحسب دالر است. با استفاده از روش نسبی برابری قدرت خرید نرخ سایه
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شود. به در رابطه فوق شاخص قیمت داخلی بر شاخص قیمت خارجی تقسیم شده و در نرخ ارز در سال مبدأ ضرب می

ای را دچاار  باشاد و محاسابات نارخ ارز ساایه    یکسان نمای  کنندگان ایران و آمریکادلیل اینکه سبدهای کاالیی مصرف

درصد افازایش و کااهش در مقاادیر محاساباتی ارز      2کند بنابراین در این پژوهش از دو راه جایگزین دیگر )انحراف می

 . است رود، استفاده شدهای( نیز در حالتی که نرخ ارز رسمی به کار میسایه

 ای منابع داخلیقیمت سایه

ه به اینکه خدمات ارائه شده توسط عوامل داخلی تولید مانند نیروی کار، سارمایه و زماین دارای قیمات جهاانی     با توج

نیستند و بازار این خدمات بازار داخلی است ارزش اجتماعی این عوامل با تخمین درآمد از دست رفتاه باه علات عادم     

 .آیداستفاده از عوامل در بهترین استفاده جایگزین به دست می

 ای نیروی کارقیمت سایه

شود و دولت دخالات خاصای در باازار ایان     در این پژوهش با توجه به اینکه قیمت نیروی کار در بازار رقابتی تعیین می

 .ای آن  با قیمت بازاری برابر در نظر گرفته شده استنماید، قیمت سایهنهاده نمی

 ای زمینقیمت سایه

گیرد مانند قیمت نیاروی کاار، بارای    دخالتی از طرف دولت در بازار این نهاده صورت نمیدر این مطالعه از آنجایی که 

 (.Mahmoudi, 2014توان از همان قیمت بازاری استفاده کرد)ای زمین میمحاسبه قیمت سایه

 ای آبقیمت سایه

حصال آب از گرانترین منباع  در مطالعه حاضر بنا به دلیل وجود مشکل کم آبی در استان گلستان، هزینه تمام شده است

 (.Karbasi, 2005ای مدنظر قرار گرفته است)آب به عنوان قیمت سایه

 

 های حمایتی تحلیل سیاستیمعرفی شاخص

 1(NPCOشاخص ضریب حمایت اسمی از محصول )

 شود.  ای حاصل میاین شاخص از نسبت درآمد بازاری به درآمد سایه

                                  
E

A
NPCO                                                                                                           

ای بوده و سیستم تولید محصول از حمایت برخوردار بزرگتر از یک باشد قیمت بازاری بیش از قیمت سایه NPCOاگر 

گیرد. اگر ایان مقادار کمتار از یاک باشاد مالیاات غیار مساتقیم بار          ه تولیدکننده تعلق میبوده و یارانه غیر مستقیم ب

 گیرد.شود و حمایتی از سامانه تولید و بازار محصول صورت نمیتولیدکننده تحمیل می

 2(NPCIشاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده )

NPCI ای هاا کمتار از قیمات ساایه    مت بازاری نهااده های قابل تجارت است. هرگاه قیبیانگر چگونگی حمایت از نهاده

 شود.  کننده نهاد )تولیدکننده( حمایت میباشد، از بازار نهاده به نفع مصرف

F

B
NPCI                                                                                                                                                 

کوچکتر از  NPCIنماید و اگر بزرگتر از واحد باشد، تولیدکننده مالیات غیرمستقیم پرداخت می NPCIدر صورتی که 

  شود..به تولیدکننده در به کارگیری نهاده قابل تجارت یارانه غیر مستقیم پرداخت مییک بوده، 

                                                 
1- Nominal Protection Coefficient on Outputs   

2- Nominal Protection Coefficient on Input 
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 (EPCضریب حمایت مؤثر )

ای را این معیار نسبت ارزش افزوده تولید محصول را برحسب قیمت بازاری به ارزش افزوده تولید برحسب قیمات ساایه  

 .دهداثرات مداخله دولت را در بازار نهاده و بازار محصول به طور همزمان نشان می EPCدهد. به عبارتی نشان می

FE

BA
EPC




                                                                                                     

 EPC ازار محصول و باازار نهااده باه نفاع تولیدکنناده اسات و       بزرگتر از واحد بیانگر مجموع اثرات مداخله دولت در ب

EPC دهد.به زیان تولیدکننده را نشان می ایکمتر از واحد نیز ا ثرات مداخله  
                                     

 3(DRC)شاخص هزینه منابع داخلی

DRC جویی در یک واحد ارز توسط عدم ورود آن کاال، چه مقدار از منابع یا صرفهکند که برای بدست آوردن بیان می

شود. به عبارت دیگر تولید کاال در داخل کشور به صرفه است یا با وارد ای مصرف میهای سایهداخلی برحسب قیمت

 شود.کردن آن کاال به داخل کشور هزینه کمتری تحمیل می

 

 نتایج و بحث:

-ای آنها با اساتفاده از قیمات  های قابل تجارت که بازار جهانی دارند، قیمت سایهدر خصوص محصوالت تولیدی و نهاده

-های عمومی محاسبه قیمات شود اما برای منابع داخلی باید تدبیر دیگری اندیشید. یکی از روشهای جهانی تعیین می

باشد. این روش برای برخای مناابع مانناد نیاروی     ای برای منابع داخلی، استفاده از هزینه فرصت آن نهاده میسایههای 

شود مناساب اسات. اماا در خصاوص برخای      کار و زمین که ابزار رقابتی دارند و یارانه خاصی نیز برای آنها پرداخت نمی

شاود، محاسابه   هاا سوبساید پرداخات مای    آالت که باه آن ند ماشینها مانند آب، که قیمت بازاری ندارند، و یا ماننهاده

های دیگری مانند ارزش نهایی تولید، هزیناه استحصاال،   رو روشپذیر نیست. ازینای از این روش امکانهای سایهقیمت

 گیرد.  ها مورد استفاده قرار میها برای آنیا محاسبه یارانه

 

 ویاآبیماتریس تحلیل سیاستی س -9جدول شماره 
 درآمد    هزینه های تولید                       سود  

 قابل تجارت     غیر قابل تجارت  

 9299400909 99929920999 99994920202 9099292902 قیمت های بازاری

 42992999049 99209990902 99299920202 9229999009 قیمت های سایه ای 

 22099940999- 29922200299- 92290- 94992909099 اختالف

 های پژوهشماخذ: یافته

 

در استان گلستان را  9429( که ماتریس تحلیل سیاستی برای یک هکتار مزرعه سویا آبی در سال9مطابق با جدول)

است، های غیرمستقیم تولیدکننده از دولت دهد، میزان انحراف هزینه های تولید که گویای میزان دریافتینشان می

دهد که منفی بودن این مقدار مبین این موضوع است که کشاورز میلیون ریال در هکتار را نمایش می 9/2رقمی بالغ بر 

مند شده است. افزایش های تولید از یارانه غیرمستقیم اعطایی از سوی دولت بهرهبرای جبران هزینه 29در سال 

های تولید، منجر به افزایش درآمد بازاری شده است. اثر هزینههای صورت گرفته از سوی دولت برای جبران حمایت

های حمایتی دولت سودی نبرده و سیاست اعمال شده روی درآمد موکد این امر است که تولیدکننده از سیاست

                                                 
1- Domestic Resource Cost (DRC)    

FE

G
DRC
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میلیون ریال در هکتار مالیات غیرمستقیم پرداخت کرده است. به موازات این افزایش در میزان درآمد و  2/2معادل

 9/90های صورت گرفته از سوی دولت، سود بازاری هم رشد مربت داشته اند. اندازه سود بازاری که همینین حمایت

دهد مبین این موضوع ست که مداخالت دولت در فرآیند تولید نقش مربت و سازنده میلیون ریال در هکتار را نشان می

منفعت کسب کرده است. مربت بودن اندازه سود اجتماعی های حمایتی دولت داشته و تولیدکننده از اعمال سیاست

المللی را دارد و در تولید این محصول دارای هم بر این موضوع تاکید دارد که تولیدکننده توان رقابت در بازارهای بین

در استان گلستان، در  9429خالص اثر سیاست برای یک هکتار محصول سویا آبی در سال  باشد.مزیت نسبی می

باشد که حاکی از آن است رغم این کاهش، همینان مربت میدرصدی داشته، اما علی 29نزول  9420ایسه با سال مق

که تولیدکننده در ازای تولید یک واحد محصول سود بازاری بیشتری نسبت به سود اجتماعی کسب کرده و به این 

های اعمال شده از سوی دولت در فرآیند تولید استپذیر بوده و کشاورز از سیباشد که مداخالت دولت توجیهمفهوم می

 کرده است.اش در بازار آزاد برای تولید استفاده میها و سرمایهنفع برده است و شرایطش بهتر از زمانی بوده که از نهاده

 

 ماتریس تحلیل سیاستی آفتابگردان آبی -9جدول شماره 
 درآمد لیدهای توهزینه                           سود          

 قابل تجارت غیر قابل تجارت

 9929029409 9999992 90999990229 99999999092 قیمت های بازاری

 2229999004 9924922042 90999990229 49942229024 قیمت های سایه ای 

 94999999- 299909904- 0 99222990042- اختالف

 های پژوهشماخذ: یافته

 

دهد. را نشان می 9429(، ماتریس تحلیل سیاستی برای یک هکتار آفتابگردان آبی درسال 9اطالعات موجود در جدول)

دهد که ای، برای تولید یک واحد محصول نشان میهای بازاری و سایههای داخلی به ازای قیمتتفاوت هزینه نهاده

ای از سوی دولت دریافت کرده و نه مالیاتی به دولت انهبرای تولید آفتابگردان آبی نه یار 9429کشاورز در سال 

است که تولیدکننده مبلغی  های تولید برای یک واحد محصول گویای اینپرداخت کرده است. اما مجموع هزینه

های قابل میلیون ریال در هکتار از دولت یارانه غیرمستقیم دریافت کرده و با حمایت از طرف دولت، نهاده 9/2معادل

تر از قیمت جهانی آنها خریداری نموده است. از طرف دیگر، با افزایش عملکرد محصول به هایی ارزانبادله را با قیمتم

ای تولید درصد و همینین باال بردن قیمت خرید تضمینی از سوی دولت، افزایش قابل توجه درآمد سایه 9/29میزان

ه اثر سیاست اعمال شده از سوی دولت بروی درآمد نتایج انحرافات آفتابگردان آبی را به دنبال داشته است. با توجه ب

توجیه اقتصادی  9429ها و مداخالت دولت در پروسه تولید آفتابگردان آبی در سال سود حاکی از آن است که حمایت

 ب کند.توانسته سود بیشتری کسنداشته و به زیان کشاورز بوده است و تولیدکننده با فعالیت در بازار آزاد می

 

 

 

 

 

 

 ماتریس تحلیل سیاستی آفتابگردان دیم -4جدول شماره 
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 درآمد هزینه های تولید سود  

 قابل تجارت غیر قابل تجارت

 4429490 9022929092 92299990299 99249420999- قیمت های بازاری

 90909990092 9400494029 92299990299 49222902294 قیمت های سایه ای

 99029900929- 2929929094- 0 92999490299- اختالف

 های پژوهشماخذ: یافته

 

را نشان  29-29( محاسبات ماتریس تحلیل سیاستی برای یک هکتار مزرعه آفتابگردان دیم در سال زراعی4جدول)

دریافت کرده و نه مجبور به های داخلی نه از سوی دولت تسهیالت دهد. در این سال زراعی تولید کننده برای نهادهمی

میلیون ریال در هکتار  9/2پرداخت مالیات بوده است. اما وی در مجموع برای جبران هزینه های تولید، مبلغی بالغ بر 

و با توجه به  PAMدر سطر اول ماتریس است. مند شده یارانه غیرمستقیم دریافت کرده و از حمایت دولت بهره

باشد، روشن دهنده سود بدست آمده در شرایط بازار داخلی و تحت نظارت دولت می محاسبه سود بازاری که نشان

است که تولیدکننده حتی در شرایط عادی هم بازده خیلی کمی دارد و دخالت دولت در امر تولید شرایط را بدتر و 

ظام تولیدی کارایی گویای این است که ن 29-29شود. سود اجتماعی در سال زراعیباعث زیانکرد بیشتر کشاورز می

المللی داشته است و با ادامه فعالیت خود موجب مشارکت مربت در سطز درآمد ملی شده و توان رقابت در عرصه بین

ای بدست آمده، نشان را دارد. اثر سیاست اعمال شده روی درآمد تولیدکننده که از کسر درآمد بازاری از درآمد سایه

از سوی دولت و مداخالتش کمکی به بخش تولید نکرده و کشاورز با پرداخت دهد اعمال سیاست های حمایتی می

های حمایتی بوده است. در یک جمع بندی میلیون ریال در هکتار، شاهد اثر منفی سیاست 9/9مالیات ضمنی معادل 

رسیم که ، به این نتیجه می9429کلی و بررسی خالص اثر سیاست در روند تولید محصول آفتابگردان دیم در سال 

مداخالتش در روند و های صورت گرفته از سوی دولت پذیری بیشتری در بازار آزاد دارد و با حمایتتولیدکننده رقابت

 شود.تولید باعث متضرر شدن کشاورز می

 

 های روغنی)آفتابگردان و سویا(های حمایتی  از دانهنتایج شاخص -2جدول شماره 
 حمایت از محصول نهاده ازحمایت  حمایت موثر سال محصوالت

 NPR NPCO نتیجه NPIR NPCI نتیجه EPR EPC نتیجه

 0029 -0029 مالیات 0099 %94 یارانه 0029 -0029 مالیات 9429 آفتابگردان آبی

 0044 -0099 مالیات 0099 %99 یارانه 0029 -0022 مالیات 9429 آفتابگردان دیم

 0092 -0092 مالیات 0099 %99 یارانه 9009 0009 یارانه 9429 سویا آبی

 های پژوهشماخذ: یافته

 

های روغنی های حمایت از دو محصول برگزیده از دانه( که در آن نتایج مربوط به شاخص2با توجه به جدول شماره)

شده از های اعمال استان گلستان، آفتابگردان و سویا ثبت شده است، به مقایسه، بررسی و تحلیل رفتارها و سیاست

 پردازیم.می 29-29سوی دولت در فرآیند کشت این دو محصول در سال زراعی
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است، یعنی اگر کشاورز در شرایط بازار  29/0معادل  9429آبی و بازار محصول در سال نرخ حمایت دولت از آفتابگردان

کرده است و مابقی آن بصورت ریال درآمدزایی  29کرده، در این سال با حمایت دولت ریال درآمد کسب می 900آزاد 

 مالیات ضمنی توسط دولت کسر شده است.

شاخص حمایت موثر برای آفتابگردان آبی در استان گلستان نشان از عدم حمایت دولت درتولید این محصول استان 

ش از . به عبارتی دیگر مالیاتی که دولت بصورت غیرمستقیم بر محصول آفتابگردان آبی وضع کرده، بیداردگلستان 

ریال ارزش افزوده در شرایط  900های تولید پرداخت کرده است. یعنی به ازای هر دهای است که جهت خرید نهایارانه

میزان مالیات  ریال است. 29ارزش افزوده معادل  9429تجارت آزاد، در شرایط دخالت دولت و بازارهای داخلی در سال 

کند و برآیند اثر میها را بیهای دریافتی برای خرید نهادهست که یارانهوضع شده بر آفتابگردان دیم به قدری زیاد ا

ها، روند کاهشی قابل توجه ها نشان از عدم حمایت دولت در تولید محصول دارد. دلیل عمده این اعمال سیاستحمایت

 در عملکرد این محصول است.

های قابل مبادله از بازارهای جهانی برای کشت ید نهادهی خرریال هزینه 900با توجه به جدول باال، دولت به ازای هر 

ها با پرداخت یارانه جبران شده است. گرفته و مابقی هزینهریال از تولیدکننده می 99یک هکتار مزرعه سویاآبی ، 

 ریال 900بوده. یعنی به ازای هر  0009مربوط به کشت سویا آبی، معادل  9429کمترین میزان نرخ حمایت در سال 

 ریال در بازار داخلی ارزش افزوده وجود داشته است. 909ارزش افزوده در بازار آزاد، معادل 

 

 نتایج شاخص های مزیت نسبی و سودآوری دانه های روغنی_( 2جدول)

 

 های پژوهشماخذ: یافته 
 

های روغنی )آفتابگردان و سویا( در استان اطالعات مربوط به سودآوری و مزیت نسبی دومحصول مهم از دانه( 2جدول)

آبی و سویاآبی از لحاظ داشتن مزیت در استان گلستان، آفتابگردان 29-29در سال زراعی دهد. گلستان را نشان می

ها نشان از دارا بودن وم قرار دارد. در کل شاخص، به ترتیب در رتبه اول و د DRCنسبی در کشت با توجه به شاخص

 مزیت نسبی برای آفتابگردان آبی و دیم و سویا آبی در استان گلستان دارد.
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 محصوالت

 

 سال

 هزینه منابع داخلی سودآوری بازاری              سودآوری اجتماعی

Profit/l
oss  

Profit/l رتبه Rial/ha رتبه
oss 

Rial/ha مزیت  رتبه

 نسبی

DRC 
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 OK 0092 4 -9924920 زیان 4 492229 4 سود 9429 آفتابگردان دیم
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A research on Competitiveness and Support of producing Soybean and sunflower 

in Golestan 
 

Abstract: 

Comparative advantage is an expression showing the potentiality of a country to 

produce different products comparing with the global market. Hence in this study, both 

PAM and DRC are used to estimate the comparative advantage. In order to consider the 

supportive policy of these products, PAM is also applied. This study covers the year 

1391 in the cities of Golestan. DRC shows 0/25 for the irrigated soybean, 0/02 for 

irrigated sunflower and 0/89 for rainfed sunflower which indicate a high comparative 

advantage of these products. The supportive calculated index also shows EPC has 

proved to support these products.     

 

Key word: comparative advantage, EPC, DRC, Oilseeds, Golestan   
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