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 مقدمه 1-1

ناپـذیر   ضـرورتي اجتنـاب  را حمایـت از بخـش كشـاورزی    بسياری از كارشناسان، 

دهـد   ی جامعـه را تحـت تـأثير قـرار مـي     ها بخش ۀنافع همكه تحقق آن مدانند  مي

(. 1285؛ حسـيني،  1284، یو اقتصـاد كشـاورز   یـزی ر برنامـه  های پژوهش )مؤسسۀ

هـای اقتصـادی در بخـش كشـاورزی      تـرین سياسـت   هـای حمـایتي از مهـم    سياست

حمایـت از   ۀدامنـ امـروزه  . رونـد  يو در حال توسعه به شمار م یافته كشورهای توسعه

نه تنها كاهش نيافته است، بلكـه   -یافته های توسعه حتي در كشور -شاورزی بخش ك

اهميـت و   طـوری كـه   بـه  شـود،  ها تأكيد مـي  تقویت و تنوع حمایت همواره بر تداوم،

جایگاه منحصر به فرد بخش كشـاورزی در قالـب كاركردهـای متـداول آن هم ـون      

كـاهش  و اشـتغال نـه تنهـا     تأمين مواد غذایي و مواد خام صنایع، صادرات، ارزآوری

بـر اهميـت آن    ،كشورهای پيشرفته بـيش از پـيش   ۀ، بلكه در روند توسعنيافته است

ایـن  (. 1284، یو اقتصاد كشاورز یزیر برنامه های پژوهش ۀشده است )مؤسسافزوده 

 يشـتر در بموضوع در كشورهای در حال توسعه از اهميت بيشتری برخـوردار اسـت.   

از كشـاورزان و   یـادی ایـت از بخـش كشـاورزی، تعـداد ز    كشورهای جهان بدون حم

كـه ایـن    رو خواهند شد. به ویـژه آن  اندك با مشكالت جدی روبهدرآمد  روستایيان با
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كشورها به منظور تأمين امنيت غذایي، با اسـتفاده از واردات و دخالـت مسـتقيم در    

ز حمایـت ا  كننـد بـرای   مـي  تـالش رزی و غـذایي،  كشـاو  اساسـي قيمت محصوالت 

 كنندگان شهری سطح قيمت محصوالت كشاورزی را كاهش دهند )حميدنژاد، مصرف

1272.) 

اجـرا   یكشـاورز  هایهو نهاد هابه طور معمول در بازار كاال یهای كشاورز سياست

ذكـر   یكشـاورز  هـای  ياسـت س یاجـرا  یبـرا  يدو هدف اساس يطور كل به .شوند يم

 يصتخصـ نپـذیرفتني   يـت ماهی دیگـر شكسـت بـازار و    یا یيناكارانخست  شود؛ يم

 ياسـت هر س یاجرا یبرابه بيان دیگر، (. 1285 يني،جامعه )حساز دید بازار  يعيطب

شكسـت   یا یيناكارا ممكن استمحرك  یناست. ا يازمحرك ن یكبه  ابتدا یكشاورز

 همان محرك، یامسئله  یفپس از تعر گذاران ياستنهاده باشد. س یادر بازار محصول 

كننـد. از   مشـخص مـي   یيرفع ناكارا یاپاسخ به محرك  را به منظور يفيك های هدف

 یيدرآمـد، كـارا   یـع توز ی،بخش كشاورز ۀرشد و توسعبه  توان ها مي هدف ینجمله ا

بـه   يدنرسـ  یبـرا دوم،  ۀكرد. در مرحلـ اشاره ها و درآمدها  يمتق يتو تثب یاقتصاد

ـ  صـورت به  كيفي ها از حالت هدف یناشود و  ميریزی  برنامه يفي،ك های هدف  ي،كم 

ـ  هـای  با توجه به هـدف  یت. در نهاآید يو متقن درم صمشخ گيری، قابل اندازه  ي،كم 

 ياسـت، هـر س  یشوند. پس از اجرا و به كار گرفته مي يالزم طراح ياستيهای س ابزار

شود تا  مي گيری اندازه ،شده يينتعيشاز پ های به هدف يدنآن در رس يدرجه اثربخش

 (.1285 يني،)حسمورد استفاده قرار گيرد  یزانر برنامه یندۀآ های ریگذا ياستسدر 

هـای حمـایتي از بخـش     سياسـت  ،كشـورهای جهـان   یگـر ایران نيز هم ون د در

 يدر چـارچوب —اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي  ۀتوسع یها برنامهقالب كشاورزی در 

هـایي   سياسـت گيرد. پيشينۀ چنين  صورت مي —شد یحمشابه آن ه در بند باال تشر

ی هـا  بخش. در (1272 يمي،)رحگردد  بازمي 1236سال به  يوربخش دام و ط یرزدر 

آغـاز و در سـال    1241ها از اواسـط سـال    گونه سياست نيز ایندیگر هم ون زراعت 
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طـور   به. شدنون تضمين خرید محصوالت اساسي زراعي قانونمند با تصویب قا 1268

 ی،اقتصـاد  ۀی توسـع هـا  برنامـه از انقـالب و   شيپـ  يی عمرانها برنامهدر طول كلي، 

طور روزافزوني بر حمایـت از بخـش كشـاورزی     بهپس از انقالب  يو فرهنگ ياجتماع

اقتصادی نيز بر تـداوم   ۀدوم و سوم توسع ۀ. هم نين در قانون برنامتأكيد شده است

اقتصاد  ریزی و برنامه های پژوهش ها تأكيد شد )مؤسسۀ پرداخت یارانه به برخي نهاده

 (.1284 ی،كشاورز

ــهم ز  ــاله س ــه س ــادیهم ــ ی ــدگان و    ۀاز بودج ــت از توليدكنن ــه حمای ــت ب دول

های بخش كشاورزی اختصاص  زیرساخت ينمحصوالت و هم ن كنندگان این مصرف

هـای كشـاورزی در همـۀ كشـورها، بسـته بـه        های سياست ها و اولویتیابد. هدف مي

كنـد.   آن، در طـول زمـان تغييـر مـي     های كلـي  گيری شرایط عمومي اقتصاد و جهت

ها، با توجـه   روند تغييرات و عملكرد این سياست های علمي به منظور تحليل پژوهش

اقتصـادی، اجتمـاعي و فرهنگـي،     ی توسـعۀ هـا  برنامهو عملكرد  ها، مصوبات به هدف

كشاورزی  ۀراهبرد توسع ینتدو ریزی برای اند كه از بعد برنامهمسئلۀ اساسي و مهمي

 د.نای دار توسعه، اهميت ویژه یها برنامهساعدت به تدوین و م

كارگيری یك روش علمي است.  باید توجه داشت كه انجام هر پژوهشي، نيازمند به

ای مختلفـي مـورد   هـ  ا، در ادبيات اقتصادی، روشه و تحليل حمایت برآوردبه منظور 

( OECDسـعه ) های اقتصـادی و تو  استفاده قرار گرفته است. روش سازمان همكاری

چند شـاخص حمایـت اسـت. در     برآوردارائه شده است، مبتني بر  1287كه از سال 

ا را در قالـب یـك یـا چنـد عـدد      ه ا و حمایته شود این سياست این روش تالش مي

خالصه كرد، به طوری كه این اعداد هم بين كشورهای مختلف و هم در طول زمـان  

سـاله توسـط كشـورهای عضـو ایـن       هـر  OECDپذیر باشند. روش سـازمان  مقایسه

شود. بـه دليـل همـين رویكـرد     سازمان و بسياری از كشورهای غيرعضو محاسبه مي
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های بسياری برای بهبود و تكامل آن شـده   عمومي و استفادۀ زیاد از این روش، تالش

 های حمایتي دانست. ترین روش ارزیابي سياست یافته توان آن را تكامل است و مي

هـای حمـایتي دارای چنـد     در ارزیابي سياست OECDوش سازمان كارگيری ر به

با وجود تنوع در ابزارهای -توان ی حمایت را ميها شاخصمزیت است. نخست آن كه 

هـای هـر كشـور در طـول     سياستي كشورهای مختلف و تفاوت در رویكردها و هدف

ار داد. بـه  مورد اسـتفاده قـر   های كشاورزی ارزیابي سياستبه منظور نظارت و  -زمان

لمللي بـه طـور معمـول    ا های بين ویژه آن كه شركت در معاهدات و الحاق به سازمان

ی هـا  شـاخص متضمن پذیرش تعهداتي است كه باید ارزیابي شوند. از سـوی دیگـر،   

ای هـ  پـذیر بـرای ارزیـابي سياسـت    گفته با استفاده از روشي سـازگار و مقایسـه  پيش

كنـد. در واقـع،    فـراهم مـي   المللي گوهای بينومبنایي مشترك برای گفتكشاورزی، 

در كشورهای  ها شاخصكشوری، و گسترش روزافزون محاسبۀ این  امكان مقایسۀ بين

هـای   ، بلكه در بسياری از سازمانOECDمختلف، آنها را نه تنها در كشورهای عضو 

سودمند المللي غيردولتي، و حتي نهادهای تحقيقاتي، به عنوان ابزاری  دولتي، بين بين

در طـول   هـا  شـاخص مطرح كرده است. از سوی دیگر، بانك اطالعـاتي ایجادشـده از   

هـا   باارزش در ساخت الگوهای ارزیابي اثربخشي و كارایي سياسـت  یك ورودی زمان،

ا بـر  هـ  توانند آثار و پيامدهای سياست خود نمي ها شاخصاست. در واقع، هرچند این 

گيـری كننـد،    غيره را به صورت مستقيم اندازهزیست و  توليد، تجارت، درآمد، محيط

هـای بعـدی    ای مهـم بـرای پـژوهش   توان پایهاطالعات اقتصادی حاصل از آنها را مي

 دانست.

 1286كه از سـال   یاقتصاد های یسازمان توسعه و همكاربه طور كلي، در روش 

ای هـای انتقـالي توسـط همـۀ ابزارهـ      مورد استفاده قرار گرفت، ارزش پولي پرداخـت 

 تقسيماصلي  گروهچهار ها به  شود. این پرداخت مي سياستي مؤثر بر كشاورزی لحاظ

ج( كـاهش   ؛هـای مسـتقيم   ب( پرداخـت  ؛د: الف( حمایـت از قيمـت بـازاری   نشو مي
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هـای   ، سياسـت آنهـا آن زمان، هـر یـك از    های نهاده و د( خدمات عمومي. در هزینه

وجـود   بنـدی تقسـيم الي كه در ایـن  های انتق پرداخت دیگر و شد اندكي را شامل مي

به تدریج بـه دليـل    شد. های انتقالي افزوده مي پرداخت« كل» ۀبرای محاسب نداشت،

های كشاورزی كشورهای عضـو، و نيـز گسـترش روزافـزون      افزایش تنوع در سياست

ای هـ  اوليه بـرای تحليـل   بندیدر كشورهای غيرعضو، تقسيم ها شاخصمحاسبۀ این 

بندی جدیدی  دسته OECDنامتناسب و ناكارامد شد. از این رو، سياستي تاحدودی 

كـه عنـوان شـاخص تـا حـد امكـان        ، بـه منظـور ایـن   را معرفي كرد. بر این اسـاس 

 OECDها باشد و آنها را با یكدیگر همسـان كنـد، كشـورهای     تعریف ۀكنند منعكس

ند و مجموعه استفاده كن« 3حمایت برآورد»از « 1معادل یارانه»توافق كردند به جای 

های كل دریافت (PSEحمایت از توليدكننده ) برآورداصطالحات زیر را به كار گيرند: 

های سر مزرعـه، بـه عـالوۀ    ناخالص كشاورزان، شامل ارزش محصول بر حسب قيمت

شاخصـي از   (CSEكننده ) حمایت از مصرف برآورد های دولت به كشاورزان؛پرداخت

كننـدگان در   دهنـدگان بـه مصـرف    كنندگان و مالياتها از توليد ارزش پولي پرداخت

های حمایتي در بخش كشاورزی منتقـل شـده    زماني معين كه بر اثر اجرای سياست

ارزش پـولي ناخـالص سـاالنۀ     (GSSEحمایـت از خـدمات عمـومي )    بـرآورد  است؛

 (TSEحمایـت كـل )   برآوردو  یافته به خدمات عمومي در بخش كشاورزیاختصاص

و خـدمات عمـومي بخـش     كننـدگان  مصـرف ، كننـدگان  توليدیت از مجموع كل حما

)بـين كشـورها،    هـا  شـاخص سازی هرچـه بيشـتر    این كار با هدف همسان كشاورزی.

اطالعـات(، مفيـد و    هـر چـه بيشـتر    ئۀسازی )ارا ها، و در طول زمان(، شفاف سياست

و  سياسـتي(، و عملـي كـردن آنهـا )سـهولت فهـم       هایهدف رایساختن )ب هنگام هب

  .پذیرفتمحاسبه( انجام 

                                                 
1
 Subsidy equivalent 

2
 Support Estimate 
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های ناخالصي است كـه بـه    به مفهوم پرداخت 1، حمایتOECDشناسي  در روش

ها، هـم   های حمایتي از كشاورزی، انجام شده است. این پرداخت دليل اعمال سياست

هایي كه نيازمند مخارج پولي واقعـي نيسـت را    ای و هم دیگر پرداخت مخارج بودجه

كننـدۀ   شـده مـنعكس   ی محاسـبه هـا  شـاخص ایـن ترتيـب،   شـود. بـه    نيز شامل مـي 

هــا،  هاســت. بــه منظــور ارائــۀ تصــویری جــامع از ســطح و تركيــب حمایــت حمایــت

ا مربـوط  هـ  اند كه هر كدام به یك جنبه از حمایتی گوناگوني معرفي شدهها شاخص

 شوند. مي

های حمایتي از بخش كشاورزی  های گوناگوني سياست محققان ایراني در پژوهش

(؛ برقنــدان و 1288(؛ ترشــيزی ) 1283انــد )حســيني درویشــاني )را ارزیــابي كــرده

های اخيـر، بـر    یژه در سالو ها، به شناسي این پژوهش ((. با این كه روش1282نجفي)

منطبق بوده است، تاكنون پژوهش جـامعي در ایـن خصـوص     OECDشناسي  روش

ی هـا  بخشحصـوالت یـا زیـر   ها به م انجام نپذیرفته است. به طوری كه اغلب پژوهش

گيرنـد. بـرای   وند یا تنها جنبۀ خاصي از مسـائل را در نظـر مـي   ش خاصي محدود مي

هـا غفلـت    ا از تأثير نرخ ارز واقعي و تعادلي بـر مقـدار حمایـت   ه نمونه، اغلب پژوهش

 اند. كرده

های حمایتي  روند تغييرات سياستنگر،  با دید جامعد شو تحقيق تالش مي در این

مهم زیر بخش زراعت)گندم، جو، برنج،  توليد و مصرف محصوالت یها بخشز دولت ا

درصـد از سـطح    76پنبه، ذرت، سـویا، كلـزا، چغندرقنـد، نيشـكر( كـه در مجمـوع       

( را به خود اختصاص 1285-88) های سالشدۀ محصوالت زراعي ساالنه طي برداشت

مهم زیربخش باغباني (، محصوالت 1285-88اند) آمارنامه كشاورزی، سال های داده

تـرین محصـوالت صـادراتي بخـش     )پسته، خرما، سيب درختي، مركبـات( كـه مهـم   

درصد از سطح زیر كشت محصوالت باغي كشـور را در سـال    54اند و كشاورزی بوده

                                                 
1
 Support 
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ترین ( و هم نين مهم1287اند)طرح آمارگيری محصوالت باغي، در بر داشته 1287

گاو، گوشت گوسفند، گوشـت مـرغ، شـير و     محصوالت زیربخش دام و طيور) گوشت

درصد از ارزش توليد محصـوالت ایـن بخـش را شـامل      25مرغ ( كه نزدیك به  تخم

بر اثرگذاری نرخ ارز  بيشترشوند)محاسبات تحقيق و آمارنامه كشاورزی(، با توجه  مي

هـا از خـدمات    هم نين، حمایت .ی ارزی بر مقادیر حمایت، بررسي شودها سياستو 

 گيرد.مورد ارزیابي قرار ها  بخش كشاورزی، و نيز كل حمایت عمومي

  های تحقيقهدف 4-1

ی هـا  بخـش دولـت از   هـای  حمایت گيری، ارزیابي اصلي این پژوهش، اندازه هدف

راهبـرد توسـعه    های مناسب برای گزین به منظور تدوین راه یتوليد و مصرف كشاورز

توسـعه و  ناسـي كـاربردی سـازمان    ش در ایـن زمينـه، از روش  كشاورزی ایران است. 

شـود.   اسـتفاده مـي   -های الزم برای شـرایط ایـران  با تعدیل -های اقتصادی  همكاری

برای این منظور، كه بتوان نتایج حاصل را با كشورهای دیگر نيز مقایسه كرد.  طوری به

و شـاخص   CSEدر بخش توليد و شـاخص   PSE%و شاخص جانبي  PSEشاخص 

مصرف كشاورزی در توليد و مصرف محصوالت گندم، جـو،  در بخش  CSE%جانبي 

برنج، پنبه، ذرت، سویا، كلزا، چغندرقند، نيشكر، پسته، خرما، سيب درختي، مركبات، 

شود. هم نين  مرغ محاسبه مي گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، شير و تخم

 TSEحمایت از خدمات عمومي كشـاورزی، و شـاخص    برآوردبرای  GSSEشاخص 

تـأثير   ین،افزون بر اكل حمایت از بخش كشاورزی محاسبه خواهد شد.  برآوردبرای 

 .تحليل خواهد شدها  های ارزی بر حمایت سياست

ف و رونــد تغييــرات گــذار را در جریـان كــم و كيـ   هـایي سياســت  تحليــل چنـين 

و امكـان   دهـد  يو مصرف كشـاورزی، قـرار مـ    يدتول یها بخشهای داخلي از حمایت

را در  -از نظر سطح حمایت از بخـش كشـاورزی   -ران با كشورهای منطقه ای ۀمقایس
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آورد. هم نـين بـا    كشور فـراهم مـي   ۀسال 31انداز  سند چشم های به هدف يابيدست

و با توجه به این موضوع  يبه سازمان تجارت جهان يوستنپتوجه به تالش ایران برای 

های  ارت جهاني، كاهش حمایتكشاورزی دور اروگوئه سازمان تج نامۀ كه در موافقت

 واست، آگاهي از كم و كيف ترین بخش تعهدات كاهشي را تشكيل داده  مهم ،داخلي

بـا كشـورهای عضـو     مقایسه های داخلي از بخش كشاورزی در روند تغييرات حمایت

ایـران بـه سـازمان تجـارت      ریزی در زمينۀ پيوستن سازمان تجارت جهاني، به برنامه

تـوان   را مي يش روهای پژوهش پ یافته ي،اهد كرد. به طور كلجهاني كمك جدی خو

كشاورزی متوازن و پایدار  ۀهای ممكن برای تدوین راهبرد توسع گزین راهدر شناسایي 

هم نـين،   .به كار گرفـت  یكشاورز های ياستس يریگ جهت يمو تنظ ینتدوو ایران 

 .دانست يدها مف یارانه یقانون هدفمندساز یاجراآنها را در 

تـوان در قالـب    رو را به طـور مشـخص مـي   های پژوهش پيشبه این ترتيب هدف

 موارد زیر برشمرد:

o یران؛ا یكشاورز های ياستساختار س يينو تب يبررس 

o برآورد ( شاخص حمایت از توليدكنندهPSEدر ) يكبه تفك یبخش كشاورز 

و، ( و محصوالت منتخب: گنـدم، جـ  يوروط و دام يباغبان عت،ا)زر ها بخشزیر

برنج، پنبه، ذرت، سویا، چغندرقند، پسته، خرمـا، سـيب درختـي، مركبـات،     

برمبنـای  گوشت گاو، گوشـت گوسـفند، گوشـت مـرغ، شـير و تخـم مـرغ        

دورۀ زماني برای  ،ارز رسمي، نرخ ارز مؤثر و نرخ ارز تعادلي رخن هایگزین راه

 ؛1282تا  1261های  سال

o برآورد ( شاخص حمایت از توليدكنندهCSE )يكبه تفك یبخش كشاورز در 

( و محصوالت منتخب: گنـدم، جـو،   يوروط و دام يباغبان رعت،ا)ز ها بخشزیر

برنج، پنبه، ذرت، سویا، چغندرقند، پسته، خرمـا، سـيب درختـي، مركبـات،     

برمبنـای  گوشت گاو، گوشـت گوسـفند، گوشـت مـرغ، شـير و تخـم مـرغ        
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دوره زماني برای  ،رز تعادليارز رسمي، نرخ ارز مؤثر و نرخ ا رخن هایگزین راه

 .1282تا  1261های  سال

o برآورد ( شاخص حمایت از خدمات عموميGSSEبخش كشاورزی )،   بـرای

 .1282تا  1261های  سالدوره زماني 

o برآورد    ( شـاخص كـل حمایـتTSE    از بخـش كشـاورزی ایـران )  برمبنـای

دوره زماني ای بر ،نرخ ارز رسمي، نرخ ارز مؤثر و نرخ ارز تعادلي هایگزین راه

  .1282تا  1261های  سال

o بــرآورد   ( شــاخص حمایــت از توليدكننــدهPSE  شــاخص حمایــت از ،)

بـه   ی( دربخـش كشـاورز  TSEشاخص كل حمایت ) ( وCSEتوليدكننده )

( و محصـوالت منتخـب:   يـور وط و دام يباغبـان  عـت، ا)زر ها بخشزیر يكتفك

، خرما، سيب درختـي،  گندم، جو، برنج، پنبه، ذرت، سویا، چغندر قند، پسته

مركبات، گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، شير و تخم مرغ از بخش 

بـا   شـده و  ينـي ب يشپـ  ينـرخ ارز تعـادل   گـزین برمبنـای راه كشاورزی ایران 

 عۀپـنجم توسـ   ۀبرنام یبرا يمتيق ييراتتغ ينيب يشهای متناسب پگزین راه

1224- 1221. 

o یسۀمقا TSE ا چند كشور منتخبآن ب یو اجزاشده برآورد. 

o افزاری الگوی نرم ۀتهي (Excel )برآوردشاخص  برآورد  ( حمایت كـلTSE )

افـزاری   الگـوی نـرم   یـن . ا1282تا  1261های  از بخش كشاورزی برای سال

(Excelامكان ارز )سازد فراهم مي يزرا ن يتآ یها سال یابي. 

 های تحقيقپرسش 0-1

، ایـن تحقيـق بـه شـكلي سـازماندهي      گفتههای پيشبه منظور دستيابي به هدف

 های اصلي و فرعي پاسخ دهد:ای از پرسش شود كه به مجموعه مي
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 :ياصل هایپرسش

o هـای  گـزین كنندگان كل بخش كشاورزی برمبنـای راه  حمایت از توليد

 نرخ ارز رسمي، نرخ ارز مؤثر و نرخ ارز تعادلي چه اندازه است؟

o هـای  گـزین برمبنای راه كنندگان كل بخش كشاورزی حمایت از مصرف

 نرخ ارز رسمي، نرخ ارز مؤثر و نرخ ارز تعادلي چه اندازه است؟

o  هـای نـرخ ارز   گـزین حمایت از كل بخش كشاورزی ایران برمبنـای راه

 رسمي، نرخ ارز مؤثر و نرخ ارز تعادلي چه اندازه است؟

o ها از ارزش افزوده بخش كشاورزی و  سهم حمایتGDP    چنـد درصـد

 است؟

 :يفرع هایپرسش

ا )حمایـت از توليدكننـده،   هـ  های فرعي در ارتباط با هـر یـك از حمایـت   پرسش

 شود: كننده، و حمایت از خدمات عمومي( به شكل زیر طرح مي حمایت از مصرف

ههای  گهیي  برمبنهای راه  حمايهت از توليدكننهده  های مربوط بهه  پرسش

 :های ارزی سياست

o رم توليد محصـوالت منتخـب   حمایت در هر هكتار و به ازای هر كيلوگ

)پسته، خرما، سيب درختي، مركبات، گنـدم، جـو، بـرنج، پنبـه، ذرت،     

سویا، چغندر قند، گوشت گاو، گوشت گوسـفند، گوشـت مـرغ، شـير و     

 تخم مرغ( تا چه اندازه بوده است؟

o هـای   هـای حمایـت از قيمـت بـازاری و پرداخـت       كدام یك از سياست

 ت از توليدكنندگان دارند؟ای سهم بيشتری را در حمای بودجه

ههای  گهیي  برمبنهای راه  كننهده  يت از مصهر   حماهای مربوط به پرسش

 :های ارزی سياست
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o های سرمرزعه تا چـه انـدازه بـوده     كنندگان در قيمت حمایت از مصرف

 است؟

o كنندگان نسبت به ارزش توليد تا چه حد بوده  درصد حمایت از مصرف

 است؟

o توليدكننــدگان ســهم بيشــتری را از كننــدگان نســبت بــه  آیــا مصــرف

هـا   انـد؟ یـا بـه بيـان دیگـر آیـا سياسـت        ها نصيب خـود كـرده   حمایت

 اند؟محور بوده كننده محور یا مصرف  توليدكننده

 :حمايت از خدمات عموميهای مربوط به پرسش

o ی توسـعۀ اقتصـادی چگونـه بـوده     ها برنامهها در طي  روند این حمایت

 است؟

o  نسبت رشدGDP ها چگونه است؟ ن حمایتبا ای 

 ها فرضيه 2-1

o پذیرفتـه و نيـز بـا توجـه بـه رویكردهـای        ای انجـام هـ  بر پایۀ نتایج پژوهش

های زیر مواجه  شده با پاسخ های مطرح رود پرسش گذاران، انتظار مي سياست

 شود:

o     هـای ارزی )نـرخ ارز    سياسـت  برمبنـای حمایت از بخـش توليـد كشـاورزی

ی اول تـا چهـارم توسـعه، رونـدی     هـا  برنامـه  رسمي، حقيقي و تعـادلي( در 

 افزایشي داشته است؛

o   ارزی )نـرخ ارز   هـای  سياسـت  برمبنـای حمایت از بخش مصرف كشـاورزی

ی اول تـا چهـارم توسـعه، رونـدی     هـا  برنامـه رسمي، حقيقي و تعـادلي( در  

 افزایشي داشته است؛
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o ر نسبت حمایت از بخش توليد كشاورزی به ارزش افزوده بخش كشاورزی د

 ایران روندی افزایشي داشته است؛

o كننـدگان محصـوالت كشـاورزی بـه ارزش افـزوده       نسبت حمایت از مصرف

 بخش كشاورزی در ایران روندی افزایشي داشته است؛

o      نسبت حمایت از كل زیر بخش زراعت بـه ارزش افـزوده بخـش كشـاورزی

 روندی افزایشي داشته است؛

o های حمایتي دولت از بخـش   تسياس ۀكنند های ارزی دولت تقویت سياست

 ؛كشاورزی نبوده است

o  بـه ارزش افـزوده بخـش كشـاورزی      ینسبت حمایت از كل بخش كشـاورز

 .روندی افزایشي داشته است

 كاربردهای تحقيق -2-1

شود تا نتایج و روش آن در ابعـاد گونـاگون    این پژوهش، به شكلي سازماندهي مي

متصور را كه از این پژوهش  يكاربردهایب، اجرایي و علمي، راهگشا باشد. به این ترتي

 توان به قرار زیر برشمرد: مي است

o گيری و بررسي مقدار حمایت دولت از كل بخش كشاورزی؛ اندازه 

o كنندگان كل بخـش   حمایت دولت از توليد مقدارگيری و بررسي  زهاندا

 ؛كشاورزی

o كنندگان كل بخش گيری و بررسي مقدار حمایت دولت از مصرف اندازه 

 كشاورزی؛

o  ی حمایتي دولت از بخـش كشـاورزی در چهـار    ها برنامهآگاهي از روند

 توسعه؛ برنامۀ
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o ی حمایتي دولت از ها برنامهر دارزی دولت  هایثير سياستأآگاهي از ت

 ی توسعه؛ها برنامهبخش كشاورزی در 

o  ی گذشته و حـال و تنظـيم آنهـا    ها برنامهها و  سياست ارزیابيكمك به

 كشور؛ ۀسال 31 زاندا های سند چشم به هدفبرای دستيابي 

o ی هـا  بخشهای الزم به  های اضافي و ابقای كمك كمك به حذف یارانه

 توليد و مصرف كل بخش كشاورزی؛

o كمك به تدوین راهبرد حمایت از كل بخش كشاورزی؛ 

o ریزی برای پيوستن ایران به سازمان تجارت جهاني؛ كمك به برنامه 

o ؛كشاورزی ایران ۀعكمك به تدوین راهبرد توس 

o  ی؛محصوالت كشاورز یها رفهعت ييرتغاثرهای  ارزیابيكمك به 

o كننـده و   يداز تول یتتعادل و توازن در حما یریتمد یر ساختنپذ امكان

 ؛كننده مصرف

o بـا اسـتفاده از   يآتـ  یهـا  سـال  های ياستس یابيساختن ارز یرپذ امكان 

 ؛مربوطه یها سال یها داده

o یریپـذ  و رقابت یيدولت در كارا های ياستس یشپایر ساختن پذ امكان 

 .در تجارت یبخش و محصوالت كشاورز
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 مقدمه 4-1

هـای   هـای بسـيار زیـادی در زمينـۀ ارزیـابي سياسـت       در خارج از كشور، پژوهش

ای اقتصـادی  هـ  همكاریحمایتي انجام پذیرفته است. بيش از همه، سازمان توسعه و 

(OECDهمه ساله گزارشي از وضعيت سياست )  هـای عضـو    های حمایتي در كشـور

ای نيز در دیگر كشورهای جهان و  ای غيرمنظم و پراكندهه كند. پژوهش خود ارائه مي

ای هـ  المللـي انجـام پذیرفتـه اسـت. در ایـران نيـز پـژوهش        حتي دیگر نهادهای بين

ای محدودكننـده همـراه   هـ  ت پذیرفته است كه با فرضروزافزوني در این زمينه صور

 شود. بوده است. در ادامه به منظور تكميل این پژوهش به برخي از آنها اشاره مي

 يداخل یها پژوهش ۀنيشيپ 4-4

ی حمـایتي از بخـش   هـا  سياستهای مختلفي در داخل كشور به ارزیابي ژوهشپ

كـه   شود مي. یادآوری شود مياشاره  اند كه در زیر به برخي از آنهاكشاورزی پرداخته

 اند. بندی شدهشناسي مورد استفاده در آنها دستهروش براساسها پژوهش
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نرخ  براساسمقادیر حمایت از بخش كشاورزی  ۀمحاسب4-4-1

 ثر  ؤحمایت اسمي و م

های حمایتي در ایران،  بررسي سياست»( در پژوهش خود با عنوان 1271قرباني )

 «مؤثر از بخش دامپروری ایران و مقایسۀ آن بـا صـنایع منتخـب    نرخ حمایت برآورد

ها در بخش دامپروری ایـران   های حمایتي، اثرهای این سياست ضمن بررسي سياست

نـرخ حمایـت اسـمي و نـرخ حمایـت مـؤثر از        برآوردرا مورد بررسي قرار داد. وی با 

از صـنایع منتخـب،   های حمایت اسمي و مؤثر  ای دامي و مقایسۀ آن با نرخه فراورده

ی گوناگون را مورد بررسي قرار داد و نتيجـه  ها بخشمقدار حمایت اعطایي دولت به 

بـا   -ای  گرفت كه در ایران با محدودیت واردات و پرداخت یارانه به كاالهـای واسـطه  

طـوری كـه    شود. بـه  از بخش دامپروری حمایت مي -های چندگانۀ ارز استفاده از نرخ

جب شده است با تغيير مقدار واردات، قيمـت گوشـت در بـازار    محدودیت واردات مو

های  ای با استفاده از نرخ دچار نوسان شود. هم نين پرداخت یارانه به كاالهای واسطه

ای  شدن نرخ حمایت اسمي از محصوالت زراعي و اقـالم علوفـه   چندگانۀ ارز به منفي

ای و درنتيجـه   فـه منجر شده است. این موضوع سبب افـزایش كمتـر محصـوالت علو   

كاهش توليد محصوالت دامي در دورۀ مورد بررسي شده است. از این گذشته، نتـایج  

گویای آن است كه در ایـن دوره حمایـت از بخـش صـنعت بسـيار بيشـتر از بخـش        

 كشاورزی بوده است.

جوی رابطۀ عدالت و سوبسيد گندم و جست»( با عنوان 1272پژوهش حميدنژاد )

كند كه از آن برای  رین ابزارهای اقتصادی معرفي ميت یكي از مهم یارانه را« اجتماعي

شود.  استفاده ميدرآمد  ترشدن توزیع تخصيص بهينۀ منابع، ثبات اقتصادی و عادالنه

ــه دنبــال مشــخص كــردن ایــن مســئله اســت كــه كــدام گــروه از    ایــن پــژوهش ب

 نين، دخالت دولت اند. همكنندگان نان، بيشترین سهم را از یارانۀ نان داشته مصرف
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نندگان، توليدكننـدگان، هزینـۀ اجتمـاعي،    ك در امور بازاررساني گندم بر رفاه مصرف

عمومي دولت چه تأثيری داشته است. در این زمينه، تفاوت درآمد  ارزی وهای  درآمد

خانوارهای روستایي و شهری، و سـهم نـان در سـبد غـذایي ایـن      درآمد  بين سطوح

رسي اثرهای توزیع درآمدی مورد محاسبه و تجزیه و تحليل قرار ها به منظور بر خانوار

ذاری گنـدم و نـان، از   گ گرفت. هم نين به منظور بررسي آثار رفاهي سياست قيمت

بهره گرفته شد. براسـاس نتـایج بـا حـذف یارانـۀ نـان،        1روش ضریب حمایت اسمي

ن، بـه طـور   بيننـد. هم نـي   خانوارهای روستایي بيش از خانوارهای شهری زیان مـي 

درآمدتر شهری به گروه پردرآمدتر، سـير نزولـي    متوسط درصد هزینۀ نان از گروه كم

درآمـدتر شـهری اثرگـذار اسـت.      دارد. بنابراین یارانه و حذف آن بيشتر بر گـروه كـم  

بـدون در   -1258-71ای ه ضریب حمایت اسمي توليدكنندگان گندم در فاصلۀ سال

درصـد بـوده اسـت.      71/5ور متوسط ساالنه حدود به ط -نظر گرفتن نرخ برابری ارز

المللي آن تا حد زیادی  یعني به توليدكنندگان داخلي گندم در مقایسه با قيمت بين

یارانه پرداخت شده است. اگرچه با در نظر گرفتن نرخ برابری ارز، نتيجه برعكس بوده 

افـت  هنـدۀ دری د درصد اسـت كـه نشـان    76و ضریب حمایت اسمي به طور متوسط 

ماليات پنهان از توليدكنندگان داخلي در مقابل توليدكنندگان خارجي است. ميانگين 

نندگان ساالنه بدون در نظر گرفتن نرخ برابری ارز بين ك ضریب حمایت اسمي مصرف

درصد بود كه به معنـي پرداخـت قيمتـي معـادل      26در حدود  1258-71ای ه سال

ن داخلي آن اسـت. هرچنـد بـا در نظـر     نندگاك المللي گندم توسط مصرف قيمت بين

اسـت كـه    48/7گرفتن نرخ برابـری ارز، ضـریب حمایـت اسـمي بـه طـور متوسـط        

ننـدگان داخلـي در مقایسـه بـا     ك دهنده پرداخت بسيار زیاد یارانـه بـه مصـرف    نشان

 المللي آن است. بينهای  قيمت

                                                 
1 - Nominal Protection Cofficient 
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ی، حمـایتي از كشـاورز  هـای   سياست»( در پژوهش خود با عنوان 1272رحيمي )

پـس از بررسـي ابزارهـای سـنجش      «ی دام و شيالت كشـور ها بخشمطالعه موردی 

ای حمایـت از كشـاورزی در كشـورهای    هـ  حمایت از محصوالت كشاورزی و سياست

بخش دام و شـيالت را بررسـي كـرد. او پـس از     های  منتخب، نقش دولت در فعاليت

یت از این بخش را دولت در بخش دام و طيور كشور، مقدار حماهای  بررسي سياست

محاسـبه   1268-74حمایت اسمي و حمایت مـؤثر بـرای دورۀ   های  با استفاده از نرخ

مورد بررسي، در ميان محصوالت دامـي،  های  كرد. نتایج محاسبات نشان داد در سال

به ترتيب گوشت گوسفند و مرغ، از بيشـترین نـرخ حمایـت اسـمي برخـوردار بـود.       

درصد،  -7/2و  -3/11ه ترتيب با نرخ حمایت منفي هم نين شير و گوشت گاو نيز ب

اند. رحيمي یارانه بـه شـير مصـرفي و بـازار      حمایت اسمي را داشتههای  كمترین نرخ

رین دليل كم بـودن  ت كنترل شده در بخشي از دامنۀ تقاضا برای این محصول را مهم

ایت مـؤثر،  نرخ حم برآوردكند. هم نين برپایۀ نتایج  نرخ حمایت اسمي شير ذكر مي

 1273-1274هـای   درصد نرخ حمایـت مـؤثر طـي سـال     86گوشت مرغ با متوسط 

درصد، كمترین نرخ حمایت مؤثر را داشـت. حمایـت    -6/8بيشترین، و گوشت گاو با 

يری نظام حمایتي بخش دام به سمت حمایت گ هندۀ جهتد مؤثر ازگوشت مرغ، نشان

داری است و تأكيد دیگری بر سهم ای صنعتي، به ویژه صنعت مرغه بيشتر از فعاليت

بـا اسـتفاده از   گير این صنعت از سبد حمایت دولت است. نویسـنده هم نـين   چشم

مستقيم و غيرمستقيم دولت در بخش شيالت را  یها انتقال همۀمعادل،   ۀمفهوم یاران

ی غيردولتـي از جملـه صـيادان،    هـا  بخـش كه به  را 1274الي  1268ای ه طي سال

مـورد محاسـبه    بود،شده  پرداختير و پرورش ماهي و صنایع جانبي تكثهای  كارگاه

در كل بخش  1274تا  1268ای ه سالدر فاصله نتایج این پژوهش  براساسقرار داد. 

ـ     ای سـرمایه هـ  ناشي از اجرای طـرح  ۀشيالت مقدار یاران  ۀبـر، اعتبـارات بـانكي، یاران

م و بهبـود سـاختارها و   آموزشـي و ترویجـي، تـرمي     هـای تحقيقـاتي،   هـا، طـرح   نهاده
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. بر این ميليارد ریال بوده است 575حدود  ،سيسات زیربنایي در روستاهای صيادیأت

دریافت كرده بود ریال به ازای هر كيلوگرم توليد  312فعاليت صيد و صيادی اساس، 

ا ه . حمایتشد را شامل مياین فعاليت  ۀدرصد ارزش افزود 15بيش از در مجموع كه 

بود كـه  ریال برای هر كيلوگرم توليد  276به طور متوسط  كثير و پرورشفعاليت تاز 

 7/21دولـت بـيش از   غيرمسـتقيم  و ای غيرقيمتـي  هـ  مجموع حمایتدهد  نشان مي

 ه است.بوداین فعاليت  ۀدرصد ارزش افزود

هـای   تحليل اقتصادی آثـار سياسـت  »( در پژوهش خود با عنوان 1281بستاكي )

های مسـتقيم و غيرمسـتقيم دولـت در    انواع مداخله «يذاری محصوالت دامگ قيمت

ذاری محصوالت دامي را مورد بررسي قرار داد. او در این پـژوهش از الگـویي   گ قيمت

استفاده كرد كه توسط گروهي از محققـان بانـك جهـاني در تحليـل اقتصـادی آثـار       

ت. ذاری كاالهای كشاورزی اسـتفاده شـده اسـ   گ مداخلۀ دولت در قيمتهای  سياست

ذاری محصوالت دامي گ ای دولت در قيمته گيری اثر مداخله بستاكي به منظور اندازه

، پنج شاخص را محاسبه و بررسي كـرد. بـه   1278تا  1261های  زماني سال  در دورۀ

ای هـ  ی نرخ حمایت اسـمي و مـؤثر بـرای بررسـي اثـر مداخلـه      ها شاخصطوری كه 

گيـری اثـر نـرخ ارز و     ی انـدازه مستقيم قيمت، شاخص نرخ حمایت غيرمستقيم بـرا 

ی نرخ حمایت اسمي كل و نرخ حمایـت مـؤثر   ها شاخصبخشي، و  ای برونه سياست

هـای   ها محاسبه شد. براساس نتایج، اثر سياسـت  گيری اثر كل مداخله كل برای اندازه

مداخلۀ مستقيم قيمت بر بخش دام و طيور مثبت بوده است. با این وجود، ایـن آثـار   

كه نرخ حمایت اسمي یا ضمني محاسبه شود و نيز با توجه به نوع نرخ ارز بسته به این

گذاری در سال  قيمتهای  مورد استفاده، متفاوت است، هم نين تغيير جهت سياست

های  يری حمایت از توليد داشته است. ضمن این كه، سياستگ ، در عمل جهت1262

ته است. به طوری كه، آثـار  مداخلۀ غيرمستقيم بر بخش دام و طيور تأثير منفي داش
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مداخلۀ مستقيم را خنثي های  ها، حتي اثر مثبت سياست از این سياست برآمدهمنفي 

 كرده است.

ذاری گوشـت  گـ  ( آثار مداخلۀ مستقيم دولت در قيمـت 1281بستاكي و صادقي )

گيری آثار  گيری كردند. آنان به منظور اندازه اندازه 1261-78مرغ را برای دورۀ زماني 

ای حمایت اسـمي، ضـمني و مـؤثر اسـتفاده كردنـد. در ایـن       ه ین مداخالت، از نرخا

مـورد بررسـي تنهـا دربرگيرنـدۀ آثـار مداخلـۀ مسـتقيم دولـت در         های  پژوهش نرخ

ای بـه كـار رفتـه در توليـد ایـن كاالسـت و آثـار        ه ذاری گوشت مرغ و نهادهگ قيمت

ویژه گوشت مرغ تأثير  ، و بهایي را كه به طور غيرمستقيم بر بخش كشاورزیه سياست

حمایـت اسـمي، ضـمني و    های  شود. برپایۀ نتایج پژوهش نرخ گذارند، شامل نمي مي

هـا در   انـد. هم نـين ایـن نـرخ     گوناگون ارز، مقادیر متفاوتي داشتههای  مؤثر در نرخ

ای حمایـت،  هـ  ها منفي و در برخي مثبت بوده است كه عالمت منفي نرخ برخي سال

ریافت نوعي ماليات از توليدگنندگان گوشت مرغ بـه جـای حمایـت از    هندۀ دد نشان

 آنان است.

 براساسهای مورد اشاره این است كه مقادیر حمایت را برانگيز در پژوهشنكتۀ توجه

اند. دورۀ زمـاني مـورد نظـر در    های حمایت اسمي و مؤثر، بررسي كردهضرایب و نرخ

آنهـا بـه بررسـي حمایـت در      بيشترت كه بوده اس 1278ها تنها تا سال این پژوهش

كـه ضـرایب حمایـت اسـمي و مـؤثر، همـۀ       اند. ضمن اینبخش دام و طيور پرداخته

ای( را در محاسـبات وارد  هـای بودجـه  ها از بخش كشاورزی )شامل حمایـت حمایت

 .كند مين
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 براسااس كشاورزی را  مقادیر حمایت از بخش ۀمحاسب 4-4-4

 (  AMSمعيار كلي حمایت )

وتحليل آثار اقتصادی الحاق ایران به  تجزیه»( در پژوهشي با عنوان 1277مي )سال

ی اقتصادی ایـران در یـك   ها بخشسازمان تجارت جهاني بر بخش كشاورزی و سایر 

نامۀ دور اروگوئه به بررسي ساختار حمـایتي  بعد از مرور موافقت «مدل تعادل عمومي

صـادی پيوسـتن ایـران بـه سـازمان      بخش كشاورزی ایران پرداخت و سپس آثـار اقت 

اقتصادی ایران را ارزیـابي كـرد.   ی ها بخشتجارت جهاني بر بخش كشاورزی و دیگر 

و  1275تـا   1265را بـرای سـال هـای     1وی در پژوهش خود، معيـار كلـي حمایـت   

محصوالت گندم، برنج، چغندرقند، نخود، سيب زميني، سویا، گوشت مـرغ و گوشـت   

ارز گوناگون های  نرخ براساسشاخص معيار كلي حمایت را گاو محاسبه كرد. سالمي 

بدون احتسـاب یارانـۀ   »و « با احتساب یارانۀ سوخت»محاسبه و سپس نتایج خود را 

بدون  -گزارش كرد. براساس نتایج پژوهش در حالي كه كل حمایت داخلي « سوخت

 4511ال و ریـ  2111هـای ارز   برای گندم، چغندرقند و سویا با نرخ  - یارانۀ سوخت

ریال برای محصـوالت   71ها منفي است، اما این حمایت با نرخ ارز  ریال در همۀ سال

مورد اشاره مثبت است. در حالي كه اگر یارانۀ سوخت در محاسبۀ معيار كلي حمایت 

در   - هـای ارز متفـاوت   و بـه ازای نـرخ   -لحاظ شود، این معيار برای محصول گندم 

های آخر، حمایت منفي از گندم را نشان خواهد  ي در سالهای ابتدایي، مثبت ول سال

هـای متفـاوت ارز، تغييـری در     داد. محاسبۀ معيارحمایت كلي با یارانۀ سوخت و نرخ

هـای اول   طوری كه حمایت كلي از ایـن محصـوالت در سـال    وضعيت ایجاد نكرد، به

ورد دیگر هم نان منفي محاسبه شد. نتایج هم نين نشان داد كه حمایت كلي در م

                                                 
1
  Aggregate Measure of Support, (AMS) : را شامل  يداخل یها تین شاخص تنها آن دسته از حمایا

 دارند. يبزرگ یديو تول یه آثار تجاركشود  يم
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با یارانۀ سوخت و  -محصوالت )شامل برنج، نخود، سيب زميني و پنبه( در هر حالت 

درصد  11ها از  مثبت است. بنابراین، در صورتي كه این حمایت  -بدون یارانۀ سوخت

كل ارزش هر محصول بيشتر باشد، این محصوالت مشمول كـاهش حمایـت داخلـي    

حمایت برای محصوالت دامي نيز مثبت بودن شوند. هم نين، محاسبۀ معيار كلي  مي

دهد. به این  های مورد نظر نشان مي حمایت كل داخلي از محصوالت دامي را در سال

پذیرفته دربـارۀ محصـوالت اساسـي كشـاورزی در     های داخلي صورت ترتيب، حمایت

نامۀ دور اروگوئـه،  ای است كه براساس مفاد موافقتبه گونه 1267تا  1265های  سال

هـای   شد. با ایـن وجـود، تعـدیل    غالب محصوالت مشمول كاهش حمایت داخلي مي

یارانۀ سوخت منظور نشود، به جز  چنان هبعدی در این زمينه نيز به شكلي است كه 

برای محصول برنج در دیگر محصوالت مهم و راهبردی كشاورزی تعهدات و تغييرات 

یابد كه از دیدگاه شرایط داخلـي،  بيشتری را در بر ندارد. در مجموع، پژوهشگر درمي

بخش كشاورزی آمادگي الزم را برای پيوستن به تجارت جهـاني و حضـور بيشـتر در    

از جنبۀ  چنان هبازارهای جهاني از جنبۀ مقررات تجاری كسب كرده است. از این رو، 

استانداردهای بهداشتي نيز اقدامات الزم صورت گرفتـه باشـد، ایـن آمـادگي تحقـق      

 افت.خواهد ی

به منظور استخراج را  يسازمان تجارت جهان یكشاورز ۀامن موافقت (1281ی )نور

ممكـن یـا نـاممكن    تا  ر دادقرا يموجود در آن مورد بررس يحمایت یها انواع معافيت

سـاختار  او . مشـخص كنـد   یدر حمایت از بخش كشـاورز را از آن  یبردار بهره بودن

كـرد تـا    بررسي را 1272تا 1271 ۀدور در ییافته به بخش كشاورز اختصاص ۀبودج

مصـوب   ۀبودجـ  در این پـژوهش،  .را مشخص سازد يحمایت یها روند سياستبتواند 

 یمـوارد بـرای    -یو جار يعمران ۀبودجاعم از   - ییافته به بخش كشاورزاختصاص

 د،شو يم یكشاورز  نامه مطرح در موافقت يحمایت یها معافيتحمایت یا مشمول كه 

خـارج از بودجـۀ دو    یا . مـوارد بودجـه  دسـت آمـد  به 1272تا  1271های  برای سال
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لحاظ در محاسبات در حمایت از بخش كشاورزی وزارتخانه، به دليل حجم اندك آنها 

  درصد، 6/16وخاك ب درصد، آ 7/38و تحقيقات  يبررسی ها گروه، تایجنبرپایۀ نشد. 

 ید، تنظـيم بـازار كاالهـا   درصـ  7/11درصد، جنگل و مرتـع   2/12 يزراعت و باغبان

 3/4 یدرصـد، آمـوزش كشـاورز    2/4درصـد، دام و طيـور    6/8و مواد غذایي  ياساس

درصد، احـدا    2 يو زهكش یآبيار ۀدرصد، ایجاد شبك 2/2درصد، شيالت و آبزیان 

درصـد   4/1صـنایع غـذایي    ۀدرصد و ایجاد و توسـع  2/3و روستایي  يجنگل یها راه

یافته به گروه  است بودجۀ تخصيصشایان ذكر . ندبوداده بودجه را به خود اختصاص د

 ددرصـ  3/2در هـر سـال    1272تا  1275 یاه سال يط یترویج و مطالعات كشاورز

از بخـش   یبيشـتر  يحمـایت  ۀكه جنبـ  - يبراساس بودجۀ عمراناین آمار بوده است. 

و  يبررسـ  یهـا  گـروه نيز محاسبه شد و نشـان داد كـه     -دهد يرا نشان م یكشاورز

درصـد، و   1/15 يدرصد، زراعت و باغبان 1/18درصد، آب و خاك  7/34تحقيقات با 

 انـد.  كنندۀ بودجۀ عمراني بـوده های جذب ترین گروه مهمدرصد  7/12جنگل و مرتع 

هـا   این بودجهنسبت  ،وبمص یها به منظور روشن شدن اهميت بودجهافزون بر این، 

 یها قرار گرفت. سهم مجموع بودجه يسنيز مورد برر یارزش توليد بخش كشاورزبه 

. درصد بود 24/1طور متوسط   هدوره بطول از ارزش توليد بخش در  يو عمران یجار

یافـت. هم نـين    افزایشدرصد  28/3به  1273در بهترین حالت در سال این مقدار 

درصـد   52/1طور متوسط  هب یاز ارزش توليد بخش كشاورز يعمران یها سهم بودجه

نهـایي ایـن    ۀداشـت. نتيجـ  را ین سـهم  بيشتردرصد  45/3با  1273سال  دركه  بود

سـازمان   یكشـاورز  ۀنامـ  در موافقـت شـده   تصریح یها كه معافيتنشان داد پژوهش 

 قرار نگرفته است. یبردار مورد توجه و بهره يتجارت جهان

ای هـ  ای حمایتي، دیدگاهه سياست»( در پژوهشي با عنوان 1283پرمه و سيدی )

ای موجود حمایت از بخش كشاورزی ایران را با ه شيوه «مللي و كشاورزی ایرانلا بين

تأكيد بر حمایت داخلي مورد بررسي قرار دادنـد. آنـان سـپس، سـطح انطبـاق ایـن       
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لمللـي موجـود را ارزیـابي كردنـد. بـه همـين ترتيـب،        ا ای بـين هـ  ا بـا توافـق  ه شيوه

ي در بخـش كشـاورزی بـا    ای كنوني حمایـت داخلـ  ه ای موجود در سياسته مغایرت

المللي شناسایي شد. افزون بـر ایـن، در ایـن پـژوهش، مـذاكرات دور       بينهای  توافق

دوحه و نتایج حاصل از آن در بخش كشاورزی نيز بررسي و سطح حمایت داخلي بـا  

فرمول زیر محاسـبه   براساسگيری شد. معيار كلي حمایت  اندازه 1معيار كلي حمایت

 شد:

AMSi = (Pdi - Pwi) Qsi + Vsi 

 Pdi؛ 1286 -88متوسط قيمت مرجع ثابت خارجي محصول در دورۀ  Pwiكه در آن، 

قيمت تضميني و  براساس iمقدار خرید محصول  Qsi؛ iای تضميني محصول ه قيمت

Vsi ای غيرمعاف از محصول ه مجموع خالص ارزش همۀ حمایتi  به استثنای حمایت

ا در بخـش  هـ  دند كه به دليل تنوع حمایتقيمتي است. از سوی دیگر، محققان معتق

توان همۀ آنها را به محصوالت معين و مشخص نسبت داد. حتي اگـر   كشاورزی، نمي

تـك محصـوالت بـا مشـكل      این انتساب رخ دهد، محاسبه و جداسازی آن برای تـك 

ای پرداختي ه شود. به همين دليل، یارانه یا كمك مواجه شده و موجب بروز خطا مي

و جمـع آن بـا كـل     شـود  مي برآوردحمایت استنادناپذیر به محصول معين به عنوان 

را  3حمایت مشخص از محصوالت، مجموع معيار كلـي حمایـت از بخـش كشـاورزی    

دهد كه حمایـت قيمتـي محصـوالت مـورد بررسـي       دهد. نتایج نشان مي دست مي به

با توجـه بـه   نرخ آزاد ارز، منفي است. بنابراین سياست خرید تضميني دولت  براساس

جهاني محصوالت كشاورزی، نقش حمایتي نداشته و همواره این سياست های  قيمت

به زیان بخش كشاورزی اجرا شده است. به عبارت دیگر، این حمایت منفـي ماليـات   

پنهاني است كه دولت به كشـاورزان تحميـل كـرده اسـت. هم نـين بررسـي رونـد        

                                                 
1 - Aggregate Measurement of Support (AMS) 
2
- Total Aggregate Measurement of Support (TAMS) 
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ای پرداختـي بـه   هـ  گر آن است كـه یارانـه  بيان 1268-81ای در دورۀ  ای نهادهه یارانه

برابر افزایش یافته اسـت. بنـابراین دولـت بـا توزیـع       17ای كشاورزی بيش از ه نهاده

ای ارزان از بخش كشاورزی حمایـت بـه عمـل آورده اسـت. در نهایـت سـهم       ه نهاده

از  1268-81حمایت از ارزش توليد محصوالت كشاورزی با احتساب سوخت در دورۀ 

افزایش یافته و از این سال به بعد با كـاهش مواجـه بـوده     1278تا سال  1268سال 

 است.

نامۀ كارشناسي ارشد خود رابطۀ عليت بين مقدار حمایت  ( در پایان1287آذری )

از محصوالت گندم، ذرت، شلتوك و گوشت مرغ و سـطح زیركشـت، عملكـرد )تنهـا     

ــۀ      ــرای هم ــا )ب ــد آنه ــدار تولي ــي( و مق ــوالت زراع ــرای محص ــوالت( را در ب محص

گيری مقـدار حمایـت، از    بررسي كرد. وی برای اندازه 1285تا  1265های  سال فاصلۀ

گيری كل حمایت استفاده كرد و رابطۀ عليت را با استفاده از روش عليت  معيار اندازه

هـا در توليـد و رشـد     . نتایج نشان داد كه مقدار حمایتارزیابي كردگرنجری هسيائو 

انـد. هم نـين، در    ز محصوالت، به جز گوشت مرغ، تـأثيری نداشـته  توليد هيچ یك ا

حالي كه وجود رابطۀ علّي بين مقدار حمایت و عملكرد یا رشد عملكرد هيچ یـك از  

ها به سمت نـرخ   محصوالت به اثبات نرسيد، اما رابطۀ علّي از سوی نرخ رشد حمایت

هـا بـه    د حمایـت و شلتوك و هم نين مقـدار رشـ  ای  رشد سطح زیركشت ذرت دانه

هـای   كشت گندم مشاهده شد. آذری نتيجه گرفت كه سياسـت زیرسمت رشد سطح 

جاری در ایجاد انگيزه در كشاورزان به منظور افزایش عملكرد و مقدار توليد ناكارآمد 

 اند. بوده

تحليلي بر اندازه و شيوۀ حمایـت از بخـش   "( در مقالۀ 1288گيالنپور و حجازی)

با استفاده از شاخص معيار كلـي حمایـت،    "مۀ اول دهۀ هشتادكشاورزی ایران در ني

 1281-1284 هـای  سـال ای در بخش كشـاورزی ایـران را در   حمایت قيمتي و نهاده

به بيان چگـونگي   AMSاند. آنان پس از بررسي روش محاسبۀ شاخص محاسبه كرده



  و... كالن های ياستس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    23

 

براسـاس   انـد. ها در مورد كود و سم، انرژی، آب و تسـهيالت بـانكي پرداختـه   حمایت

سـال رونـد    5% بوده و در طي 18نتایج، ميانگين سهم حمایت از ارزش توليد حدود 

رویۀ باثبات در تعيين قيمت تضميني محصوالت كشاورزی  نبودصعودی داشته است. 

حمایت قيمتي نسبت به حمایـت كـل    بيشترو نوسان قيمت جهاني آنها علت نوسان 

كـالن اقتصـادی بـر حمایـت از بخـش       یهـا  سياستبيان شده است. هم نين تأثير 

، تفاوت 1281پول ملي در سال  كشاورزی مهم ارزیابي شده است، زیرا  كاهش ارزش

در بخـش   هـا ایجـاد كـرده اسـت.    و دیگر سـال  1281ی را بين نتایج سال چشمگير

كه در اثر ثبات قيمت  ها به سوخت تعلق دارداز یارانه های توليدی، سهم زیادییارانه

اجرای سياست  پيی انرژی كل كشور بوده است و یارانه به صورت ضمني در هاحامل

كننده نصيب بخش كشاورزی شـده اسـت. در پایـان ایـن پـژوهش      حمایت از مصرف

ی كـالن و بهبـود رونـد تعيـين قيمـت      هـا  سياسـت در كنار اصالح  شود ميپيشنهاد 

بنـدی شـده و   نهای توليدی به طور شفاف، زماتضميني محصوالت كشاورزی، یارانه

 قرار گيرد. كنندگان توليدمشروط به افزایش كارایي در اختيار 

تـــأثير  "دیگـــری بـــا عنـــوان  پـــژوهشدر  (1288) پـــور و حجـــازیگـــيالن

 "گذاری ریال بر ميزان و ساختار حمایت داخلي در بخش كشاورزی ایـران  ارزش بيش

بـا توجـه بـه     1281-1284 های سالمعيار كلي حمایت بخش كشاورزی ایران را در 

بـا اشـاره بـه پيوسـت پـنجم       مقالـه این  اند.تأثيرگذاری متغير نرخ ارز محاسبه كرده

نامۀ كشاورزی با موضوع متعهدسازی كشورهای عضو، بـه شناورسـازی رژیـم    موافقت

پذیر دانسـته،  ارزی، با فرض مداخله نكردن دولت در بازار شناور، این فرض را خدشه

ها پس از عضویت در سازمان جهاني تجارت در بـازار ارز  لتحتي اگر دو كند ميبيان 

توان از تأثير انحراف نرخ ارز پيش از عضویت بـر مقـدار حمایـت    مداخله نكنند، نمي

پوشي كـرد. براسـاس روش محاسـبۀ    شده در زمان الحاق به این سازمان چشمتثبيت

های توليد ه به نهادههای قيمتي و پرداخت یارانمعيار كلي حمایت، نرخ ارز بر حمایت
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گذاری پول ملي موجب افزایش حمایـت قيمتـي و اثـر    ارزشای دارد. بيشاثر دوگانه

آنان نخست با استفاده از روش برابری قـدرت   .شود ميها معكوس بر حمایت از نهاده

خرید، نرخ ارز حقيقي و انحراف نـرخ ارز در ایـران را محاسـبه كردنـد و سـپس بـه       

حمایت را با نرخ ارز كنترل شده و آزاد پرداختند. براساس نتایج،  محاسبۀ معيار كلي

اسـت، زیـرا كـاهش ارزش پـول ملـي بـا        بيشترمقدار حمایت قيمتي با نرخ ارز آزاد 

معيـار كلـي    بـرآورد  بيشای رابطۀ مستقيم دارد. در نهایت های نهادهافزایش حمایت

معيـار كلـي حمایـت در     دبـرآور و در مقابل كم 1283و  1281 های سالحمایت در 

ی ارزی، نشـان داده اسـت كـه    هـا  سياسـت  پيدر  1284و  1282، 1281 های سال

گذاری ارز بر مقدار حمایت داخلي از محصوالت كشـاورزی،  اثر سياست قيمت برایند

های ، بلكه از مقدار تغيير در حمایتاستنه تنها متأثر از شيوۀ اعمال حمایت داخلي 

. آنـان براسـاس ایـن    پـذیرد  مـي از انحراف نرخ ارز نيز تأثير  آمدهبرای قيمتي و نهاده

، در شرایط پيشي گرفتن مقـدار حمایـت داخلـي در كشـور از     انداظهار داشتهنتيجه 

گـذاری  ارزشاثـر بـيش   بربر انحراف ایجاد شده  تأكيدتوان با حداقل سطح مجاز، مي

امتيازهـای كمتـری داد. در   ریال در هنگام مداكرات الحاق به سازمان جهاني تجارت 

ای كــه ســهم آنهــا بــه دليــل هــای نهــادهعــين حــال نســبت بــه كــاهش حمایــت 

ی به خـرج  بيشترحساسيت باید ی شده است، برآوردگذاری ریال دچار كم ارزش بيش

 داد.

تأثير متقابـل حمایـت    برآورد"ای با عنوان ( در مطالعه1282) گيالنپور و حجازی

گيـری اثـر   روشي بـرای تفكيـك و انـدازه    "ورزی ایرانمرزی و داخلي در بخش كشا

بندی تعهدات اند. آنان نحوۀ دستههای داخلي ارائه دادههای مرزی بر حمایتحمایت

های داخلي، دسترسي نامۀ اروگوئه را در سه حوزۀ حمایتكشورهای پذیرندۀ موافقت

امه به ابزارهای سياستي ندهندۀ توجه این موافقتهای صادراتي، نشانبه بازار و یارانه

 های تجاری است.اند كه در تضاد با هدف كاهش مداخلهدر مقابل آثار تجاری دانسته
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كه گاهي پس از اجرای سياست حمایت قيمتـي محصـول   پژوهشگران با اشاره به این

، نشـان  رسـد  ميچنداني به دولت فروخته نشده و توليد كشاورزان در بازار به فروش 

هـای  يمت داخلي پيش از اجرای سياست قيمتـي تحـت تـأثير حمایـت    اند كه قداده

از قيمت حمایتي و قيمت جهاني بـوده اسـت. در حـالي كـه براسـاس       بيشمرزی و 

نامه، حمایتي صورت نپذیرفته اسـت. در ایـن شـرایط محاسـبۀ معيـار كلـي       موافقت

و حجـازی   . از ایـن رو، گيالنپـور  شود ميها شدن حمایت برآوردحمایت، منجر به كم

 به محاسبۀ حمایت داخلي قيمتي پرداختند: زیررابطۀ  با برای حل این مشكل

    (     )   
  ((    )   )    

     
   

ای دولت برای حمایت از قيمت مداخله ،Pi، حمایت قيمتي براق، FPS، كه در آن

  ، از مداخلۀ مرزی برآمدهج قيمت رای، PW+t، قيمت مرزی، PW، توليد داخلي
   ،

  و  مقدار توليد داخلي
مقدار محصول فروخته شده به دولت براساس قيمت  ، 

نتایج آنان از محاسبۀ این شاخص و شاخص مرسوم حمایت كلي  .استای مداخله

، در نظر گرفتن دهد ميبخش كشاورزی ایران نشان  1281-1284 های سالبرای 

شدن حمایت قيمت  برآورددرصد كم 161به طور ميانگين موجب  های مرزیحمایت

و لزوم تعریف جعبۀ زرد براق را  ها سياستي همزمانكه اهميت اثر  شود ميداخلي 

 .دهد مينشان 

معيار كلي حمایت، نسبت بـه ضـرایب    براساس تاكنون پذیرفتههای انجامپژوهش

 بـرآورد  1284یت را تـا سـال   ترند. هم نين مقادیر حماحمایت اسمي و مؤثر جامع

ی)محصـوالت بخـش دام و زراعـت( را    بيشتركه مجموعه كـاالیي  اند ضمن اینكرده

فراگيری كمتری دارنـد،   CSEو  PSE، اما در مقایسه با شاخص های شود ميشامل 

ی هـا  بخشهای فوق نيز حمایـت از همـۀ محصـوالت و زیـر    كه در پژوهشضمن این

 رد بررسي قرار نگرفته است.كشاورزی و هم نين كل بخش مو
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 براسااس مقادیر حمایت از بخش كشاورزی را  ۀمحاسب 4-4-0

 (  PSE,CSEحمایت) برآوردی ها شاخص

هـای   بررسي و مقایسۀ سياست»( در پژوهشي با عنوان 1283حسيني درویشاني )

ای حمـایتي بخـش كشـاورزی    ه سياست «حمایتي در بخش كشاورزی ایران و جهان

ای مصرفي و خـدمات عمـومي را در دورۀ   ه ای توليدی، یارانهه یارانهایران به تفكيك 

ای حمـایتي در بخـش   هـ  بررسي كرد. او كه سياست 1281تا  1255های  زماني سال

ای ماليـاتي،  هـ  كند. گروه اول معافيت كشاورزی ایران را در سه قالب كلي معرفي مي

ها  ب، سوخت و دیگر معافيتای ترجيحي برای اعتبارات بانكي، آه موانع وارداتي، نرخ

شود كه در تحقيق مذكور امكان كم ي كردن و بررسي  و امتيازات قانوني را شامل مي

اند كه آشكارا و با همين عنـوان، توسـط   ایيه آنها وجود نداشته است. گروه دوم یارانه

نندگان و توليدكنندگان )از محل بودجۀ عمومي دولـت( بـه   ك سازمان حمایت مصرف

ها اغلب برای فراهم كردن امكان مصرف  شود. این یارانه ورزی پرداخت ميبخش كشا

شود و كاالهایي چون گندم، روغن نباتي، قنـد و شـكر،    كاالهای اساسي پرداخت مي

ها نيز صـرف   گيرد. بخش دیگر این یارانه محصوالت لبني، گوشت و چای را در بر مي

ای هـ  تضميني محصـوالت، كمـك   شود كه عبارتند از: سياست خرید امور توليدی مي

بالعوض، جبران خسارت به محصوالت كشاورزی و دامي، بيمۀ محصوالت كشـاورزی  

ای توليـدی كـه   هـ  ای غيرنقدی برای حمایت از توليد. قسمت دیگـر یارانـه  ه و كمك

ای توليـد اسـت كـه    هـ  دهـد، یارانـه بـه نهـاده     ها را تشكيل مي بخش مهم این یارانه

گيرد. البتـه   كردن، تهيۀ كود، سم و بذر و علوفه را در بر ميموضوعاتي چون مكانيزه 

پرداخت یارانه به كاالهای صادراتي نيز برای محصوالتي ماننـد مـرغ و    1281از سال 

توان  ای حمایتي كه ميه مرغ، كشمش و چای آغاز شده است. گروه سوم سياست تخم

ای  ای بودجـه ه رداختآنها را با عنوان خدمات عمومي بخش كشاورزی معرفي كرد، پ
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بخش كشاورزی، تحقيقات، آموزش و ترویج، های  است كه به منظور توسعۀ زیرساخت

یست ز ای آبياری و زهكشي، حفاظت از محيطه توسعه و عمران روستاها، ایجاد شبكه

ای عمرانـي  هـ  گيرد. پرداخـت  ای عمراني بخش كشاورزی صورت ميه و دیگر فعاليت

ای حمـایتي بخـش   هـ  ابع طبيعي، برای ارزیابي سياستدولت به فصل كشاورزی و من

ای مصـرفي در دورۀ  هـ  كشاورزی معيار مناسبي است. نتایج پژوهش نشان داد یارانـه 

( سهم بيشتری داشته است. هم نين بخش زیـادی از  1288تا  1255مورد بررسي )

ی هـا  شـاخص  براسـاس ای توليد شده است. بنابراین، ه ای توليدی صرف نهادهه یارانه

حمایت از  برآوردیافته، شاخص  شده، در ایران در مقایسه با كشورهای توسعه محاسبه

خـورد. بـه    بيشتر به چشم مـي  3نندهك ر و شاخص حمایت از مصرفتكم 1توليدكننده

 بـرآورد درصد  62حدود  1281طوری كه برای ایران حمایت از توليدكننده در سال 

توليدكننـدگان در كشـورهای عضـو    شد. این در حالي است كه شـاخص حمایـت از   

شده  برآورددرصد  21معادل  3111ای اقتصادی در سال ه سازمان توسعه و همكاری

درصـد و در   71تا  61نروژ، سویيس و كره این شاخص بين های  بود كه دربارۀ كشور

ــت از   5اســتراليا و نيوزلنــد كمتــر از  ــن، درصــد حمای ــر ای ــزون ب درصــد اســت. اف

شـد كـه در    بـرآورد درصـد   6/6حـدود   1281یران بـرای سـال   كنندگان در ا مصرف

ای اقتصادی كه ماليات زیادی از آنها ه مقایسه با كشورهای سازمان توسعه و همكاری

ميليـارد دالر در سـال    1214شـود )  برای مصرف محصوالت كشاورزی دریافـت مـي  

نيز ا ه ( شایان توجه است. سهم خدمات عمومي بخش كشاورزی از كل حمایت3111

درصد محاسبه شد كه در مقایسه بـا مقـدار    2/23در حدود  1281در ایران در سال 

ميالدی  3111ای اقتصادی در سال ه ای سازمان توسعه و همكاریه مشابه در كشور

دهد. كـل حمایـت از بخـش كشـاورزی در      تری را نشان مي درصد( عملكرد قوی17)

                                                 
1 - Producer Support Estimate (PSE) 
2 - Croducer Support Estimate (CSE) 
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 2155برابـر   3111در سـال  ای اقتصـادی  هـ  ای سازمان توسـعه و همكـاری  ه كشور

شد كه در حدود سه چهارم آن به توليدكنندگان اختصاص یافت  برآوردميليارد دالر 

درصد از توليد ناخالص  3/1ای قيمتي بود. این حمایت، ه و دوسوم آن مربوط حمایت

داد كه با توجه به مقدار زیاد توليد ناخالص داخلـي   داخلي این كشورها را تشكيل مي

م كوچك بخش كشـاورزی در اقتصـاد ایـن كشـورها در مقایسـه بـا دیگـر        و نيز سه

 1281دهد. این شاخص برای ایران در سال  كشورها حمایت بسيار زیادی را نشان مي

كند كه برای موفقيت در  شد. نویسنده در پایان پيشنهاد مي برآورددرصد  5/1حدود 

ا، هـ  از نظـر انگيـزه  ای  ارانـه ای، شفافيت در زمينۀ موضـوعات ی  زمينۀ اصالحات یارانه

ای حمایـت و آثـار رفـاهي    ه دقيق هزینه برآوردای،  یارانههای  ا و آثار سياسته هزینه

ای هـ  سياستهای  ه كردن هدفبرآوردای جانشين مناسب برای هگذاری آن، سياست

فعلي، انتقال ساختاری بـه سـمت اقتصـاد    های  ای همراه با رفع معایب سياست یارانه

سازی و  راه آزادسازی بازارها، ایجاد فضای كافي برای رقابت عادالنه، خصوصي بازار از

 ای اصالحي مورد توجه قرار گيرد.ه زدایي، و واضح بودن نتایج سياست مقررات

( در پژوهشي جـامع،  1284ریزی و اقتصاد كشاورزی ) ای برنامهه مؤسسۀ پژوهش

ایران و مختصـری از تجربـۀ    كشاورزی درهای  به بررسي كامل فرایند تحول سياست

بندی این گزارش بـه قـرار زیـر اسـت: در      دیگر كشورهای جهان پرداخته است. فصل

)سـال آغـاز برنامـۀ اول     1237كالن كشاورزی ایران از سـال  های  فصل اول سياست

هفت سالۀ عمراني( تا برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوری اسالمي گزارش شـده اسـت. در   

ها و حمایت از بخش كشاورزی عنـوان شـده اسـت.     سياستفصل دوم، مباني نظری 

حمایـت از بخـش كشـاورزی ایـران بـه تفكيـك سياسـت        هـای   فصل سوم، سياست

توليـد  هـای   ذاری محصوالت كشاورزی، بيمـۀ محصـوالت كشـاورزی، یارانـه    گ قيمت

دهـد.   ای توليد را شرح ميه كشاورزی و سياست توسعۀ مكانيزه كردن و تأمين نهاده

حمایتي خالصه شـده و  های  ها در زمينۀ سياست چهارم تجربۀ برخي كشوردر فصل 
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هم نين، حمایـت از محصـوالت راهبـردی در كشـورهای عضـو سـازمان توسـعه و        

سازی  ای اقتصادی بررسي شده است. در فصل پایاني نيز، بر ضرورت متنوعه همكاری

آینـدۀ بخـش   هـای   گـذاری  حمایتي، به عنوان پيشنهادی برای سياسـت های  سياست

 كشاورزی، تأكيد شده است.

( نيز مقدار حمایت از توليدكننده را برای محصوالت گنـدم،  1285قانع شيرازی )

متفـاوت  هـای   كـرد. حمایـت از قيمـت بـازاری، پرداخـت      بـرآورد جو، پسته و خرما 

هـای  گزینو شاخص حمایت از توليدكننده و درصد آن را طي مراحل و راهای  بودجه

مشكالت محاسباتي كه محقق ممكـن  گيری كرد. او در این پژوهش بر  ازهمتفاوت اند

داشت. نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد عـواملي ماننـد      كيد أت ،است با آن مواجه باشد

پوشي كرد، ممكن است بـه  توان از آن چشمونقل داخلي كه به ظاهر مي هزینۀ حمل

ر این پژوهش هم نـين  نادرست شاخص حمایت از توليدكننده منجر شود. د برآورد

ذیری در الگوهـای ثابـت تخمـين شـاخص حمایـت از      پـ  نشان داده شد كـه انعطـاف  

 ی داشته باشد.چشمگيرتواند بر نتایج اثر  توليدكننده چگونه مي

را در  یدولـت از بخـش كشـاورز    يمال یتحما يت( وضع1285) یزدانيو  يواعظ

 یسـاز  ينـه بهیي برای اهكارهار ۀارائبررسي كردند و  1282تا  1281های  فاصلۀ سال

 های ياستسارائه كردند. در این پژوهش،  یدولت از بخش كشاورز يمال های یتحما

 هـای  یسـازمان همكـار   یهـا  شاخصبا استفاده از  یدولت از بخش كشاورز یتيحما

از  یـت (، حماPSEكننـده )  يـد از تول یـت شامل حما -( OECDو توسعه ) دیاقتصا

كل  یتحماو (، GSSE)ی كشاورز ياز خدمات عموم یت(، حماGSEمصرف كننده )

ت یـ حما یبضـرا  ين،هم نـ مورد ارزیابي قرار گرفـت.    -( TSE) یاز بخش كشاورز

تر از  كامل یریارائه تصو برای( NAC) يكمك اسم یتحما یب( و ضرNPC) ياسم

از  ياجراشده جـز در برخـ   های ياستسیج نتابراساس شد.  يریگ دخالت دولت اندازه

 هـای  ياسـت س ينبـ  يهمـاهنگ است. آنان نا نداشتهمطلوب  یيكارا ي،ت زراعمحصوال
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را دليل اصلي نـاموفق   ها ياستس ینا یاجرا یالزم برا یها ساختیرو نبود ز یتيحما

در  یبـازنگر انـد. از ایـن رو،    ذكـر كـرده  خـود   ۀبرنام هایهدفتحقق بودن دولت در 

 هـای  يمـت و ق يـد تول های ینههز یشو متناسب ساختن آن با افزا یتيحما های يمتق

 .دانند الزامي ميكنندگان را يداز تول یتحما یشو افزا ي،جهان

حمایـت از بخـش كشـاورزی در     بـرآورد »با عنوان ای  ( در مقاله1286راد ) كياني

تالش كـرد   «ها برای ایران گيری و رهيافت كشورهای در حال توسعه: مشكالت اندازه

دهندۀ حمایت یا حمایت نكردن از بخش توليـد   انتا ضمن توضيح دربارۀ شاخص نش

حمایت از توليدكننده(، به بررسـي اجـزای ایـن شـاخص،      برآوردكشاورزی )شاخص 

ویـژه ایـران و    مسائل و مشـكالت محاسـبۀ آن در كشـورهای در حـال توسـعه و بـه      

تـر كـردن تصـویر     هایي برای واقعي كردن این شاخص و روشن حل هم نين ارائۀ راه

گـذاران و مجریـان بخـش كشـاورزی      مایت از بخش كشاورزی برای سياستواقعي ح

این شاخص بایـد در   برآوردای كه برای  ای اوليهه بپردازد. وی در مقالۀ خود به فرض

كنـد. از   ا شده اسـت، اشـاره مـي   ه نظر گرفت و هم نين انتقادهایي كه بر این فرض

تـوان بـه    كند، مي ان بيان ميراد برای محاسبۀ این شاخص در ایر مشكالتي كه كياني

ها، متفاوت بودن ساختار بازار محصوالت  ر و اطالعات مناسب در برخي زمينهبود، امان

ای مرجع ه ایي در قيمته كشاورزی در مناطق گوناگون كشور و در نظر گرفتن فرض

 ونقل، فراوری و بازاریابي محصوالت اشاره كرد. حملهای  و هزینه

 هـای دولـت در   نقـش حمایـت  »( در پژوهشي با عنـوان  1287پریزن و بخشوده )

بـه بررسـي   « كنندگان گندم و بـرنج در ایـران   توليدكنندگان و مخارج مصرفدرآمد 

ای، حمایت  كنندگان )شامل حمایت نهاده چگونگي حمایت از توليدكنندگان و مصرف

توسـعه  ی اول، دوم و سوم ها برنامههای پایاني  قيمتي، و كل حمایت داخلي( در سال

حمایت  برآوردی ها شاخصو  OECDشناسي  پرداختند. آنان در این پژوهش از روش

( استفاده كردنـد. براسـاس   CSEو  PSEكننده ) حمایت مصرف برآوردتوليدكننده و 
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ی بيشـتر های مورد بررسي از حمایـت   نتایج دو محصول گندم و برنج در بيشتر سال

كننـدگان   و مخارج مصرف توليدكنندگانرآمد د اند. در نتيجه، بخشي از برخوردار بوده

كارگيری ابزارهای حمایتي بوده است. با این حال، در همۀ  این محصوالت، ناشي از به

ها یارانۀ مصرفي گندم و برنج، بيش از یارانۀ توليدی آنها بوده اسـت. هم نـين،    سال

ای برابـر   با توجه به سهم اندك حمایت قيمتي، كل حمایت داخلي با حمایـت نهـاده  

 بوده است.

دولـت   یتيحما های ياستسنامۀ كارشناسي ارشد خود  در پایان( 1287) ترشيزی

و  یاگندم، جو، ذرت، برنج، پنبه، چغنـدر قنـد، سـو   محصوالت —از زیربخش زراعت 

را ارزیـابي   يو فرهنگـ  ياجتماع ی،اقتصاد ۀاول تا چهارم توسعی ها برنامهدر  —كلزا

از مصـرف   یـت حما بـرآورد ( و PSE) يدكنندهاز تول یتحما برآورد يارهایمعاو . كرد

و مصـرف   يـد تول یهـا  بخـش از  یـت حما ارزیـابي چگـونگي   یبـرا را ( CSEكننده )

امكـان   ين،هم نمحاسبه كرد.  1285تا  1268 های سالفاصلۀ در  يمحصوالت زراع

ت عملكرد محصوال یاكشت  یرو سطح ز يداز تول یتمقدار حما ينب يعلّ ۀوجود رابط

های گذشته و  را آزمود. ترشيزی با استناد به نتایج ادعا كرد كه سياست يمورد بررس

دخالت هر چه بيشتر در سازوكار بازار و ایجاد انحراف جاری بخش كشاورزی ایران با 

 يسـطح كشـت و توليـد برخـ     های كشـاورزی، در توسـعۀ   ها و ستاده در قيمت نهاده

از راه دخالـت هـر چـه بيشـتر در      یاو سـو  محصوالت مانند گندم، ذرت، چغندرقنـد 

های كشـاورزی تـالش    ها و ستاده انحراف در قيمت نهاده به كارگيریسازوكار بازار و 

 یـر كارآمـد سـطح ز   یقچه در تشـو  ها ياستس ینا كرده است. این در حالي است كه

پـژوهش، پيشـنهاد    هـای  اند. او بـا توجـه بـه یافتـه     ناموفق بوده ،كشت و چه عملكرد

های  نظر و یارانه دیدتج يیارانه به توليدكنندگان محصوالت زراع پرداختدر كند  مي

بـه   یتي،حمـا  هـای  ياستبه س يبخش تنوعاضافي حذف شود. هم نين از دیدگاه وی 
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نتایج مثبتـي بـه همـراه خواهـد      گذاری يمتق ياستنظر در سیدو تجد ای، يمهب یژهو

 .داشت

ارزیابي سياست حمایتي گندم »با عنوان ای  ( در مقاله1288حسيني و ترشيزی )

حمایـت  مقدار (، PSEحمایت از توليدكننده ) برآوردشاخص با استفاده از « در ایران

تـا   1268زمـاني   ۀمستقيم و غيرمستقيم دولت از توليدكنندگان گنـدم را بـرای دور  

ل ميليارد ریـال در سـا   -136مقدار نتایج این شاخص از كردند. برپایۀ  برآورد 1284

آنان با توجـه بـه   افزایش یافته است.  1284ميليارد ریال در سال  33211به  1268

در پذیری در بازارهای جهـاني،   های خود اظهار داشتند در راستای ارتقای رقابت یافته

هـای   و سياسـت شـود  یارانه به توليدكنندگان گنـدم تجدیـد نظـر     چگونگي پرداخت

 .های توليدمحور و سودآور حركت كند استمحور به سمت سي حمایتي از حالت توزیع

المللي  پذیری بين ای با عنوان پيگيری رقابت ( در مقاله3111حسيني و ترشيزی )

سـالۀ توسـعه را    ی پنجها برنامههای ، سطح دستيابي به هدف1در سياست گندم ایران

ی هـا  شـاخص در بخش كشاورزی )محصول گندم( بررسي كردند. برای ایـن منظـور،   

( محاسـبه شـد.   CSEو  PSEكننـدۀ گنـدم )   حمایت از توليدكننده و مصرف برآورد

حـدود   PSEمقدار شاخص  3116تا  1282ای ه براساس نتایج در فاصلۀ زماني سال

برابـر افـزایش    62/1های واقعي(، در حالي كه مقدار توليد تنها  بيست برابر )به قيمت

و عملكرد یا سطح زیركشـت   PSEداری بين شاخص  یافت. با این وجود، رابطۀ معني

گندم مشاهده نشد. به این ترتيب آنان دریافتند كه سياست گندم در ایران كمتر بـه  

تر  های حمایتي وابسته المللي معطوف بوده است و برعكس، به قيمت پذیری بين رقابت

كم  گذاری دست شده است. آنها پيشنهاد كردند كه روش پرداخت یارانه و نظام قيمت

 دم مورد بازبيني قرار گيرد.برای گن
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ی ها شاخص براساسهای اشاره شده مقادیر حمایت از بخش كشاورزی را پژوهش

PSE   وCSE تــری نســبت بــه شناســي كامــلانــد. اگرچــه از روشمحاســبه كــرده

های حمایت اسمي و مؤثر و هم نين معيـاركلي حمایـت   های مبتني بر نرخ پژوهش

ین مشكل هستند كـه مقـادیر حمایـت را بـرای همـۀ      اند، هم نان دارای ابهره برده

و كل بخـش كشـاورزی بـه طـور جـامع مـورد بررسـي قـرار          ها بخشمحصوالت، زیر

 هـا  بخـش ها به برخي از محصوالت و یا زیر اند. به بيان دیگر هر یك از پژوهش نداده

كه به مسئلۀ نـرخ ارز كـه از اهميـت بسـياری در محاسـبۀ      اند. ضمن ایناشاره كرده

 اند.های قيمتي برخوردار است، توجه نكرده حمایت

 

حمايهت از   بهرآورد ی ها شاخصی ارزی بر ها سياستبررسي اثر  1-1-4

 بخش كشاورزی 

اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمایـت از توليدكننـده   ( »1282برقندان و نجفي )

واقعي، با را بررسي كردند. آنان به منظور محاسبۀ نرخ ارز « بخش كشاورزی در ایران

های گسترده  از یك الگوی خودتوضيحي با وقفه 1286تا  1253های  استفاده از داده

(ARDL    استفاده و سپس، روند تعادلي بلندمدت و مقـدار انحـراف آن را مشـخص )

كردند. هم نـين، معيـار حمایـت قيمتـي بـازار و شـاخص حمایـت از توليدكننـده         

بـا   1285تـا   1281هـای   بـرای سـال   محصوالت گندم، جو، ذرت، بـرنج، و خرمـا را  

 بـرآورد های ارز رسـمي و تعـادلي محاسـبه كردنـد. براسـاس نتـایج،        استفاده از نرخ

شده حساس است، به طوری كه انحراف نرخ ارز در دورۀ  ها به نرخ ارز استفاده حمایت

مورد بررسي، اندازۀ حمایت از توليدكنندگان كشاورزی را كمتر از مقـدار واقعـي آن   

 دهد. ن مينشا

ی حمایـت از  هـا  شـاخص اثر انحراف نرخ ارز بر »( نيز 1282حسيني و همكاران )

بررسي كردند. آنان  1286تا  1268های  را در دورۀ زماني سال« توليدكنندگان گندم



    21               ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق                                                                                                  

 

 

 یـت و شـاخص حما  یبـازار  يمـت از ق یـت حما یشاخص درصـد برای این منظور، از 

انحـراف نـرخ   سنجش به منظور ری كه يدكنندگان استفاده كردند. به طوتول یدرصد

را  يارز تعادلید، و نرخ قدرت خر یبرابر یۀبا استفاده از نظررا  يارز، ابتدا نرخ ارز واقع

سپس اثر انحـراف نـرخ ارز    كردند، برآورد اریبرد یخطا يحتصحالگوی با استفاده از 

. كردنـد  يبررسگندم  يدكنندگاناز تول یتبر مقدار حمارا آن  ياز مقدار تعادل يواقع

انحراف داشته  ياز نرخ ارز تعادل عينرخ ارز واقدر دورۀ مورد بررسي، نشان داد  یجنتا

گندم را تحت تأثير قـرار   يدكنندگاناز تول یتحما یها شاخصنيز انحراف  ینااست. 

 یــتحمابـا توجـه بـه    ) يبخشـ  یـت حما یهـا  ياسـت سبـر ایـن اسـاس،    داده اسـت.  

 یـت حماهـای مـورد نظـر     شد در سـال ( موجب يواقع نرخ ارز یشده بر مبنا محاسبه

با توجه  به عمل آید. این در حالي است كهگندم  يدكنندگاناز تولو رو به رشد مثبت 

ي، مشـاهده  از نـرخ ارز تعـادل   ينرخ ارز واقعـ  براساسشده  محاسبه یتتفاضل حمابه 

بـر   ينفـ توسـعه اثـر م   یها برنامههمۀ به طور متوسط در  یارز یها ياستسشود  مي

 انپنهان از آن ياتو موجب اخذ مالاست گندم داشته  يدكنندگاناز تول یتمقدار حما

 یشافـزا بـا   ، تاحـدودی گنـدم  يدكننـدگان از تول یتبر حما. این اثر منفي شده است

 ینـد برآدر مجمـوع،  . یافـت نـرخ ارز كـاهش    یسـاز  یكسـان در بازار ارز و  یآزادساز

( به جز در ينرخ ارز تعادل یشده بر مبنا سبهمحا یت)حما يو بخش یارز یها ياستس

به طـوری  داشته است.  یشيها مثبت بوده و روند افزا سال دیگربرنامۀ اول توسعه، در 

 ي،بـه نـرخ ارز تعـادل    يتـر شـدن نـرخ ارز واقعـ     یـك نـرخ ارز و نزد  یبا آزادسـاز كه 

در حمایـت از توليدكننـدگان    يبخشـ  یهـا  یتحماموجب تقویت  یارز یها ياستس

 .شده استگندم 

 های سالدر طول  شود ميپذیرفته در كشور مشاهده های انجامبا توجه به پژوهش

های دولت از بخش كشاورزی ی مورد استفاده برای ارزیابي حمایتها شاخصگذشته، 

 بـرآورد تـر  تـر و جـامع  ی كاملها شاخصها و ضرایب حمایت اسمي و مؤثر به از نرخ
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تغيير یافته است. اما نكتۀ شایان توجه در  كنندگان مصرفو  كنندگان توليدحمایت از 

ی خاص بخـش  ها بخشها، محاسبۀ حمایت برای كاالهای خاص و یا زیراین پژوهش

كشاورزی بوده است. به عبـارت دیگـر پژوهشـي كـه هـم حمایـت از كاالهـا و زیـر         

ی كشاورزی و هم كل بخش كشاورزی را بـا هـم انجـام داده باشـد، صـورت      ها بخش

ی كشـاورزی  هـا  بخـش تنها به بررسي زیر ترشيزی،  گرفته است. برای مثال پژوهشن

. در مقابـل، پـژوهش   اسـت  و به كل حمایت از بخـش تـوجهي نكـرده    است پرداخته

 هـا  بخـش درویشياني كل حمایت از بخش را بدون توجه به حمایت از كاالهـا و زیـر   

ی ارزی بـر كـل   هـا  سياستثر ها اكه در هيچ یك از پژوهش. ضمن ایندهد مينشان 

بـر مقـدار    هـا  سياسـت اثر این شاورزی )اگرچه در برخي مطالعات حمایت از بخش ك

 حمایت برخي از كاال بررسي شده است( نيز ارزیابي نشده است.

 يخارج یاه پژوهش ۀنيشيپ 4-0

 بارآورد ی هاا  شااخص  براسااس ی حماایتي  ها سياستارزیابي  4-0-1

 (PSE,CSEحمایت )

گيری مقدار حمایت و استفاده  روش اندازه»( در پژوهشي با عنوان 3113) 1پرتغال

ای ه بندی و روش ای طبقهه ها، مالك دامنۀ شمول، تعریف« از آن در ارزیابي سياست

سـازمان توسـعه و   ای كشـاورزی  هـ  ی حمایت مربوط به سياسـت ها شاخصمحاسبۀ 

و  MPSدقيق مفـاهيم  كند. هم نين، به تفسير  را تحليل مي های اقتصادی همكاری

و  PSEپردازد. افزون بر این، مسيری را كه درآن  ی اصلي حمایت ميها شاخصدیگر 

كشد.  شوند، به تصویر مي ا استفاده ميه ی مرتبط با آن، در ارزیابي سياستها شاخص

بـرای   1287از سال  های اقتصادی سازمان توسعه و همكاریكند كه  پرتغال بيان مي
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 بـرآورد ( و PSEحمایـت از توليدكننـده )   برآوردت از كشاورزی، از گيری حمای اندازه

ای هـ  كـرده اسـت. بـا اصـالح سياسـت      استفاده مي 1(CSEننده )ك حمایت از مصرف

، تعـداد و  هـای اقتصـادی   سـازمان توسـعه و همكـاری   اقتصادی در كشورهای عضـو  

سـعه و  سـازمان تو ا توسط ه بندی سياست ا افزایش یافت و طبقهه پي يدگي سياست

ا براسـاس زمينـه و   هـ  بندی سياسـت  گسترش پيدا كرد. گروه های اقتصادی همكاری

پایـۀ    -ها و آثار آنها توجـه داشـته باشـد    كه به هدف بدون این -محدودۀ كاربرد آنها 

 است. های اقتصادی سازمان توسعه و همكاریبندی  نظام طبقه

كشـاورزی گذشـته و   هـای   ارزیابي سياست»( پژوهشي با عنوان 3112) 3كاكمك

انجـام داد. پژوهشـگر   « ها قادر به كسب پایداری هستند؟ آینده در تركيه: آیا سياست

گـذاران تركيـه در حمایـت از كشـاورزی از راه      اعتقاد دارد كه در دهۀ اخير، سياست

درصد از انتقالي كه  71اند. وی مشخص كرد كه بيش از  ا تالش كردهه تحریف قيمت

ا و هـ  ن كشور اختصاص یافـت، از راه مداخلـه در قيمـت نهـاده    به بخش كشاورزی ای

ای در حدود یك درصد توليد ناخالص ملي  ای بودجهه ا و هزینۀ اوليۀ پرداخته ستاده

(، حمایـت از  PSEی حمایـت از توليدكننـده )  ها شاخصهر سال بوده است. كاكمك 

GSSE(، حمایت از خدمات عمومي )CSEكننده ) مصرف
بخـش   (، حمایت از كـل 2

TSEكشاورزی )
هـای   فرعي مربوط به هر یك از آنها را بـرای سـال  ی ها شاخص( و 4

سـازمان توسـعه و   محاسبه و تحليل كرد. او نتایج خود را بـا نتـایج    3111تا  1286

درآمـد   حمایتي بر توزیعهای  مقایسه و هم نين آثار سياست ای اقتصادیه همكاری

جاری، كشاورزان های  . برپایۀ نتایج سياستگوناگون درآمدی را بررسي كردهای  گروه

درآمـد بـه    كه طبقات كمطوری كند، به ثروتمند را بيشتر از كشاورزان فقير منتفع مي

                                                 
1
 Comsumer Support Estimate 

2 - Cakmak 
3 General Services Support Estimate (GSSE) 
4 Total Support Estimate (TSE) 
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شـوند.   ای حمایتي را متحمل مـي ه ای قيمتي دولت، بار مالي سياسته دليل مداخله

 ای جـاری، توسـعۀ پایـدار در كشـاورزی تركيـه را     ه كاكمك معتقد است كه سياست

محـور   ای آتي تركيه از حالت توزیعه كند كه سياست كند. او پيشنهاد مي تقویت نمي

ای مولد و سودآور حركت كند تا قدرت رقابت پایدار در بازارهـای  ه به سمت سياست

 جهاني افزایش یابد.

حمایـت از توليدكننـدۀ    بـرآورد »( در پژوهشي با عنـوان  3114اردن و همكاران )

ی در حال توسعه )مسائل محاسباتي و تجربۀ چين، اندونزی، كشاورزی برای كشورها

شـده  كشاورزی در چهار كشور اشـاره های  به تحليل تحوالت سياست« ویتنام و هند(

پرداختند. آنان تـالش كردنـد درجـۀ حمایـت )یـا ماليـات        3113تا  1285در دورۀ 

م بـه  پنهان( از بخش كشاورزی این چهار كشور را هم بـه تفكيـك محصـوالت و هـ    

كنند. این پژوهش ابتدا، مسائل محاسباتي عملـي و   برآوردصورت مقدار كل حمایت 

مقدار حمایت )یا ماليات پنهـان( از كشـاورزی در كشـورهای در حـال      برآوردنظری 

ا و هـ  دهد. بيشتر این مسائل مربوط بـه شـكاف بـين قيمـت نهـاده      توسعه را ارائه مي

ر این پژوهش سه مسئلۀ محاسباتي اصلي بـه  لمللي است. دا ای داخلي و بينه ستاده

هـای   المللي مناسب كه باید بـا قيمـت   خورد: اول، انتخاب قيمت مرجع بين چشم مي

ای گونـاگون دادوسـتد و   هـ  داخلي مقایسه شود؛ دوم، اهميت محاسبۀ دقيـق هزینـه  

گيـری دربـارۀ كـل بخـش      ضریب تعدیل كيفيت كاال و سوم، مسئلۀ مربوط به نتيجه

اند. در ایـن پـژوهش    زماني كه كل محصوالت كشاورزی وارد تحليل نشده كشاورزی،

به بعد، به طور مختصر مرور شده  1281وضعيت عمومي اقتصاد این كشورها از دهۀ 

حمایت از توليدكننده برای هر محصول هـر   برآوردو  1است. حمایت از قيمت بازاری

هـای   زمينۀ تأثير انحـراف كشور محاسبه شده است. برای كشورهای چين و هند، در 

ایي انجـام  هـ  مقدار حمایت، تحليلـي  برآوردای قيمت كشاورزی و ه نرخ ارز بر محرك

                                                 
1 Market Price Support (MPS) 
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محصول اصلي قرار دارد، نشان  11پذیرفته است. نتایج دربارۀ كشور هند، كه بر پایۀ 

جهـاني نسـبت عكـس دارد، یعنـي     هـای   دهد كه حمایت از كشاورزی بـا قيمـت   مي

 1228ای هـ  و سال 1281جهاني اندك باشد )در اواسط دهۀ  ایه هنگامي كه قيمت

(، حمایت از كشاورزی افزایش و هنگامي كه زیاد باشـد )در اوایـل و اواسـط    3113تا

هـا در طـول    به یارانـۀ نهـاده  ای  بودجههای  (، كاهش یافته است. پرداخت1221دهۀ 

و ای  بودجـه هـای   دورۀ مورد بررسي افزایش یافته اسـت، امـا هنگـامي كـه پرداخـت     

شود، روند حمایـت از كشـاورزی در    حمایت از قيمت بازاری با هم در نظر گرفته مي

كند. بـا بـه حسـاب     از ماليات پنهان به حمایت تغيير مي 3113تا  1285طول دورۀ 

دهد كه ماليات پنهان از بخش كشاورزی در  آوردن مسائل محاسباتي، نتایج نشان مي

كمتـر از آن اسـت    1221از كشاورزی در پایان دهۀ و مقدار كل حمایت  1221دهۀ 

ها تا حد زیادی بـه انتخـاب قيمـت     شده بود. علت این تفاوت برآوردكه پيش از این 

گردد. دربارۀ اندونزی، مقدار حمایـت بـرای چهـار     مرجع دقيق در این پژوهش بازمي

خرما و  محصول وارداتي )برنج ذرت، سویا و شكر( و دو محصول صادراتي )روغن خام

حمایـت از   بـرآورد حمایـت از قيمـت بـازاری و    ی هـا  شـاخص كائوچو( محاسبه شد. 

به طور مرتـب بـه بخـش     1221دهد كه دولت اندونزی از سال  توليدكننده نشان مي

ها بـين محصـوالت گونـاگون     كشاورزی یارانه پرداخت كرده است، هر چند این یارانه

حمایت به طور موقـت   1ران مالي آسيابه دليل بح 1227-28متفاوت است. در دورۀ 

برای  3111-3113قطع شد، ولي دوباره به سطوح پيش از بحران بازگشت و در دورۀ 

-3111برخي محصوالت و در كل، افزایش یافت. برای كشور چين، تحليـل بـه دورۀ   

بـيش حالـت   و كشاورزی چين كمهای  محدود شد. در طول این دوره، سياست 1225

ای داخلـي موجـب   هـ  نه ماليات پنهان( داشت. با وجود این، قيمتخنثي )نه حمایت 

و حمایت منفي  1226جهاني در سال های  ایجاد وقفه در روند شتابان افزایش قيمت

                                                 
1
 Asian financial crisis 
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درصـد از ارزش   71در این سال شد. محصوالت مـورد بررسـي در ویتنـام، بـيش از     

دهـد   نشان مي توليدات محصوالت كشاورزی را شامل شد. نتایج مربوط به این كشور

، از اغلب محصوالت كشـاورزی ویتنـام   1221تا اواسط دهۀ  1281كه از اواسط دهۀ 

ماليات )پنهان( اخذ شده است. تحوالت اقتصادی داخلي این كشـور در اواخـر دهـۀ    

ها از سمت  در راستای حركت به سمت اقتصاد باز بود و موجب انتقال سياست 1221

راهبرد تشویق صادرات شد. ایـن موضـوع موجـب    راهبرد جانشيني واردات به سمت 

مثبـت شـد.   هـای   ای منفي از محصوالت و افـزایش مقـدار حمایـت   ه كاهش حمایت

ذاری بـيش از انـدازۀ نـرخ ارز، موجـب     گ هم نين نتایج نشان داد در حالي كه ارزش

ای كـالن اقتصـادی در   ه كاهش قيمت محصوالت كشاورزی در هند )پيش از تعدیل

ذاری كمتر از انـدازۀ نـرخ ارز از اواخـر دهـۀ     گ بود، در چين، ارزش ( شده1221دهۀ 

مسـتقيم، بـر افـزایش قيمـت محصـوالت هـدف اثـر        های  ، نسبت به سياست1221

 بيشتری داشته است.

( در پژوهشي به بررسي حمایت داخلي از كشاورزی 3114) 1گوپينا  و همكاران

امـۀ  ن معتقدنـد كـه پـس از موافقـت    در اتحادیۀ اروپا و آمریكا پرداختند. نویسندگان 

انـد تـا    یافتـه تـالش كـرده   ، كشـورهای توسـعه  1224كشاورزی دور اروگوئه در سال 

حمایت قيمتي های  مستقيم را جانشين سياستهای  درآمدی یا پرداختهای  حمایت

كشـاورزی از سـال   هـای   كنند. در این پژوهش، آنان كوشيدند تـا تغييـرات سياسـت   

اروپا و آمریكا خالصه و سطوح حمایـت را بـا یكـدیگر مقایسـه      را در اتحادیۀ 1226

حمایت از توليدكننده برای اتحادیۀ اروپا بيش از  برآوردكنند. براساس نتایج، شاخص 

دو برابر مقدار این شاخص برای آمریكاست، هـر چنـد ارزش توليـدات كشـاورزی در     

دیـۀ اروپـا، كـاهش در    درصـد بيشـتر از آمریكاسـت. در اتحا    21اتحادیۀ اروپـا تنهـا   

                                                 
1
 Gopinath et al. 
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روغني و گوشت قرمز با افـزایش در  های  غالت، دانه 1)حمایتي(ای  مداخلههای  قيمت

ای هـ  آمریكـا پرداخـت   1226جبـران شـده اسـت. در سـال      3مسـتقيم های  پرداخت

برای  5محصوالت اصلي و سياست خالي نگه داشتن زمين 4هدفهای  ، قيمت2جبراني

جانشـين ایـن    6ثابت و اضطراریهای  ابل، پرداختكنترل عرضه را حذف كرد. در مق

( 8ناكارایيهای  )نرخ وام همراه با پرداخت 7كفهای  ا شد. با این حال، قيمته سياست

هم نان برای محصوالت اصلي ابقا شد. سطوح حمایت محصوالت اصلي در اتحادیـۀ  

روغن زیتون( دالر در تن برای  1111دالر در تن برای غالت تا بيش از  67اروپا )بين 

بيش از سطوح حمایـت    - دالر درتن( 111دالر در تن( و برنج ) 465به جز پنبه ) -

و پرداخت مسـتقيم بـرای محصـوالت اصـلي بـه       2ای در آمریكاست. حمایت مداخله

انـد. در آمریكـا در    سر مرز در اروپا به نسبت ثابت ماندههای  صورت درصدی از قيمت

حمایت قيمتي و پرداخت مستقيم برای محصوالت  ،3111تا  1226های  فاصلۀ سال

اصلي، چه به صورت نسبتي از قيمت سر مرز و چه به صورت نسـبتي از قيمـت سـر    

-مزرعه، روند افزایشي داشت. به این ترتيب، سطوح حمایت در آمریكا در دورۀ پيش

كم دو برابر شده است. پرداخت مستقيم به  گفته، برای بيشتر محصوالت اصلي دست

نوان حمایتي كه كمترین تحریف تجاری را در بر دارد، به قرار گرفتن اتحادیۀ اروپا ع

 11ها ای آبي و سبز منجر شد كه به ترتيب دارای كمترین معافيته و آمریكا در جعبه

 هستند.

                                                 
1
 Intervention (support) prices 

2
 Direct payments 

3
 Deficiency payments 

4
 Target prices 

5
 Acreage set-aside 

6
 Fixed and emergency payments 

7
 Price floors 

8
 Loan rate with deficiency payments 

9
 Intervention support 

10
 de minimis exemptions 
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گزارشـي بـا عنـوان     ای اقتصـادی هـ  سـازمان توسـعه و همكـاری   ، 3115در سال 

: ای اقتصـادی ه سازمان توسعه و همكاریای كشاورزی در كشورهای عضو ه سياست»

ای هـ  ا و روشهـ  ، منتشر كرد. در این گزارش، ابتدا تعریـف «3115بازبيني و ارزیابي 

سـازمان توسـعه و   ی حمایـت از كشـاورزی در كشـورهای عضـو     هـا  شاخصمحاسبۀ 

ی حمایت بـرای  ها شاخص برآوردبيان، سپس نتایج حاصل از  های اقتصادی همكاری

تحليـل شـد. چنـين     ای اقتصـادی هـ  سازمان توسعه و همكاریضو همۀ كشورهای ع

منتشـر   ای اقتصـادی هـ  سازمان توسعه و همكـاری بيش هر سال توسط و گزارشي كم

شـود،   ا بررسـي مـي  هـ  ی حمایت كه در ایـن گـزارش  ها شاخصرین ت شود. از مهم مي

، PSE ،CSE ،GSSE ،TSE ،%PSE ،%CSE ،%GSSE ،%TSEتــوان بــه  مــي

NPC
NACكننـده و   مایت اسمي( برای توليدكننده و مصرف)ضریب ح 1

)ضـریب   3

 كننده اشاره كرد. مساعدت اسمي( برای توليدكننده و مصرف

هـای كشـاورزی دركشـورهای     ، پژوهش دیگری با عنوان سياسـت 3117در سال 

غيرعضــو ســازمان همكــاری و توســعۀ اقتصــادی انجــام پــذیرفت. در ایــن پــژوهش، 

 بـرآورد از راه  3115تـا   1225كشـاورزی در دورۀ   هـای حمـایتي از بخـش    سياست

گفته بررسي شد. برپایۀ نتـایج در كشـورهای مـورد نظـر، شـاخص      ی پيشها شاخص

رو  4رو به كاهش و درصد حمایت از توليدكنندگان 2كنندگان درصد حمایت از مصرف

به افزایش بوده است، هم نين در این كشورها، درصد حمایت كل از بخش كشاورزی 

درصدی از توليد ناخالص داخلي روندی افزایشي داشته اسـت. بـرای نمونـه،     اساسبر

، 3115معادل با صفر درصـد و در سـال    1225درصد كل حمایت در برزیل در سال 

درصـد در شـروع    -87/6شد. در بلغارستان این شاخص از  برآورددرصد 72/1حدود 

                                                 
1 Nominal Protection Coefficient 
2 Nominal Assistance Coefficient 
3
 Percentage of Comsumer Support Estimate,(%CSE) 

4
 Percentage of Producer Support Estimate, (%PSE) 
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بـه همـين ترتيـب، ایـن     درصد در انتهـای دوره رسـيده اسـت.    83/1دوره بررسي به 

 58/5درصد بـه   33/2درصد، و در روماني از  24/3درصد به  2/1شاخص در چين از 

 درصد افزایش یافته است.

هـای كشـاورزی چـين در دهـۀ      ( اثر حمایتي سياست3117) 1كوانسكي و تانگرن

ی هـا  شـاخص را به صورت كم ي ارزیابي كردنـد. بـرای ایـن منظـور      3115تا  1225

ی حمایت محصوالت كشاورزی را كـه توسـط سـازمان همكـاری و توسـعۀ      گير اندازه

را  هـا  شـاخص اقتصادی ارائه شد، به كار بردند و نتایج را با دیگر كشورهایي كه ایـن  

اند، مقایسه كردند. براساس نتایج حمایت از كشاورزی چين نسـبت بـه    محاسبه كرده

( بـه علـت وجـود    1221هـۀ ها )اوایـل د  دیگر كشورها كمتر بود. حتي در برخي سال

ناشي از دخالت دولت در تعيين —شده برای محصوالت كشاورزی  های تحریف قيمت

گيـری   جهـت  3111و اوایل دهۀ  1221منفي بوده است. اما در اواخر دهۀ  —قيمت

كننـده   های حمایتي چين از هدف خودكفایي غالت و كاهش قيمت مصـرف  سياست

گي كشاورز جانشـين آن شـد. بـا ایـن تغييـر،      تغيير كرد و حمایت از درآمدهای خان

های مرزی بـرای كاالهـای وارداتـي )پنبـه،      های داخلي به قيمت نسبت سطح قيمت

شكر، شير و سویا( همانند كاالهای صادراتي )ذرت و بـرنج( تـا حـد زیـادی افـزایش      

یافت و موجب افزایش سطح حمایت از توليدكنندگان این كاالها شد. بـا ایـن حـال،    

از توليدكنندگان كاالهای كشاورزی هنوز كمتر از متوسط سازمان همكاری و  حمایت

 توسعۀ اقتصادی است.

                                                 
1
 Kwiecinski &Tongeren 
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حمایات   بارآورد ی ها شاخصی ارزی بر ها سياستبررسي اثر  4-0-4

(PSE,CSE) 

رابطۀ بلندمدت بـين نـرخ ارز تعـادلي و     ،( در پژوهش خود3115) 1چنگ و اردن

را با استفاده از  3113تا  1271طي دورۀ  متغيرهای اساسي اقتصادی در هند و چين

انباشتگي جوهانسون مورد بررسي قـرار دادنـد. نتـایج     آزمون ریشه واحد و آزمون هم

نتایج برپایۀ جمعي برای محاسبۀ نرخ ارز تعادلي و انحراف آن استفاده شد. آزمون هم

در هند به دليل ضـعف عملكـرد بخـش خـارجي و كـاهش ذخـایر ارز       ، این پژوهش

گذاری شد كه این موضوع در ایجـاد   ارجي، نرخ ارز از مقدار واقعي آن بيشتر ارزشخ

بوده است. اما از این سال به بعـد نـرخ    تأثيرگذار 1221های بحران مالي سال  مقدمه

دورۀ مـورد  در  ارز نزدیك به مقدار تعادلي حركت كرده است. ارزش یوان چـين نيـز  

ناپـذیر،   ست. به طوری كه نرخ ارز اسمي انعطـاف ه اانحراف داشتاز مقدار تعادلي  نظر

نرخ تورم اندك و دیگر متغيرهای اساسي اقتصـادی موجـب شـكافي بـين ارزش ارز     

نـرخ ارز در چـين حـدود بيسـت     به این ترتيب، تعادلي و واقعي در چين شده است. 

نرخ  شده است. افزون بر این، نتایج اثر انحراف برآورددرصد از مقدار تعادلي آن كمتر 

نشان داد كه انحراف نـرخ   MPSو  PSEی ها شاخصارز از مقدار تعادلي آن بر روی 

و داشته  ريثتأكاالها  MPSیا  PSEارز از مقدار واقعي تعادلي به طور غيرمستقيم بر 

. در است موجب تقویت یا خنثي كردن آثار مستقيم حمایت از بخش كشاورزی شده

ا اثرهای مستقيم حمایت از بخش كشاورزی بـه  هند اثرهای غيرمستقيم در مقایسه ب

هـای اخيـر، اثرهـای     در چـين، بـه ویـژه در سـال     . امـا طور نسبي كوچـك هسـتند  

. هم نـين  انداساسي و شایان توجه  - شدن نرخ ارزبرآورد به دليل كم -غيرمستقيم 

هـای   ماننـد پرداخـت  ) PSEبراساس این پژوهش انحراف نـرخ ارز بـر اجـزای دیگـر     

                                                 
1
 Cheng and Orden 
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نيز تأثيرگذار است. به طوری كه در كشور هند به دليـل اهميـت و سـهم     (ای بودجه

ای در بخـش كشـاورزی، اثـر انحـراف نـرخ ارز در محاسـبۀ        های بودجه زیاد پرداخت

PSE بيشتر از %MPSشود. اما در كشور چين به دليل كوچك بودن  % نشان داده مي

نـرخ ارز اخـتالف زیـادی    در نشان دادن اثر  MPSو  PSEای، بين  های بودجه هزینه

 وجود ندارد.

حمایـت از بخــش   بــرآورد( اثــر انحـراف نــرخ ارز بـر   3116) 1و همكـاران  كواشـا 

های تعادلي بـرای تعيـين   الگواز خود، در پژوهش او كشاورزی اكراین را بررسي كرد. 

كـه در سـال    ERER3. برای محاسبۀ نـرخ ارز تعـادلي از مـدل    كردنرخ ارز استفاده 

از كـه  چنـگ و اردن   او بـرخالف . كردشد، استفاده ارائه نگ و اردن چ طتوس 3115

شناسـایي  برای . كردفصلي استفاده های  از داده، ه بودندهای ساالنه استفاده كرد داده

هـای ریشـه    روشنيز  رابطۀ بلندمدت بين نرخ ارز تعادلي و متغيرهای اساسي اقتصاد

پيشـين  های  برخالف پژوهشكواشا  .را به كار گرفتانباشتگي جوهانسون  واحد و هم

گرفتند، این معيـار را   در نظر نمي PSEمحاسبۀ  را در 2كه فرض انتقال انحراف ارزی

گـزین   سـه راه پژوهش، در این لحاظ كرد. با توجه به انحراف نرخ ارز از مسير تعادلي 

 كامل نرخ ارز مورد بررسي قرارتثبيت مختلف، شامل عدم تثبيت، تثبيت غيركامل و 

توان به طور بـالقوه بـر قيمـت كاالهـا      گرفت. با امكان این كه تغييرات نرخ ارز را مي

به درجه انحراف نـرخ   هم PSEاثرگذار دانست، بنابراین اثر تغييرات نرخ ارز بر روی 

 به درجۀ تثبيت نرخ ارز بستگي دارد. هم و ارز

زی را بر شكاف كشاورهای  ( در پژوهشي اثر انحراف سياست3118) 4راكوتواریسوا

كشور توليدكنندۀ این محصول بررسي كرد. او پـس از   22وری محصول برنج در  بهره

                                                 
1
 Kuvasha & et al. 

2
 Equilibrium Real Exchange Rate (ERER) 

3
 Pass-through exchange rate 

4
 Rakotoarisoa 
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، 1ا، سرمایۀ انساني و درجۀ آزادی تجـاری ه كشورها در زیرساختهای  توجه به تفاوت

یافتـه )بـا اسـتفاده از     نشان داد كه حمایت و یارانۀ بسيار زیاد در كشـورهای توسـعه  

ز توليدكننده سنجيده شده است( در كنار ماليات بـر توليـد   حمایت ا برآوردشاخص 

وری بـين كشـورهای ثروتمنـد و     فقير موجب افزایش شكاف بهرههای  برنج در كشور

 فقير شده است.

از جمله اثر نـرخ ارز را ارزیـابي    PSE( اثر تغييرات اجزای مختلف 1226) 3هارلي

اگر به جای نرخ ارز رسـمي از   (1226و همكاران ) 2های الیفرت كرد. براساس بررسي

از رقمي منفي  1224برای روسيه در سال  PSE برآوردنرخ ارز تعادلي استفاده شود، 

سـطوح   ۀ( نشان داد كه در مقایس3111) 4كند. دویون به رقمي مثبت تغيير پيدا مي

شـده   تعـدیل  PPP5استفاده از نرخ ارزی كه از معيار  ،حمایت بين كشورهای مختلف

 بهتری نسبت به نرخ ارز رسمي است. 6، ضریب تبدیله استدمحاسبه ش

ی ارائـه  هـا  شـاخص  براسـاس های صورت گرفته در كشورهای خارجي اغلب پژوهش 

شده از سوی سازمان همكاری و توسـعۀ اقتصـادی بـوده اسـت كـه تعـدادی از ایـن        

ی حمایـت از بخـش كشـاورزی    هـا  شاخصی ارزی را بر ها سياستها نيز اثر پژوهش

 اند.د بررسي قرار دادهمور

 یبند جمع 4-2

انـد. بـه    ها در ایران جامع نبـوده  شود هيچ كدام از پژوهش در مجموع مشاهده مي

 همزمانبه طور یكجا و  ها بخشطوری كه نه تنها در هيچ یك، همۀ محصوالت و زیر

                                                 
1
 Openness 

2
 Harley 

3
 Liefert 

4
 Doyon 

5
 Purchasing Power Parity (PPP) 

6
 Conversion factor 
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انـد.   منـد نبـوده   شناسي مشترك نيـز بهـره   اند، بلكه از روش مورد تحقيق قرار نگرفته

یا نادیده گرفته شده یا به اندازۀ كافي به  هم ون نرخ ارزهم نين برخي عوامل مؤثر 

 یرو دارا يشكـه پـژوهش پـ    يدر حـال  ي،بـه طـور كلـ   آنها پرداختـه نشـده اسـت.    

بـا هـر كـدام از     يزن یيها است، تفاوت يشينپ یها با هر كدام از پژوهش یيها شباهت

و  يشناسـ  روش يق،تحق پرسشبه تفاوت در  نتوا يها م تفاوت ینآنها دارد. از جمله ا

 اشاره كرد.ي، و عوامل مؤثر تعداد و نوع محصوالت مورد بررس

استفاده  یاز بخش كشاورز یتحما يكل ياراز معهای اوليه،  در بسياری از پژوهش

 يمـه ب یهـا  نقـل، پرداخـت   و حمـل  هـای  ینـه چـون هز  ی، موارده است كه در آنهاشد

. در نظر گرفته نشده اسـت  يبانك يالتتسه یارانۀو  یياالتفاوت ك یبمحصوالت، ضرا

. در پـژوهش  1كنـد  يمـ  يریگ را اندازه يداز بخش تول یتتنها حمادر واقع، این معيار 

كننده، مصـرف   يد)از تولی حمایت ها شاخصپيش رو، به جای معيار كلي حمایت از 

بـه   هـا  شـاخص  یناشود.  استفاده مي (یو كل بخش كشاورز يكننده، خدمات عموم

از جامع و یكپارچه،  یریتصو ،محاسبه شوند يكه همگ يو هنگام اندخانواده هم ينوع

 .كنند يارائه م یو كل بخش كشاورز يمصرف، خدمات عموم يد،تول یها بخش

حمایـت از   برآوردشود آثار نرخ ارز بر  افزون بر این، در پژوهش پيش رو تالش مي

تری ارزیابي شود. به این ترتيب، با توجه به نقش های كشاورزی به طور كامل سياست

هـا بـه    تری از حمایـت  گيری واقعي شود اندازه بيني مي بسيار اثرگذار این متغير، پيش

عتبـار بيشـتری   عمل آید. از این رو مقایسۀ نتایج این پژوهش بـا دیگـر كشـورها از ا   

 برخوردار خواهد بود.

                                                 
1
شود و تفاوت و مزیت هر شاخص مورد  بررسي ميهای حمایت در ابتدای فصل سوم  شناسي شاخص روند روش  

 گيرد. بحث قرار مي



 



 

 

 

 

  فصل سوم

 ها حمایت برآوردشناسي  روش
 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه 1-0

حمایتي دولـت    های ی حمایت به منظور ارزیابي سياستها شاخصدر این تحقيق 

و ارزیـابي خواهـد شـد. بـرای ایـن منظـور، الزم اسـت         بـرآورد در بخش كشـاورزی  

گيری حمایت از توليـد، مصـرف و خـدمات عمـومي     ی مناسبي برای اندازهها شاخص

هـای پيشـين نشـان     قرار گيرد. بررسي پـژوهش  كشاورزی شناسایي و مورد محاسبه

هـای مختلـف معرفـي شـده     ی متعددی با هدفها شاخصهای اخير  دهد در دهه مي

ی سنجش حمایت ها شاخصاست. در این فصل، ابتدا به طور مختصر به روند معرفي 

شود مزایا و معایب هـر كـدام ارزیـابي شـود.      شود. در این زمينه، تالش مي اشاره مي

ی منتخب، به منظور انجام این پـژوهش بـه طـور جـامع بررسـي و      ها خصشاسپس 

 شود. تبيين مي

 های سنجش حمایت روش 4-0

در ی متنـوعي  هـا  مقيـاس شـود   مشاهده مي، های سنجش حمایت با بررسي روش

اری ذگـ  های حمایتي یا آزادسازی تجاری و هم نين در سياست ارزیابي آثار سياست

هدف این های حمایت با  مقياس ،. به طور كليرفته استمورد استفاده قرار گبخشي، 

از راه سنجش را تجاری سياست های حمایتي و های  انحرافاند كه بتوانند  ایجاد شده

هـای ارز،   ها، ارزش افـزوده، نـرخ   های اقتصادی مانند قيمت تأثيرات حمایت بر متغير
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گيـری   م ـي انـدازه  به صـورت ك كنندگان و توليدكنندگان و مخارج دولت  رفاه مصرف

كلـي، یعنـي    ۀتوان به سه دست های سنجش حمایت را مي روشبر این اساس، . كنند

 هـای شـكاف واقعـي    و مقيـاس  ،های شكاف درآمد های شكاف قيمت، مقياس مقياس

سـپس  ، به طور مختصـر بيـان  و روند آنها ها  در ادامه این مقياس. تقسيم كرددرآمد 

 شود. ميتبيين روش مورد استفاده در این پژوهش 

 های شكاف قيمت مقياس 1-4-0

داننـد. مقيـاس    ترین شكل سنجش حمایت مي های شكاف قيمت را آسان مقياس

هاسـت. ضـریب حمایـت اسـمي      ترین این مقياس یكي از مهم 1ضریب حمایت اسمي

های داخلي و كنترل قيمت توليدكننـده،   گيری اثر مداخلۀ دولت بر قيمت برای اندازه

شود. این ضریب تفاوت بين قيمت توليدكننده را نسبت به معادل قيمـت   استفاده مي

اخص تاریخ محاسبۀ این ش .كند گيری مي مرزی كاالی مورد نظر به پول داخلي اندازه

را از  يسيخواستند اثر قانون ذرت انگلزماني كه مي به كتاب ثروت ملل آدام اسميت،

(. 1222، 3)مسترزگردد بازميكنند  راه مقایسۀ قيمت داخلي و وارداتي گندم بررسي

ترین شاخص مورد استفاده بـرای محاسـبۀ ضـریب حمایـت     مهم 2نرخ حمایت اسمي

دهندۀ آن است كه به كـاالی   اسمي است كه مثبت یا منفي بودن آن به ترتيب نشان

شود. در واقع، ضریب حمایت  مورد نظر، یارانه پرداخت شده یا از آن ماليات گرفته مي

توان این ضریب را  دهد و مي های بازار را نشان مي أثيرگذاری ناشي از انحرافاسمي، ت

 به عنوان نرخ تعرفه معادل نيز تعبير كرد.

های مـرزی از نـرخ ارز رسـمي     در محاسبۀ نرخ حمایت اسمي، برای تبدیل قيمت

شود و از این رو، نتایج ممكن است نسبت به شرایط واقعي انحراف داشته  استفاده مي

                                                 
1
 Nominal Protection Coefficient (NPC) 

2
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3
 Nominal Rate of Protection (NRP) 
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شود در محاسبۀ نرخ حمایت اسمي از نرخ ارز واقعـي نيـز    اشد. بنابراین پيشنهاد ميب

 استفاده و نتایج دو حالت )ارز رسمي و ارز واقعي( با یكدیگر مقایسه شود.

هـای   ضریب حمایت اسمي به عنوان معياری برای سنجش حمایت، دارای ویژگـي 

 زیر است:

هـر دو نـوع    –3پـذیر اسـت؛    هضریب حمایت اسمي از دیـدگاه نظـری توجيـ    -1

های فراوان نياز ندارد  به داده -2شود؛  ای را شامل مي ای و غيرتعرفه های تعرفه انحراف

ها در دیگر  گذاران را به بررسي شكاف قيمت سياست -4شود؛  و به آساني محاسبه مي

هـا را در بـر    هـای دیگـر غيـر از قيمـت    برآوردبينـي یـا    پيش -5دارد؛  وا مي ها بخش

گيرد. به عبارت دیگر، ضریب حمایت اسمي، مداخله در بازار نهاده را به حسـاب   نمي

 آورد. نمي

 های شكاف درآمد مقياس 4-4-0

بنابراین، سنجيده و كشاورزان درآمد  ها بر های شكاف درآمد، اثر حمایت مقياسبا 

توجـه   های توليـد نيـز   هایي، افزون بر قيمت نهایي محصول، بازار نهاده چنين مقياس

توان به ضریب حمایت مؤثر )نرخ مؤثر  ها مي ترین این مقياس . از مهمشود ميبرانگيز 

 .اشاره كرد  2معيار كلي حمایت، و 3(، معادل یارانه1حمایت

 حمايتنرخ مؤثر  2-1-1-9

آید. همـان طـور    به شمار ميدرآمد  های شكاف نرخ مؤثر حمایت، یكي از مقياس

آید و اثـر   فقط با توجه به بازار محصول به دست مي كه گفته شد نرخ حمایت اسمي

هـای مـورد    های تجاری یا پرداخت یارانه یا وضع ماليـات بـر نهـاده    اعمال محدودیت

                                                 
1
 Effective Rate of Protection 

2
 Subsidy Equivalent 

3
 Aggregate Measure of Support 
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دهد. این در حالي است كه بخشـي از   استفاده در توليد كاالی مورد نظر را نشان نمي

مركـي بـر روی   های دولت از راه پرداخت یارانه یـا وضـع ماليـات و حقـوق گ    مداخله

های  ها و سياست شود. بنابراین تعرفه های مورد استفاده در توليد كاال اعمال مي نهاده

های بازاری محصـوالت نهـایي را تحـت     گذاری نه تنها قيمت مداخلۀ دولت در قيمت

ای مورد استفاده  های اوليه و واسطه دهد، بلكه ممكن است قيمت نهاده تأثير قرار مي

د را نيز تغيير دهد. ایـن موضـوع تغييراتـي را در ارزش افـزوده ایجـاد      در فرایند تولي

آن را نشـان    - به عنوان یك مقياس شكاف قيمـت  -كند كه نرخ حمایت اسمي  مي

گيری این آثار است. به طـوری   دهد. نرخ مؤثر حمایت، معيار مناسبي برای اندازه نمي

های داخلي  فعاليت را در قيمت كه این نرخ، تفاوت بين ارزش افزوده یك كاال یا یك

هـای  كند. مفاهيم حمایت مؤثر به طور گسترده بـرای رژیـم   گيری مي و جهاني اندازه

( 1266) 1و برای نخستين بار توسـط كـوردن   شود ميصنعتي حمایت شده، استفاده 

كه برای تخصيص بهينۀ منابع و تعيين اثر خالص  دهد ميتوسعه داده شد. وی نشان 

ه بر توليد كاالیي خاص، باید تعرفۀ وضع شده بـر محصـول و هم نـين    ساختار تعرف

 (.3116، 3گرینوی و ميلنرنهاده را در نظر گرفت )

توان به این نكته اشاره كرد كه نـرخ مـؤثر حمایـت     از دالیل رواج این شاخص مي

سـنجد و   تـری مـي   نسبت به نرخ حمایت اسمي، چگونگي حمایت را به طور مناسـب 

دهد. هم نين نـرخ مـؤثر حمایـت، بـه      ری دربارۀحمایت به دست مياطالعات بيشت

كنـد؛ مزیـت نسـبي     های قيمت نهاده و ستانده را لحـاظ مـي   مند، تحریف شكل نظام

ای،  هـای سـایه   كند؛ و در صـورت نبـود نـرخ    صنایع را نسبت به یكدیگر، مشخص مي

ا این همه، محاسبۀ ب  آورد. بندی صنایع را در زمينۀ مزیت نسبي فراهم مي امكان رده

هایي همراه است. نرخ مـؤثر حمایـت نسـبت بـه نـرخ       نرخ مؤثر حمایت با محدودیت

                                                 
1
 Corden 

2
 Greenaway & Milner 
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حمایت اسمي به اطالعات بيشتری نياز دارد، به طوری كه پژوهش جامعي از بخـش  

. نـرخ ارز  شـود  ميستانده را موجب  -هایي از ماتریس داده اقتصادی مورد نظر یا داده

های حمایت مؤثر، به آساني نرخ حمایـت اسـمي مشـخص     مناسب برای محاسبۀ نرخ

پوشـي كـرد.    ای چشـم  شود. هم نين در محاسبۀ این نرخ، باید از نرخ ارز سـایه  نمي

های محدودكنندۀ مربـوط بـه    افزون بر این، در محاسبۀ نرخ مؤثر حمایت، باید فرض

نشيني ستانده )فرض رقم صفر برای كشش جا -ثابت بودن همۀ ضرایب فيزیكي داده 

پذیر بودن همۀ كاالها پس از حمایت در نظر گرفته شـود. بـه ایـن    ها( و مبادله نهاده

هـای   ترتيب، در محاسبۀ این شاخص به اطالعات دقيق و كاملي از ضرایب فني نهاده

نياز اسـت. ضـمن ایـن كـه، ایـن شـاخص همـۀ         -آید به سختي به دست مي -توليد 

 كند. را در محاسبات وارد نمي های پرداختي به توليدكنندگان یارانه

 شاخص معادل يارانه 1-1-1-9

، بـه  1281است كه از دهـۀ  درآمد  معادل یارانه یكي از معيارهای سنجش شكاف

الملـل   هـای كـاربردی تجـارت بـين     گيـری حمایـت در پـژوهش    معيار مسلط انـدازه 

ی مناطق محصوالت كشاورزی، تبدیل شده بود. این معيار به منظور تدوین قانوني برا

و كانادا ارائه شده بود و به طور غيررسمي در مذاكرات گات مورد استفاده  آمریكاآزاد 

توسـط جاسـلينگ    1271(. این معيار در اوایل دهـۀ  1221، 1)برداهل گرفت ميقرار 

توسعه داده شد و به طور كلي به عنوان سطحي از یارانـه بـه توليدكننـده كـه بایـد      

 به كار گرفته شده در یك كشور شود، به طوری كـه  ی كشاورزیها سياستجانشين 

 بدون تغيير باقي بماند، تعریف شد.  كنندگان توليددرآمد 

معادل یارانه به عنوان معيار سنجش حمایت دارای دو ویژگي مهم است. نخسـت  

هـای غيرمسـتقيم هم ـون     ، بـه علـت اسـتفاده از پرداخـت    آنآن كه، در محاسـبۀ  

                                                 
1
 Berdahl 
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های درآمـد، بـا دقـت بيشـتری      برآورد ارزش ،و زیرساختهای ترویج، تحقيق  هزینه

پذیر است. ویژگي دیگر آن است كه معادل یارانه از محتوای اطالعاتي بيشتری  امكان

های تجاری  ها یا تعرفه غير از ماليات ،ی مستقيمها انتقالبرخوردار است. این شاخص 

آنها را به توليدكنندگان یا  یي را كه بتوانها انتقالای( و همۀ  های غيرتعرفه )پرداخت

 گيرد. كنندگان دستۀ خاصي از كاالها مربوط دانست، در نظر مي مصرف

ــه دارای مشــكالت و    ــادل یاران ــد توجــه داشــت كــه اســتفاده از شــاخص مع بای

هایي است. نخست آن كه تعریف معادل یارانه، مبهم است؛ چرا كه معادل  محدودیت

گردد؛ بدون آن كـه مشـخص    باز ميدرآمد  زمينۀ در «معادل بودن»یارانه، به مفهوم 

گروهـي  درآمد  عوامل به كار رفته در توليد كاالیي ویژه یادرآمد  باشد كه منظور آن،

های  از كارگزاران اقتصادی است. مسئلۀ دیگر آن است كه در مراحل كاربردی معادل

ه كشاورزان و هـم  رسد معادل یارانۀ توليدكننده، هم ب یارانه در كشاورزی، به نظر مي

شود. هم نين اگر نگرش معـادل یارانـه،    كاررفته در كشاورزی مربوط ميبه منابع به

متوجه افزایشي باشد كه در پي توليد كاالیي ویژه ایجاد شود، در این صورت، معـادل  

 كـه كننده، با ضریب حمایت مؤثر تفـاوت نـدارد؛ مگـر آن    یارانۀ توليدكننده یا مصرف

از عوامل، به دلخواه از ارزش افزوده ایجاد شده به وسيلۀ كاالی مورد ای  دستهدرآمد 

كشـاورزی بـه گروهـي از توليدكننـدگان     درآمد  بحث حذف شود. از سوی دیگر، اگر

توان معادل یارانۀ توليدكننده را به كاالیي واحـد   مربوط شود، آنگاه به طور كلي، نمي

 ربط داد.

 معيار كل حمايت 9-1-1-9

های حمایـت اسـت    تری نسبت به نرخ تر و جامع حمایت، معياری كاملمعيار كلي 

هـای   كه بعد از مذاكرات دور اروگوئه، در بيشتركشورها بـه منظـور ارزیـابي سياسـت    

حمایتي از بخش كشاورزی مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. بـرای محاسـبۀ مقـدار كـل        



  20                                                        روش شناسي برآورد حمایت ها                                                       

 

 

خص )بـه  های غير معاف از محصـول مشـ   حمایت، مجموع خالص ارزش همۀ حمایت

التفاوت ارزش محصول خریداری شده براساس قيمت  استثنای حمایت قيمتي( با مابه

ها در  شود. به دليل تنوع حمایت تضميني و ارزش محصول به قيمت مرجع جمع مي

توان همۀ آنها را به محصوالت معين و مشخص نسـبت داد، بـه    بخش كشاورزی نمي

تـك محصـوالت مشـكل اسـت و      تك ها برای طوری كه محاسبه و جداسازی حمایت

شود. به این ترتيب، معيار كلـي حمایـت از بخـش كشـاورزی از      موجب بروز خطا مي

های پرداختي استنادناپذیر بـه محصـول معـين و     حاصل جمع مجموع یارانه یا كمك

( AOAنامـۀ كشـاورزی)  موافقتشود ) كل حمایت مشخص از محصوالت محاسبه مي

 (.جهاني تجارتسازمان 

ی سـادۀ ضـریب   هـا  شـاخص وجه به مطالب فوق معيارهای محاسبۀ حمایت از با ت

حمایت اسمي كه تنها شكاف قيمت داخلي و مـرزی را بـه عنـوان حمایـت در نظـر      

تری مانند نرخ های حمایت مؤثر كـه عـالوه بـر شـكاف     به معيارهای دقيق گرفت مي

ــد را نيــز مــورد توجــه         ــي، حمایــت از برخــي از نهــاده هــای تولي  قــرارقيمت

و معيار كل حمایت كه توسط سـازمان تجـارت جهـاني بـه منظـور ارزیـابي        دهد مي

اكنـون نيـز   های داخلـي از بخـش كشـاورزی ارائـه شـد، تكامـل یافـت. هـم        حمایت

 برآوردی ها شاخصی ارائه شده توسط سازمان همكاری و توسعۀ اقتصادی )ها شاخص

كـل بخـش كشـاورزی( بـه      حمایت از توليدكننده، مصرف كننده، خدمات عمومي و

ای هـای بودجـه  ی قبلي و وارد كردن كل حمایـت ها شاخصدليل پوشش دادن همۀ 

ی ارزیـابي حمایـت بـه شـمار     ها شاخصترین ترین و دقيقدولت در محاسبات، كامل

به طور جامع بيان   ها شاخصها و مباني نظری محاسبۀ این آیند. در ادامه تعریفمي

 .شود مي
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حمایااات از توكيدكنناااد ان و   بااارآوردی هاااا شااااخص -0-4-0

 كنند ان مصرف

بـار   نخستين 3توليدكنندهحمایت و معادل  1كننده مصرفحمایت شاخص معادل 

مقدار حمایت از بخش كشاورزی برای سازمان  برآورد، به منظور 1281 ۀدر اوایل ده

ــل مــورد اســتفاده قرارگرفــت.  ســازمان توســعه و  كشــاورزی و غــذایي ســازمان مل

، سطح حمایـت از كشـاورزی را بـا اسـتفاده از     1287از سال  یاقتصاد های یهمكار

بـا   هـا  شـاخص گيری كـرد. ایـن    اندازهكننده  توليدكننده و مصرف ۀروش معادل یاران

هـای   قيمـت  براساسقيمت( و  ۀدر تجارت جهاني )پذیرندبودن كشور  كوچكفرض 

تقـالي توسـط همـۀ    هـای ان  ایـن روش ارزش پـولي پرداخـت    شد. ميجهاني محاسبه 

 تقسـيم اصـلي   گـروه كند و به چهار  مي ابزارهای سياستي مؤثر بر كشاورزی را لحاظ

ج( كـاهش   ؛هـای مسـتقيم   ب( پرداخـت  ؛شود: الـف( حمایـت از قيمـت بـازاری     مي

، هـا گـروه هـای نهـاده و د( خـدمات عمـومي. در آن زمـان، هـر یـك از ایـن          هزینه

بنـدی   گروههای انتقالي كه در این  پرداخت دیگرشد.  های اندكي را شامل مي سياست

 شد. های انتقالي افزوده مي پرداخت« كل» ۀبرای محاسب بود،ن

های درآمدی  ارزش پولي الزم برای جبران زیان»در ابتدا به عنوان « یارانه معادل»

تعریف شـد. در سـال   « كنندگان در اثر حذف ابزار سياستي معين كشاورزان و مصرف

ایجاد كـرد و   ها شاخصاصالحاتي در این  ،مكاری و توسعه اقتصادیسازمان ه 1222

و شـاخص   2حمایـت از توليدكننـدگان   برآوردی جدید را با عنوان شاخص ها شاخص

كرد )سازمان همكاری و توسعه اقتصـادی،  معرفي  4دگانكنن حمایت از مصرف برآورد

ــاخص (.3113 ــا ش ــتOECDی ه ــات   ، پرداخ ــالي از مالي ــای انتق ــدگا ه ن و دهن

                                                 
1
 Concumer Support Equivalent 

2
 Producer Support Equivalent 

3
 Producer Support Estimate (PSE) 

4
 Concumer Support Estimate (CSE) 
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كـه   در حـالي  ،منطبق است یتر جامعگيرد و بر تعریف  كنندگان را اندازه مي مصرف

د، ركـ  مي برآورددرآمدی مزرعه  زیانتعریف اوليه حمایت را برحسب معادل یارانه یا 

هـای انتقـالي بـه     ی از حمایـت را برحسـب پرداخـت   برآوردهمواره  OECDشاخص 

هـای حمـایتي كشـاورزی     وط به سياستی مربها انتقال( و كل PSEتوليدكنندگان )

(Total transfersبه د )گرچه، هر دو تعریف ادهد.  مي ستOECD  ازPSE   و كـل

طـور جداگانـه شناسـایي و     كدام آن را به شود، هيچ ، عامل یارانه را شامل ميها انتقال

 كند. تعيين نمي

 ۀدكننـ  كه عنـوان شـاخص تـا حـد امكـان مـنعكس       به منظور این به این ترتيب،

توافق كردنـد بـه    OECDها باشد و آنها را با یكدیگر همسان كند، كشورهای  تعریف

استفاده كنند و مجموعه اصطالحات زیر را « حمایت برآورد»از « معادل یارانه»جای 

PSEحمایت از توليدكننده ) برآوردبه كار گيرند: 
كننـده   حمایت از مصرف برآورد ،(1

(CSE
GSSEعمــومي ) حمایــت از خــدمات بــرآورد(، 3

ــرآورد، و (2 حمایــت كــل  ب

(TSE
)بـين كشـورها،    هـا  شـاخص سازی هرچـه بيشـتر    . این كار با هدف همسان(4

هر چه بيشتر اطالعات(، مفيـد و   ئۀسازی آنها )ارا ها، و در طول زمان(، شفاف سياست

اهداف سياستي( و عملي كردن آنها )سهولت فهم و  رای)ب ها شاخصموقع ساختن  به

 انجام گرفت. محاسبه(

بيانگر چگونگي حمایت دولت از توليدكننـدگان بخـش كشـاورزی     PSEشاخص 

هـای ناخالصـي اسـت كـه در اثـر       بيـانگر ارزش پـولي پرداخـت    CSEاست. شاخص 

هـا و   های حمایتي دولت از بخش كشاورزی )بدون توجه بـه ماهيـت، هـدف    سياست

كننـدگان بخـش    فها بر مصـرف محصـوالت كشـاورزی( بـه مصـر      تأثير این سياست

                                                 
1
 Producer Support Estimate (PSE) 

2
 Concumer Support Estimate (CSE) 

3
 General Services Support Estimate (GSSE) 

4
 Total Support Estimate (TSE) 
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های مرتبط با خدمات عمومي كشاورزی با استفاده  شود. سياست كشاورزی منتقل مي

نيز برای ارزیـابي حمایـت از كـل     TSEشود. از معيار  ارزیابي مي GSSEاز شاخص 

% هنگامي CSE% و PSEی فرعي مانند ها شاخصشود.  بخش كشاورزی استفاده مي

در طول زمان، مقایسۀ تطبيقي بين كشورهای كه هدف بررسي روند تغييرات حمایت 

 تری خواهد بود. مختلف و نيز مقایسۀ بين محصوالت مختلف باشد، معيار مناسب

، تعـداد و پي يـدگي   OECDهای كشـاورزی كشـورهای    اصالحات در سياست با

بنـدی اوليـه بـرای     هقتناسب طب، به طوری كه زیاد شد یچشمگيرطور  ها به سياست

هـای مسـتقيم    ویـژه در پرداخـت   به ،تي را محدود كرد. این موضوعهای سياس تحليل

 ۀای دامنـ  طـور فزاینـده   بـه و شـرایط شـمول متفـاوت،     هاهدفكرد كه با  صدق مي

های  یك هدف با سياستامكان دارد شد.  تری از اقدامات سياستي را شامل مي وسيع

روش اجـرای آن  به  نخستآثار اقتصادی سياست . با وجود این، مختلفي حاصل شود

بنـدی آنهـا    بستگي دارد. از این رو، ارزیابي جامع از اقدامات سياستي نيازمنـد گـروه  

اسـت. ایـن موضـوع،      -مستقل از اهـداف و آثـار  به صورت  -اجرا  عيارهایبراساس م

 قرار گرفت. OECDبندی جدید  مبنای طبقه

 های حمایت با دیگر معيار OECDی ها شاخص ۀمقایس 2-4-0

های سنجش  با دیگر مقياس OECDی ها شاخصقسمت شباهت و تفاوت در این 

 .گيرد قرار ميبررسي آن مورد و مزایا و معایب شود  ميحمایت بيان 

 های شكا  قيمت و شكا  درآمد مقايسه با معيار 2-4-1-9

از چهـار شـاخص   ها  برای ارزیابي حمایتهای مختلف،  معمول در پژوهشبه طور 

نرخ كمك  ؛(NRP) 1نرخ حمایت اسميعبارتند از:  ها شاخصن شده است. ایاستفاده 

                                                 
1
 Nominal Rate of Protection (NRP) 
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شـاخص  (. ERA) 2( و نرخ كمـك مـؤثر  ERP) 3نرخ مؤثر حمایت ؛(NRA) 1اسمي

های ناخالص حاصل از فروش كـاال را   ، افزایش در دریافتي(NRPنرخ حمایت اسمي)

هـای   افـزایش در دریـافتي   (،NRAشاخص نـرخ كمـك اسـمي)   كند.  گيری مي اندازه

گيـری   انـدازه  ،هایي را كه وابسته بـه فـروش كـاال نيسـتند     الص حاصل از حمایتناخ

، افزایش در ارزش افزوده حاصل از فـروش  (ERPشاخص نرخ مؤثر حمایت)كند.  مي

هـا نيـز در محاسـبات وارد     كند، در این شاخص قيمـت نهـاده   گيری مي كاال را اندازه

ارزش افزوده حاصل از فروش  افزایش درنيز  (ERAشاخص نرخ كمك مؤثر)شود.  مي

 كند. هایي را كه مربوط به فروش كاال نيستند، محاسبه مي كاال و حمایت

توان با توجه به پوشش سياستي و ارزش اقتصـادی اسـتفاده    را مي ها شاخصاین 

بنـدی كـرد.    كلـي و عمقـي دسـته   دو گروه گيری سطوح حمایتي به  شده برای اندازه

( ERPو  NRPحمایت )ی ها شاخصنسبت به ( ERAو  NRAكمك )ی ها شاخص

هـای حمـایتي بـرای     تـری از سياسـت   ، ابعاد گستردهها شاخصاین  ، چرا كهدنتر كلي

شـوند.   شـامل مـي   —دهنـد  قيمت محصول را تحت تأثير قرار مـي — خاص يبخش

و  NRPاسـمي ) ی هـا  شاخص( نسبت به ERAو  ERPمؤثر )ی ها شاخصهم نين 

NRAشـوند.  ها را نيز شامل مـي  های دولت در بخش نهاده ستسياند، زیرا تر قي( عم 

هـای نسـبي    حمایـت  ۀشوند، چون بر پایـ  به صورت نرخ بيان مي ها شاخصاین  ۀهم

های اسمي افـزایش در دریـافتي توليدكننـدگان     به طوری كه نرخ ،شوند محاسبه مي

سـر  شـده در قيمـت    گذاری به دریافتي ارزش بتهای حمایتي را نس سياستناشي از 

تغيير در ارزش افزوده را نسـبت بـه ارزش    نيز مؤثری ها شاخصدهند.  مرز، نشان مي

 كنند. گيری مي شده در قيمت سر مرز، اندازه گذاری افزوده ارزش

                                                 
1
 Nominal Rate of Assistance (NRA) 

2
 Effective Rate of Protection (ERP) 

3
 Effective Rate of Assistance (ERA) 
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هـای   آثار بالقوه دخالـت  ها شاخصاست كه این  آن ی مؤثرها شاخصمزیت اصلي 

، تخصيص منـابع بـين   چون در این حالت .دهند دولت بر تخصيص منابع را نشان مي

عوامـل   براسـاس ناخالص آن فعاليت نيست، بلكه درآمد  براساسهای مختلف  فعاليت

ی مـؤثر نسـبت بـه    هـا  شاخصبه كارگرفته شده درآن فعاليت است. هم نين برتری 

ایـن   ۀدر محاسـب  ای ادههـای نهـ   ی اسمي بيشتر مربوط به اهميت سياستها شاخص

نقش كمتری دارد )جوسلينگ  ها شاخصی این ست و ارزش افزوده در برترها شاخص

خيلي سخت به —ستانده –ضرایب داده ۀ(. به همين دليل، محاسب1282و تانگرمن، 

ی مؤثر نقش مهمي دارد )سازمان همكاری و ها شاخص در محاسبۀ —آیند دست مي

 (.3117توسعه اقتصادی، 

ان اسـتاندارد حمایـت، نشـ     بـا ایـن چهـار شـاخص     OECDی ها شاخص مقایسۀ

ی اسـمي  هـا  شـاخص ند. مزیت ای اسميها شاخص OECDی ها شاخصدهد كه  مي

كمتـری نيـاز    ۀبه داد ها شاخصاست كه این آن ی حمایت مؤثر، ها شاخصنسبت به 

دارنـد )سـازمان    بيشـتری های ساالنه، كـاربرد   و بنابراین برای ارزیابي سياست شتهدا

 (.3117همكاری و توسعه اقتصادی، 

در  (NACضـریب كمـك اسـمي )    و( NPCحمایـت اسـمي)  ی ضریب ها شاخص

OECD مفاهيمي شبيه   (نرخ حمایـت اسـميNRP) و    (نـرخ كمـك اسـميNRA) 

ضریب حمایـت  آنهاست.  ۀشاخص، چگونگي محاسب گروههستند. تفاوت بين این دو 

 در حالي كه ؛ساده بين قيمت توليدكننده و قيمت سرمرز است ينرخ (NPCاسمي)

نرخ اختالف قيمت بازار )قيمت توليدكننده منهای قيمت  ،(NRPنرخ حمایت اسمي)

ضـریب  مسـاوی   (NRPنرخ حمایـت اسـمي)  . بنابراین استسرمرز( و قيمت سرمرز 

ضـریب كمـك   ، (NRAنرخ كمك اسـمي) منهای یك است و  (NPCحمایت اسمي)

و (NPCضـریب حمایـت اسـمي)   منهای یك است. به عبـارت دیگـر    (NACاسمي )
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نـرخ كمـك    و (NRPنرخ حمایـت اسـمي)  را ضریب و  (NACضریب كمك اسمي )

 (.3117گویند )سازمان همكاری و توسعه اقتصادی،  را نرخ مي (NRAاسمي)

 ،شـود  محاسـبه مـي   OECDكه در  (PSEحمایت از توليدكننده) برآوردشاخص 

 براسـاس است، چـون افـزون بـر حمایـت     ( NRAنرخ كمك اسمي)بسيار نزدیك به 

ها را نيز شـامل   كود شيميایي، سموم و دیگر نهاده ۀیارانهایي مانند  محصول، حمایت

ــي ــود.  مـــــ ــاخص شـــــ ــرآوردشـــــ ــده بـــــ ــت از توليدكننـــــ  حمایـــــ

(PSE)  مانند(نرخ كمك اسميNRA)هـای   های حمایتي كه قيمت نهـاده  ، سياست

شـود.   نمـي  لرا شـام  (هـا  وارداتي بر نهاده ۀتعرف) دهند، بخش كشاورزی را تغيير مي

، و شـاخص مشـتق شـده از آن    (PSEمایت از توليدكننده)ح برآوردشاخص بنابراین 

نـه   انـد یي اسمي از حمایتها شاخص( PSE)% شاخص حمایت درصدی توليدكننده

( نيز خيلي نزدیك به PSE)% شاخص حمایت درصدی توليدكنندهی مؤثر. ها شاخص

 شـوند.  است به این علت كه هردو به صورت نـرخ بيـان مـي   (NRAنرخ كمك اسمي)

 ر( جزء حمایـت از قيمـت بـازاری را د   PSE)% ت درصدی توليدكنندهشاخص حمای

اخـتالف قيمـت توليدكننـده و قيمـت      براسـاس صورت كسر خود دارد كه این جزء 

 (.3117شود )سازمان همكاری و توسعه اقتصادی،  سرمرز محاسبه مي

( با توجه به مبنایي كه PSE)% شاخص حمایت درصدی توليدكننده بر این، افزون

. بـه  استشده  ی بيانها شاخصاز متفاوت كند،  گيری حمایت استفاده مي اندازه برای

(، نـرخ كمـك   NRPنرخ حمایـت اسـمي)  ی حمایت اسمي )ها شاخصطوری كه هم 

( و هـم  (NAC(، ضریب كمك اسـمي ) NPC(، ضریب حمایت اسمي)NRAاسمي)

از  ((ERAنـرخ كمـك مـوثر)    و (ERPنرخ موثر حمایـت) ی حمایت مؤثر )ها شاخص

انـد،   گـذاری شـده   دریافتي توليدكنندگان یا ارزش افزوده كه در قيمت سرمرز ارزش

(، PSE)% شـاخص حمایـت درصـدی توليدكننـده    كننـد. در حـالي كـه     استفاده مي

در قيمت داخلي )قيمت توليدكننـده(  —حمایت را براساس دریافتي توليدكنندگان 
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و توسـعه اقتصـادی،   كند )سـازمان همكـاری    محاسبه مي —گذاری شده است ارزش

3117 .) 

گذشته از سـاده بـودن بـرای     OECDی ارائه شده توسط ها شاخصبه طور كلي، 

 بـرآورد  شـاخص ی ساالنه، جامع و كامل نيز هستند، به طوری كه ها سياستارزیابي 

ای را  های بودجـه  قيمتي، حمایت های مایتبر ح ( افزونPSEحمایت از توليدكننده)

ر دیگـ ونقـل و   های مربـوط بـه حمـل    هزینه، هم نين كند. يمنيز در محاسبات وارد 

هـای   ند، در تعدیل قيمـت اكشورهای در حال توسعه مقادیر بزرگي كه دررا ها  هزینه

 دهد. سرمرز مورد توجه قرار مي

 مقايسه با معياركلي حمايت در سازمان تجارت جهاني 1-4-1-9

بـه   -( AMSلي حمایت )ك معيارو ( PSEحمایت از توليدكننده ) برآوردشاخص 

و سـازمان تجـارت   ( OECD)هـای مشـترك اقتصـادی     در سازمان همكـاری ترتيب 

كـل   حمایتمحاسبۀ هر دو با هدف   - گيرند مورد استفاده قرار مي( WTO)جهاني 

حمایت از  ،شود. هر دو شاخص ميحاسبه م از بخش كشاورزی )یا محصوالت مختلف(

در سطح كاالیي   نينهمگيرند، را در برميدولت ای  های بودجه پرداخت ،قيمت بازار

این  ۀهای مورد استفاد در روش محاسبه و متغيربا این حال، شوند.  و ملي محاسبه مي

 وجود دارد. هایي  تفاوتدو شاخص، 

اصلي شاخص هدف از نظر كاركردی،  -1ها به شرح زیر است:  برخي از این تفاوت

ــرآورد ــده) ب ــت از توليدكنن ــد اصــالح  رســيم ت (PSEحمای ــابي پيشــرفت رون و ارزی

یـك   براسـاس  (AMSكلي حمایت ) معيار در حالي كه ؛های كشاورزی است سياست

شـاخص   -3 ؛داخلي صورت گرفتـه اسـت   های تعهد قانوني و با هدف كاهش حمایت

 ،شـود  به توليدكنندگان مي ها انتقال ۀ( شامل همPSEحمایت از توليدكننده ) برآورد

های داخلي  ی ناشي از سياستها انتقالفقط  (AMSكلي حمایت ) ردر حالي كه معيا
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كلـي   معيـار . بر ایـن اسـاس   شود را كه آثار تجاری و توليدی بزرگي دارند، شامل مي

آبـي(،   ۀتوليـد )جعبـ   ۀهای محدودكنند هایي چون سياست (سياستAMSحمایت )

بز( و سـ  ۀكننـد )جعبـ   در تجـارت را ایجـاد مـي    انحـراف هـایي كـه حـداقل     سياست

، تر از حداقل سطح تعيـين شـده اسـت    كه سطح آنها كوچكرا های حمایتي  سياست

 براسـاس حمایت از قيمـت بـازار    (AMSكلي حمایت ) در معيار -2؛ كند استثنا مي

تضـميني و  هـای   ار )قيمـت ذگـ  شـده توسـط سياسـت    های تثبيـت  تفاوت بين قيمت

 ۀ)سازمان همكاری و توسع شود های جهاني محاسبه مي دولتي( و قيمت ۀشد مدیریت

، هـيچ  صورت نپـذیرد كه خرید تضميني  در صورتيبر این اساس،  (.3117اقتصادی، 

در معيـار حمایـت از   این در حالي اسـت كـه    حمایت قيمتي از محصول نشده است.

، قيمت داخلي با قيمت جهاني مقایسه و تفاضل این دو قيمت بـه  (PSE)توليدكننده

قيمت داخلي در بازاری  بر این اساس،شود.  زاری تعریف ميعنوان حمایت از قيمت با

هـای مـرزی    های تنظيم بازار، سياست شود كه از قيمت تضميني، سياست تعيين مي

ین اسـتفاده از قيمـت    بنابرا .است تأثيرپذیرفتههای صادراتي(  ها و یارانه تعرفه شامل)

است كـه بـر تفاضـل     هایي همۀ سياستلحاظ كردن تری برای  معيار مناسب ،داخلي

  (.3117قيمت داخلي و جهاني تاثير دارند)سازمان همكاری و توسعه اقتصادی، 

 رسـد  به نظر مـي  شده مطالب ارائهپژوهش و این  هایهدفبا توجه به در مجموع 

به دليـل   (CSE) كنندگان و مصرف (PSE) حمایت از توليدكنندگان برآوردشاخص 

هـای قيمتـي و    كننـده )حمایـت   كننـده و مصـرف  هـا از توليد  كـه انـواع حمایـت   این

آنهـا   ۀمحاسـب به دليل این كـه   هم نين ،گيرد نظر مي ای( را در های بودجه پرداخت

و بـا توجـه بـه رویكـرد     و نياز به اطالعات مربوط به ضرایب فني ندارد است  تر آسان

تـری بـرای محاسـبه و     ی مناسـب هـا  شاخصیي، ها شاخصجهاني به محاسبۀ چنين 

، در این پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفـت. در  ابي مقادیر حمایت هستندارزی

حمایـت از   بـرآورد حمایـت شـامل    بـرآورد ی ها شاخصشناسي محاسبۀ  ادامه، روش
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حمایــت از  بــرآورد(، CSEكننــده ) حمایــت از مصــرف بــرآورد ،(PSEتوليدكننـده ) 

جـامع بررسـي و    ( بـه طـور  TSEحمایت كـل )  برآورد، و (GSSEخدمات عمومي )

 شود. تبيين مي

شـود   به طور كلي اجرای هر سياست اقتصادی در بخـش كشـاورزی موجـب مـي    

هـای پنهـان( در بـازار     ای و درآمـد  ی بودجهها انتقالی قيمتي و غيرقيمتي )ها انتقال

مبنـای محاسـبۀ    هـا  انتقـال مقـدار ایـن    بـرآورد محصوالت كشـاورزی ایجـاد شـود.    

هـایي كـه    طوری كه به منظور محاسبۀ مقادیر حمایت ی حمایتي است، بهها شاخص

كننـدگان بخـش    های خود از توليدكنندگان و مصـرف  دولت به دنبال اجرای سياست

هـا،   از ایـن سياسـت   برآمدهی درآمدی ها انتقالآورد، ابتدا باید  كشاورزی به عمل مي

به ترتيـب،   ها انتقالمورد بررسي قرار گيرد. در این بخش مباني نظری هر یك از این 

 شود.  مي بررسي

 

 يمتيق یها انتقال 0-0

های نظری مهم در محاسبۀ مقدار حمایت در بخش كشاورزی، وجـود   یكي از فرض

های بازارهای رقابتي ماننـد اطالعـات    شرایط رقابت كامل در این بخش است. ویژگي

ای واقعـي  ه ، و آزاد بودن ورود و خروج، موجب ایجاد قيمتبودن كاالها كامل، همگن

تـوان   شود. بنابراین، اختالف قيمتي بين بازارهای داخلي و خارجي را مـي  در بازار مي

های دولت در بازارهای داخلي دانست. به همين دليل، شـكاف قيمتـي    نتيجۀ دخالت

های قيمتي دولت، شـاخص مهمـي بـه     ی ناشي از سياستها انتقالگيری  برای اندازه

زار، مقدار تغييری را كه در قيمت بازاری یك كـاال در  رود. اختالف قيمت با شمار مي

. شـكاف قيمتـي زمـاني بـرای یـك كـاال       گيرد مي، اندازه دهد ميرخ  ها سياستقبال 

آن  كننـدگان  توليدكه یك یا چند سياست حمایتي، قيمت دریافتي  شود ميمحاسبه 
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محاسـبه   اعمال نشـوند، شـكاف قيمتـي    ها سياستاین  چنان هكاال را تغيير دهند و 

یي كه قيمـت بـازاری یـك كـاال را     ها سياست. شود ميو صفر در نظرگرفته  شود مين

 دهند، شامل موارد زیرند:تغيير مي

هــای وارداتــي، هــا، ســهميههــا، ماليــاتابزارهــای سياســتي وارداتــي )تعرفــه -1

 ای و مجوزها(؛های تعرفه سهميه

های صادراتي، ده )یارانهدهنابزارهای سياستي صادراتي كه به ابزارهای افزایش -3

هـای غـذای خـارجي( و محدودكننـدۀ صـادرات      اعتبارات صـارداتي و كمـك  

هــای هــای صــادراتي و ماليــاتهــای مقــداری، مجوزهــا، تحــریم)محــدودیت

 شوند؛صادراتي( تقسيم مي

های كف بندی توليد، قيمتابزارهای سياستي حمایت از قيمت داخلي)سهميه -2

هــای غــذای داخلــي و   دولــت، كمــك و ســقف و خریــدهای تضــميني   

 های عمومي(.  سازی  ذخيره

ی قيمتي از راه شكاف قيمـت بـازار، ایـن اسـت كـه      ها انتقالمزیت محاسبۀ ارزش 

شكاف قيمت بازار، تركيبي ازآثار مختلف بر روی قيمت بازاری یك كاالست كه در 

یي را هـا  سياسـت . در اینجا، دهد ميی قيمتي گوناگون رخ ها سياستنتيجۀ اعمال 

كه قيمـت  دهند بدون اینیك كاال را افزایش مي كنندگان توليدكه قيمت دریافتي 

شـوند.  ( را تغيير دهند، در شكاف قيمت بازار وارد نميكنندگان مصرفبازار )قيمت 

ی غيرقيمتي ها انتقالمقدار محصول در  براساسها ، با عنوان پرداختها سياستاین 

 .شود ميلحاظ 
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گيـری  برای یك كاال، اندازه ( MPD) 1شكاف قيمتي رای محاسبۀروش معمولي ب

ایـن   شـدۀ آن كاالسـت.  قيمت مرزی تعدیل اختالف قيمت بين قيمت بازار داخلي و

 توان به صورت زیر بيان كرد: اختالف قيمتي را مي

(1-2) MPD = Pd – Pab 

قيمـت   Pdاختالف قيمت بازار )اختالف قيمت داخلـي و مـرزی(؛    MPDكه در آن، 

مرز )اعم از قيمت صـادراتي یـا قيمـت وارداتـي(      قيمت مرجع لب Pabبازار داخلي و 

های مربوط به قيمت مرجع لب مرز مـورد  در ادامه چگونگي محاسبۀ  و تعدیلاست. 

 .گيرد ميبررسي قرار 

 

 چگونگي تعيين قيمت مرجع 1-0-0

قيمـت بـازار اثـر    های حمایتي كه بر  طور كه گفته شد برای ارزیابي سياست همان

( PMیا  PXشده با یك قيمت مرجع صادراتي یا وارداتي ) گذارد باید قيمت حمایت مي

گونه سياست حمـایتي در قبـال آن    مقایسه شود. قيمت مرجع، قيمتي است كه هيچ

طور معمول، قيمت  گيرد. به ارائه نشده و مبنای مقایسه با قيمت سرمزرعه صورت مي

گيرد. با وجود این، بایـد   ن قيمت مرجع مورد استفاده قرار ميعنوا بازارهای جهاني به

هایي دربارۀ آن انجام پـذیرد. ایـن مسـئله در خصـوص كاالهـای وارداتـي یـا         تعدیل

 صادراتي تا حدودی متفاوت است.

 

                                                 
1
 Market Price Differential, (MPD) 
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 الف( محصول صادراتي

چگونگي تعيين قيمت مرجـع بـرای یـك كـاالی صـادراتي را نشـان        2-1نمودار 

قيمـت كـاال در لـب مـرز      2Pfobقيمت مرجع كاالی صـادراتي   Px كه در آن دهد مي

 Td1فروشـي و   های انتقـال از مزرعـه بـه بـازار عمـده      هزینه Td2كشور صادر كننده؛ 

 مرز است.  فروشي به لب های انتقال از بازار عمده هزینه

 
 تيچگونگي تعيي  قيمت مرجع كاالی صادرا  (9-2نمودار 

های انتقـال آن از مزرعـه بـه     تي باید هزینهاردر خصوص قيمت مرجع كاالی صاد

های انتقال از  ها دو جزء هزینه ( كسر شود. این هزینهPfobمرز از قيمت صادراتي ) لب

مرز  فروشي به لب های انتقال از بازار عمده (، و هزینهTd2فروشي ) مزرعه به بازار عمده

(Td1را شامل مي ) دادن نوع و كيفيـت كـاالی مـورد نظـر بـا       منظور مطابقت هشود. ب

مرز  ( برای تعدیل قيمت لبQadjهای كاالیي ) كاالی صادراتي، از ضریب تعدیل تفاوت

 آید: درمي 2-2( به شكل رابطۀ 2-3شود. به این ترتيب، رابطۀ ) استفاده مي

(2-2) 21 ddadjfobX TTQPP  

                                                 
1
Free on Broad ( مرز كشور صادر كننده)قيمت كاالي صادراتي در لب   

21 ddfobX TTPP 

بازار 

 فروشي عمده

 مرز

GSSE

 

BP
 

2IX

 

2X

 

1IX

 

م

صر

 ف

كن

ند

گا

 ن

تو

ليد

كن
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 ن

 مزرعه

Td

1 
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قيمت 

 مرز لب

3-2  
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قیمت کاال در لب مرز کشور صادر  Pfob ؛اتیقیمت مرجع کاالی صادر Pxکه در آن 

های انتقال از مزرعه به بازار  هزينه Td2 های کااليی ضريب تعديل تفاوت Qadj؛ کننده

 .استمرز  فروشی به لب های انتقال از بازار عمده هزينه Td1فروشی  عمده

 يوارداتب( محصول 

تـي را نشـان   چگونگي تعيين قيمـت مرجـع بـرای یـك كـاالی واردا      2-3نمودار 

قيمت كاال در لب مرز كشور  2Pcifقيمت مرجع كاالی وارداتي؛  PMكه در آن  دهد مي

هـای   هزینـه  Td1فروشـي و   های انتقال از مزرعه به بازار عمده هزینه Td2واردكننده؛ 

 مرز است.  فروشي به لب انتقال از بازار عمده

 

 
 تعيي  قيمت مرجع كاالی وارداتي چگونگي  (9-1 نمودار 

مرز به  های انتقال آن از لب ( باید هزینهPMدر مورد قيمت مرجع كاالی وارداتي )

( به قيمت وارداتي افزوده شود. به این ترتيب، قيمـت كـاالی   Td1فروشي ) بازار عمده

كـه   فروشي كاالی توليد داخل مقایسه كرد. از آنجا توان با قيمت عمده وارداتي را مي
                                                 
1
 Cost, Insurance and Freight)قيمت كاالي صادراتي در لب مرز كشور وارد كننده( 

 

بازار 

 فروشي عمده

 زمر

 مزرعه

Td

1 

Td

2 

Pcif  قيمت :
 مرز لب

21 ddcifM TTPP  4-2  
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شـود،   هایي مي فروشي متحمل هزینه كاالی توليد داخل نيز برای انتقال به بازار عمده

كه بتوان قيمت كاالی وارداتي را به عنوان قيمت مرجع با قيمت سـرمزرعه   برای این

( از آن كسـر  Td2فروشـي )  های انتقال محصول به بازار عمـده  مقایسه كرد باید هزینه

( بـرای تعـدیل قيمـت    Qadjهای كاالیي ) تعدیل تفاوتشود. ضمن این كه از ضریب 

 آید: درمي 2-5( به شكل رابطۀ 2-4شود. به این ترتيب، رابطۀ  ) مرز استفاده مي لب

  (5-2)  21 ddadjcifM TTQPP  

قيمـت كـاال در لـب مـرز كشـور       Pcifقيمت مرجع كاالی وارداتـي؛   PMكه در آن،  

های انتقال از مزرعه به  هزینه Td2های كاالیي؛  ضریب تعدیل تفاوت Qadjواردكننده؛ 

 مرز است.  فروشي به لب های انتقال از بازار عمده هزینه Td1فروشي و  بازار عمده

بـودن   پوشي از چگونگي تعدیل قيمت مرجع در خصوص وارداتي و صـادراتي با چشم

المللي بـه   نهای بي كاال، باید توجه داشت كه در حالت عادی امكان استفاده از قيمت

عنوان قيمت مرجع وجود ندارد، چرا كه واحد ارزی آن متفاوت از واحـد ارزی ایـران   

است. از این رو، تعدیل دیگری باید صورت پذیرد. به طـور متعـارف، ایـن تعـدیل بـا      

ضـرب   المللـي از حاصـل   گيرد و معادل داخلي قيمت بين استفاده از نرخ ارز انجام مي

شود. با این حال باید توجه داشت كه  ر نرخ ارز محاسبه ميالمللي د قيمت مرجع بين

هـای   نه تنها نرخ ارز واقعي همواره وجود ندارد، بلكه ممكن است با توجه به سياسـت 

كالن اقتصادی از مقدار تعادلي خود انحراف داشته باشد. برای مثـال، در بسـياری از   

خ مناسب از بـين آنهـا دشـوار    های ارز چندگانه مواجهيم كه انتخاب نر ها با نرخ سال

نبـودن نـرخ ارز و انحـراف آن از مقـدار      است. از سوی دیگر، با توجه به امكان واقعـي 

 كننده باشد. تواند گمراه تعادلي بازاری، نتایج حاصل مي

به دليل اهميت زیاد این مسئله و نيز به دليل ناهمگن بودن آن با مباحث مربوط 

پردازد. به طوری كه تـالش   ر جداگانه به نرخ ارز ميها، فصل چهارم به طو به حمایت
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شناسي مناسب و دقيـق، مقـادیر نـرخ ارز تعـادلي در      شود با استفاده از یك روش مي

شود كه افزون بر محاسبۀ مقادیر حمایت با نرخ ارز مناسـب اثـر    برآورداقتصاد ایران 

مورد ارزیابي قرار  -های این مطالعهبا توجه به  یكي از هدف -ی ارزی نيز ها سياست

 گيرد. 

توان به راحتي شكاف قيمت داخلي و بعد از محاسبۀ قيمت مرجع تعدیل شده مي

ی قيمتـي  هـا  انتقـال كه شده را محاسبه كرد، اما در خصوص اینقيمت مرجع تعدیل

هایي كه دهندگان( در حالت)به طور كلي ماليات كنندگان مصرف، كنندگان توليدبين 

)و یا كمتر( از قيمت مرجع است بـه چـه صـورت خواهـد بـود،       شتربيقيمت داخلي 

هـای خـاص   نخست باید مفاهيم ارزش توليد و مصرف بيان شود و سپس این حالـت 

 مورد بررسي قرار گيرد.

 ارزش توكيد و ارزش مصرف 4-0-0

مقادیر حمایت، باید دو مفهـوم ارزش توليـد و ارزش مصـرف نيـز      برآوردپيش از 

هـای سـرمزرعه اسـتفاده     ی محاسبۀ ارزش توليد و مصرف، از قيمـت معرفي شود. برا

طور كلي برای محاسبۀ این مقادیر كافي است مقدار توليد یا مقدار مصرف  شود. به مي

آن بسته به بيشتر یا كمتر بودن  برآوردرا در قيمت آن ضرب كرد. هم نين چگونگي 

ترتيب روش  ت. در ادامه بهمقدار توليد داخل از مصرف داخل، تا حدودی متفاوت اس

هـای مختلـف مـورد     ارزش توليد و ارزش مصرف و اجزای هر كدام در حالـت  برآورد

 گيرد. بررسي قرار مي
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 ارزش توليد 2-1-9-9

پـذیر بـوده و تنهـا    طور كه گفته شد، محاسبۀ ارزش توليد به سهولت انجـام  همان

ر قيمت داخلي ضرب كافي است مقدار توليد محصول توسط توليدكنندگان داخلي د

 شود.

 

 
 

كننـدگان، و دیگـران، بـه     چگونگي توزیع اجزای آن بين توليدكننـدگان، مصـرف  

تر بودن سـطح   مواردی هم ون وارداتي یا صادراتي بودن كاال، و نيز به باالتر یا پایين

قيمت داخلي نسبت به قيمت مرجع بستگي دارد. ایـن مـوارد در ادامـه بـه تفصـيل      

 شود. بررسي مي

 

و يها   Pd>PMقيمت داخلي بيش از قيمت مرجهع اسهت    الف( حالتي كه 

Pd>PX) 

هـا بيشـتر از قيمـت     دليل اعمال برخـي سياسـت   در شرایطي كه قيمت داخلي به

  2-2نمـودار  سوی توليدكننـدگان اسـت.    به بيشتر، ها انتقالگيری  مرجع باشد، جهت

 كشد. تصویر مي صول بهاین شرایط را در دو حالت وارداتي یا صادراتي بودن مح

I مقدار محصول توليدشده : 

II قيمت توليدكننده در سر میرعه : 

III  توليد در سر مزرعه: ارزش 

() 
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 محصول وارداتي -لف                          محصول صادراتي -ب

 مت مرجع است.يش از قيب يمت داخليه قك يطيد در شرايارزش تول برآورد  (9-9نمودار 

 PXمقـدار مصـرف؛    QC2مقـدار توليـد؛    QP2قيمت سرمزرعه؛  PDدر این نمودار 

قيمت مرجع در صورت وارداتي  PMمت مرجع در حالت صادراتي بودن محصول و قي

دهد. بنا به تعریف، ارزش توليد )درآمد توليدكنندگان( بـا   بودن محصول را نشان مي

ــت ســـــــرمزرعه ضـــــــرب   ــدار توليـــــــد داخـــــــل   قيمـــــ  در مقـــــ

 (2PDP QPTR    هـا بـا مسـتطيل هاشـورخورده      ( برابر اسـت. ایـن ارزش در شـكل

2PDaQOP .مشخص شده است 

در شرایطي كه مقدار توليد داخل كمتر از مقدار مصرف باشد )شـكل الـف(، كـل    

شود. نخست ارزش توليد براساس قيمت مرجع  ارزش توليد از دو قسمت تشكيل مي

(2PMQP كه با مستطيل )2PM dQOP گری، ارزش ناشـي از  شود و دی نشان داده مي

ــده      ــافتي توليدكننـــ ــت دریـــ ــا قيمـــ ــرمزرعه بـــ ــت ســـ ــاوت قيمـــ  تفـــ

(2)( PMD QPP  1( كه باIX   مسـتطيل(adPP DM     نشـان داده شـده اسـت. ایـن )

دنبـال  كنندگان محصول مورد نظر به  ( در واقع ارزشي است كه مصرف1IXقسمت )

1IX
1X1IX2IX

OO

a
b

c dd

a b

c

DD DS
DSDD

P

Q Q

P

DP

XP

DP

MP

2PQ
1PQ2CQ

1CQ1CQ
2CQ

2PQ1PQ
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مصرف كاالی داخلي در قيمتي بـيش از قيمـت جهـاني بـه توليدكننـدگان داخلـي       

 اند: پرداخت كرده

(4-2) 

P2MDP2Mp

P2MD11P2MP

P2DP

)QP(PQPTR

)QP(PIXIXQPTR

QPTR







 

 Qp2قيمـت داخلـي؛    PDارزش توليد )درآمـد هـای توليدكننـده(؛     TRpكه در آن، 

ی ها انتقال IX1قيمت مرجع تعدیل شده در حالت كاالی وارداتي،  PMمقدار توليد؛ 

 .دهد ميكننده به توليدكننده در پي مصرف از كاالی داخل را نشان قيمتي از مصرف

شایان ذكر است كه در این حالـت، انتقـال دیگـری نيـز وجـود دارد. دليـل ایـن        

كنندگان كاالی واردشده، برای خرید آن مبلغي بيش از  پرداخت این است كه مصرف

نشـان   2IXكنندگان در شكل فوق با  مصرف پردازند. این انتقال از قيمت وارداتي مي

شود. از ایـن   شود. باید توجه داشت كه این انتقال نصيب توليدكنندگان نمي داده مي

كننـدگان   رو، در تعيين ارزش توليد نقش ندارد. پيداست كـه ایـن انتقـال از مصـرف    

ه نصـيب چـه گروهـي    پذیرد. با این حال، ایـن مسـئله كـ    كاالی واردشده صورت مي

وقتـي یـك محـدودیت    شود، به نوع سياست اجرا شده بستگي دارد. برای نمونـه،   مي

كنندگان به بودجه دولت صورت  شود، انتقال از مصرف ها اعمال مي وارداتي مثل تعرفه

به  ها انتقالشود، این  هایي چون سهميۀ وارداتي اعمال مي گيرد. اما وقتي سياست مي

ریافت این سهميه را دارند )واردكنندگان داخلي یا صـادركنندگان  كساني كه مجوز د

 گيرد. خارجي( تعلق مي

در شرایطي كه مقدار توليد داخل بيش از مقدار مصرف آن باشد )شكل ب(، كـل  

توان به روش مشابهي به سه قسمت تقسيم كرد. بـر ایـن اسـاس،     ارزش توليد را مي

( و 2PXQPگذاری شده ) يمت مرجع ارزشبخشي از ارزش توليد، ارزشي است كه با ق
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2PXبا مستطيل  dQOP  1شـود. هم نـين،    نشان داده مـيIX     ارزشـي اسـت كـه از

ــرف ــل شـــده      مصـ ــه توليدكننـــدگان منتقـ ــول داخلـــي بـ  كننـــدگان محصـ

 (2)( CXD QPP  و با مستطيل )bcPP DX شود. افزون بر این، وقتـي   نشان داده مي

در شرایط مازاد توليد محصول نسبت به مصـرف، مـازاد محصـول مـورد نظـر صـادر       

ــافتي توليدكننــــــــدگان   مــــــــي  شــــــــود، بخشــــــــي از ارزش دریــــــ

(1Xناشي از پرداخت ) دهندگان بـه توليدكننـدگان منتقـل     هایي است كه از ماليات

بخشي از حمایت قيمتي از توليدكنندگان است كـه توسـط    ها انتقال این شده است.

هـای   سازی های غذایي و ذخيره های صادراتي، كمك دهندگان و در قالب یارانه ماليات

ــي    ــأمين م ــت ت ــه دول ــل بودج ــومي از مح ــود. عم ــن ارزش ) ش ــا  1Xای ــر ب ( براب

))(( 22 CPXD QQPP   ـ نشـان داده شـده    cbadا مسـتطيل بوده و در شكل ب ب

 است:

  (5-2)   

)Q)(QP(P)QP(PQPTR

)Q)(QP(PX)QP(PIXXIXQPTR

QPTR

C2P2XDC2XDP2Xp

C2P2XD1C2XD111P2XP

P2DP







  

 

مقدار  Qp2قيمت داخلي؛  PDارزش توليد )درآمد های توليدكننده(؛  TRp، كه درآن

ی قيمتي ها انتقال IX1شده در حالت كاالی صادراتي؛ قيمت مرجع تعدیل PXتوليد؛ 

ی قيمتي ها انتقال  X1نده در پي مصرف از كاالی داخل؛ كننده به توليدكناز مصرف

 مقدار مصرف است.  Qc2و  كنندگان توليددهندگان به از ماليات

به طوركلي وقتي قيمت داخلي بيش از قيمت مرجـع )صـادراتي یـا وارداتـي(     

 كننـدگان  توليـد دهندگان بـه  و ماليات كنندگان مصرفی قيمتي از ها انتقالباشد، 

ی هـا  انتقـال با این تفاوت كـه در شـرایط واردات، تنهـا بخشـي از     ردگي ميصورت 

كه ایـن بخـش بـه طوركامـل توسـط      شـود  مـي قيمتي توسط توليدكننده دریافت 

بخشي از آن نصيب دولت یا واردكننـدگان   - شود ميتأمين مالي  كنندگان مصرف
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ی قيمتـي توسـط   هـا  انتقـال در حالي كـه در وضـعيت صـادراتي، همـۀ      -شود مي

البته در حالتي كه توليدكننده، صادركننده هـم   -شود مي  دریافت كنندگان يدتول

تقسـيم   كننـدگان  مصـرف دهنـدگان و  بـين ماليـات   هـا  انتقالو هزینۀ این  -باشد

 .شود مي

 

 یـا  PD<PMب( حالتي كه قيمت داخلهي كمتهر از قيمهت مرجهع اسهت       

PD<PX:) 

آن سـطح قيمـت داخلـي از     تا به اینجا، شرایطي مورد بررسي قرار گرفت كـه در 

قيمت مرجع بيشتر است. امكان دارد شرایطي برقرار شـود كـه در آن سـطح قيمـت     

بـين   هـا  انتقـال تر باشـد. در ایـن صـورت، جریـان      داخلي نسبت قيمت مرجع پایين

 بررسي شده است. 2-4نمودار كند. این مسئله در  های مختلف بازار تغيير مي گروه

دهـد كـه    شرایطي را برای یك كاالی وارداتي نشـان مـي   2-4نمودار قسمت الف 

هـا، قيمـت    قيمت داخلي كمتر از قيمت مرجع است. در این حالت، در نبود سياسـت 

 QP1( است. در این قيمت، مقدار توليد برابر با PMتعادلي بازار برابر با قيمت وارداتي )

11اسـت. هم نـين، مقـدار واردات برابـر بـا       QC1ر بـا  و مقدار مصرف براب CP QQ  

هایي كـه قيمـت بـازار     )اختالف بين عرضه و تقاضای داخلي( است. حال اگر سياست

بـرای مثـال سياسـت غـذای ارزان، دولـت       -دهند اعمال شـود   داخلي را كاهش مي

را با اعمـال محـدودیت بـر    گرایش داشته باشد كه قيمت مواد غذایي در بازار داخلي 

( PDدر این حالت قيمت بازار داخلـي )   - های وارداتي پایين نگه دارد قيمت یا یارانه

شـود. در   ( منفـي مـي  MPDكمتر از قيمت وارداتي شده كه موجب شكاف قيمتـي) 

افـزایش   QC2كـاهش و مقـدار مصـرف بـه سـطح       QP2نتيجه مقدار توليد به سطح 

22ز به یابد. مقدار واردات ني مي CP QQ  یابد. بـه ایـن ترتيـب، براسـاس      افزایش مي
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هــای قبلــي برابــر اســت بــا  كــل ارزش توليــد مشــابه حالــت OECDشناســي  روش

( كــه بــا مســتطيل 1PDQPضــرب قيمــت داخلــي در مقــدار توليــد داخلــي ) حاصــل

1PDdQOP تي موجب نوعي ماليات بر توليدكنندگان شود. چنين وضعي نشان داده مي

كنندگان  از توليدكنندگان به مصرف 1IXطوری كه انتقال قيمتي معادل  شود، به مي

دليل كمتر بودن قيمت داخلي نسبت به قيمـت مرجـع،    گيرد. در واقع، به صورت مي

)(1ضرب تفاوت قيمت مرجع با قيمت سرمزرعه ) ارزشي معادل حاصل PDM QPP  )

adPPشود )مساحت مستطيل  از دسترس توليدكنندگان خارج مي MD این قسمت .)

كننـدگان آن را پرداخـت    بخشي از ارزش توليد به قيمت مرجـع اسـت كـه مصـرف    

شـود و بـا عنـوان انتقـال از توليدكننـدگان بـه        اند. از این رو، نصيب آنـان مـي   نكرده

شود. افزون بر این، در شرایط مورد بحث كه قيمت داخلي  ن لحاظ ميكنندگا مصرف

ی قيمتـي دیگـری نيـز از    هـا  انتقـال نسبت به قيمت مرجـع وارداتـي كمتـر اسـت،     

گيـرد. ایـن مقـدار در ارزش     ( صـورت مـي  2IXكنندگان ) دهندگان به مصرف ماليات

 توليد محصول داخلي تأثيری ندارد.

 
 محصول وارداتي -الف                                                محصول صادراتي -ب

 مت مرجع است.يمتر از قك يمت داخليه قك يطيد در شرايارزش تول برآورد (9-4نمودار 

1IX
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b
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cDP
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DD DS
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حالتي از پایين بودن قيمت داخلي نسبت به قيمت مرجع  2-4شكل )ب( نمودار 

دهد كه در آن مقدار توليد داخل بـيش از مقـدار مصـرف داخـل اسـت.       مي را نشان

كه برای مثال، دولت بخواهد از محصول كشـاورزی   دهد ميچنين شرایطي وقتي رخ 

ای اسـتفاده كنـد. در ایـن حالـت، ارزش      به عنوان منبعـي بـرای درآمـدهای بودجـه    

( 1PDQPليد داخل )ضرب قيمت در مقدار تو محصول توليد داخل برابر است با حاصل

adPPنشـان داده شـده اسـت. هم نـين، مسـتطيل       1PDdQOPكه با مستطيل  XD 

دليل كمتر بودن قيمت داخلي نسبت به قيمت مرجع از دسـترس   ارزشي است كه به

اسـت. در   1Xو  1IXتوليدكنندگان خارج شده است. ایـن ارزش برابـر بـا مجمـوع     

bcPPكه با مستطيل  1IXچنين شرایطي،  XD      نشـان داده شـده معـادل پرداختـي

          شـود   كننـدگان منتقـل مـي    صورت ضمني از توليدكننـدگان بـه مصـرف    است كه به

(1)( CXD QPP این، وقتي در شرایط مـازاد توليـد محصـول نسـبت بـه       (. افزون بر

شود، بخش دیگـری از ارزش توليـد كـه از     مصرف، مازاد محصول موردنظر صادر مي

( پرداختي اسـت كـه از توليدكننـدگان بـه     1Xدسترس توليدكنندگان خارج شده )

))((( برابـر بـا   1Xشود. این ارزش ) دهندگان منتقل مي ماليات 11 CPDX QQPP  

 نشان داده شده است. cbadاست و در شكل سمت راست با مستطيل

ی قيمتـي در جهتـي   ها انتقالدر حالت كمتر بودن قيمت داخلي از قيمت مرجع، 

بودن قيمت داخلي نسـبت بـه قيمـت مرجـع( صـورت       بيشترمخالف با حالت قبل )

ماليـات پنهـان    كننـدگان  مصـرف به نفـع   كنندگان توليدبه عبارت دیگر از . گيرد مي

به  كنندگان توليدی حمایتي از ها سياستی قيمتي ناشي از ها انتقالو  شود ميگرفته 

 .گيرد ميصورت  كنندگان مصرف

ی قيمتـي،  هـا  انتقـال طور كه گفته شد یكي دیگر از مفاهيم مهم در بحـث  همان

 .شود ميادامه به شرح آن پرداخته ارزش مصرف است كه در 
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 ارزش مصر  1-1-9-9

كنندگان بـرای محصـول مـورد نظـر(      برای محاسبۀ ارزش مصرف )مخارج مصرف

CCCكننـده ضـرب شـود )    كافي است مقدار مصرف در قيمت مصـرف  QPTC  در .)

مصرف ( نحوۀ محاسبۀ قيمت 2-6نمودار زیر نحوۀ محاسبۀ ارزش مصرف و در رابطۀ )

 در سر مزرعه آمده است:

 
قيمـت توليدكننـده در    IIكننده در سر مزرعه؛ قيمت مصرف V( 2-6در رابطۀ ) 

ی هـا  انتقـال  X1كننده بـه توليدكننـده؛   ی قيمتي از مصرفها انتقال IX1سر مزرعه؛ 

انتقال  IX2وليدشده؛ مقدار محصول ت I؛ كنندگان توليددهندگان به قيمتي از ماليات

 IVبه واردكنندگان یا دولت به دنبال مصرف از كاالی وارداتـي و   كنندگان مصرفاز 

 مقدار مصرف است.

 بازنویسي كرد: 2-7توان به صورت رابطۀ مي بيشتررا برای سهولت  2-6رابطۀ 

 (7-2) 
CP

DC
Q

IXIX

Q

XIX
PP

2111 



 

قيمـت توليدكننـده در سـر     PDكننـده در سـر مزرعـه؛    قيمت مصرف PCكه در آن، 

ی قيمتي ها انتقال X1كننده به توليدكننده؛ ی قيمتي از مصرفها انتقال IX1مزرعه؛ 

انتقـال از   IX2مقدار محصـول توليدشـده؛    QP؛ كنندگان توليددهندگان به از ماليات

IV مقدار مصرف : 

V قيمت مصرف در سر مزرعه : 

VI  ارزش مصرف به قيمت سر :

VIVVIمزرعه ) ) 

IV

IXIX

I

XIX
IIV

2111 



 6-2  
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مقدار  QCبه واردكنندگان یا دولت در پي مصرف از كاالی وارداتي و  كنندگان مصرف

 ت.مصرف اس

 محاسبه كرد: 2-8توان براساس رابطۀ  به این ترتيب، ارزش مصرف را مي

(8-2) 
 

  211

2111

2111

1 IXX
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Q
IX

Q

Q
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IXIXXIX
Q

Q
QPTC

Q

IXIX

Q

XIX
PQTC
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P

C
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P

C
CDC

CP
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مقـدار  QC كننـده در سـر مزرعـه؛    قيمت مصـرف  PCارزش مصرف؛  TCcكه درآن، 

 IX1 مقـدار محصـول توليدشـده؛     QPقيمت توليدكننده در سر مزرعه؛  PDمصرف؛ 

ی قيمتــي از هــا انتقــال X1نــده بــه توليدكننــده؛ كنی قيمتــي از مصــرفهــا انتقــال

به واردكنندگان یا  كنندگان مصرفانتقال از  IX2و  كنندگان توليددهندگان به  ماليات

 دولت در پي مصرف از كاالی وارداتي است.

در  1X، و1IX،2IXطور كه پيشتر به آن پرداختـه شـد، محاسـبۀ مقـادیر     همان

شرایط وارداتي و صـادراتي تاحـدودی متفـاوت از هـم اسـت. در شـرایط وارداتـي )       

PC QQ     از قيمـت مرجـع تعـدیل شـده      بيشـتر ( و در حالتي كـه قيمـت داخلـي

 شود: محاسبه مي 2-2(، هر كدام با توجه به روابط 2-5است)نمودار

(2-2) 
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قیمت تولیدکننده در  PD ؛مقدار محصول تولیدشده QP ؛مقدار مصرفQC ، که در آن

ی قیمتای از  هاا  انتقاال  IX1 ؛قیمت مرجع در مورد کااالی وارداتای   PM ؛سر مزرعه

 کنندگان تولیددهندگان به ی قیمتی از مالیاتها انتقال X1 ؛کننده به تولیدکنندهمصرف

مصرف از کاالی  به دنبالبه واردکنندگان و يا دولت  کنندگان مصرفانتقال از  IX2 و

 وارداتی است.

         به این ترتيب، ارزش مصـرف برابـر بـا مجمـوع ارزش مصـرف بـه قيمـت مرجـع         

(XCPQبه )  كنندگان محصول مورد نظر پرداخت  یي است كه از مصرفها انتقالعالوۀ

دليـل   شـود. بخشـي از آن بـه    قسمت تقسيم مـي  خود به دو ها انتقالشده است. این 

(، و 1IXتفاوت قيمت توليدكننده با قيمت مرجع، به توليدكننـدگان منتقـل شـده )   

 شـود  دليل مصرف محصول وارداتي به دولت یا واردكنندگان منتقل مي بخشي نيز به

 (2IXبر این اساس، ارزش كل مصرف بر .)  ابر بـاDCPQ    بـا   نمـودار  اسـت كـه در

 (:2-11شود )روابط  نمایش داده مي CDbQOPمساحت مستطيل هاشورخورده 

(11-2)     

CDC

MDPCMDPMCC

MCC

QPTC

PPQQPPQPQTC

IXIXPQTC





 21

 

ننـده در سـر   قيمـت توليدك  PDمقـدار مصـرف؛   QC ارزش مصرف؛  TCcكه در آن، 

كننـده بـه   ی قيمتـي از مصـرف  هـا  انتقالIX1 شده؛ قيمت مرجع تعدیل PMمزرعه؛ 

به واردكنندگان یا دولت در پي مصرف از  كنندگان مصرفانتقال از  IX2توليدكننده؛ 

 مقدار توليد است.QP كاالی وارداتي و 
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 محصول وارداتي -الف                                محصول صادراتي -ب

 .مت مرجع استياز قبيش  يمت داخليه قك يطيدر شرا مصر ارزش  برآورد (9-7نمودار 

قيمت  PMقيمت توليدكننده در سر مزرعه؛  PDمقدار مصرف؛  QC 2-5در نمودار 

شـده بـرای كـاالی    قيمت مرجع تعـدیل  PXشده برای كاالی وارداتي؛ مرجع تعدیل

انتقـال از   IX2كننـده بـه توليدكننـده؛    مصـرف  ی قيمتـي از ها انتقالIX1 صادراتي؛ 

 X1به واردكنندگان و یا دولـت در پـي مصـرف از كـاالی وارداتـي؛       كنندگان مصرف

 مقدار توليد است.QP و  كنندگان توليددهندگان به ی قيمتي از مالياتها انتقال

محاسـبه   2-11در شرایط صادراتي باتوجـه بـه روابـط     1Xو 1IX،2IXمقادیر 

 شود: مي

(11-2) 
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  قيمت توليدكننده در PD مقدار محصول توليدشده، QPمقدار مصرف، QC  كه در آن،

ی قيمتـي از  هـا  انتقـال  IX1 قيمت مرجع در مورد كـاالی صـادراتي،   PX سر مزرعه،

ــه توليدكننــدهمصــرف ــه ی قيمتــي از ماليــاتهــا انتقــال X1، كننــده ب دهنــدگان ب
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بـه واردكننـدگان یـا دولـت در پـي       كننـدگان  مصرفانتقال از  IX2و  كنندگان توليد

 مصرف از كاالی وارداتي است.

به این ترتيب، ارزش مصرف در شرایط صادراتي، برابر با مجموع ارزش مصرف 

كنندگان محصول  یي است كه از مصرفها انتقالعالوۀ  به( XCPQ) به قيمت مرجع

( 1IX) مورد نظر در پي مصرف بخشي از محصول توليد داخل به توليدكنندگان

است كه در  DCPQپرداخت شده است. بر این اساس، ارزش كل مصرف برابر با 

 (:2-13شود )روابط  نمایش داده مي CDbQOP رخوردهبا مستطيل هاشو 2-5نمودار 

(13-2)  

CDC

XDCXCC

XCC

QPTC

PPQPQTC

IXPQTC





 1

 

قيمـت توليدكننـده در سـر     PDمقـدار مصـرف؛   QC ارزش مصرف؛  TCcكه در آن، 

كننـده بـه   ی قيمتـي از مصـرف  هـا  انتقالIX1 قيمت مرجع تعدیل شده؛  PXمزرعه؛ 

 ت.مقدار توليد اسQP توليدكننده و 

محاسبات فوق در شرایطي كه سطح قيمت داخلي از قيمت مرجع كمتـر بـوده   

مقدار   Qcكشد. در این نمودار  تصویر مي این حالت را به 2-6نمودار  نيز برقرار است.

قيمت مرجـع تعـدیل شـده بـرای      PMقيمت توليدكننده در سر مزرعه؛  PDمصرف؛ 

انتقال های IX1 االی صادراتي؛ قيمت مرجع تعدیل شده برای ك PXكاالی وارداتي؛ 

به واردكنندگان  كنندگان مصرفانتقال از  IX2كننده به توليدكننده؛ قيمتي از مصرف

دهندگان به ی قيمتي از مالياتها انتقال X1یا دولت در پي مصرف از كاالی وارداتي؛

 مقدار توليد است.QP و  كنندگان توليد
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 محصول وارداتي -الف                                            ل صادراتيمحصو -ب

 مت مرجع است.يمتر از قك يمت داخليه قك يطيدر شرا مصر ارزش  برآورد (9-6نمودار       

یي ها انتقالعالوۀ  به طور كلي، ارزش مصرف برابر با مجموع ارزش قيمت مرجع به

 ها انتقال مورد نظر پرداخت شده است. اینكنندگان محصول  است كه از مصرف

دليل تفاوت قيمت  شود. بخشي از آن به دربارۀ كاالی وارداتي به دو قسمت تقسيم مي

دليل مصرف  توليدكننده با قيمت مرجع، به توليدكنندگان منتقل و بخشي نيز به

اتي شود. دربارۀ كاالهای صادر محصول وارداتي به دولت یا واردكنندگان منتقل مي

به دليل  كنندگان توليدبه  كنندگان مصرفتنها شامل بخش اول، یعني انتقال از 

ترین دليل این مهم. مصرف از كاال داخل در قيمتي متفاوت از قيمت مرجع است

تأمين كمبود و یا خرید مازاد توليد  است كه گذاریدخالت دولت در قيمت ها انتقال

سياست خرید تضميني اگر قيمت اجرای ر . مثال درا در پي داردنسبت به مصرف 

، دولت بخشي از بودجۀ شود بيشترای باشد كه توليد از مصرف مصرف داخلي به گونه

. در حالي كه اگر توليد كند ميخود را صرف خرید مازاد توليد محصول كشاورزان 

-و انتقالي از ماليات كند ميای دولت تغيير نكمتر از مصرف باشد، مخارج بودجه

 .پذیرد ميانجام ن كنندگان توليددازان به پر
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 ی قيمتي بين كنشگران بازار محصولها انتقالانواع  0-0-0

جانبۀ چگـونگي تعيـين و محاسـبۀ قيمـت مرجـع، ارزش توليـد و        با بررسي همه

ی قيمتـي ناشـي از   هـا  انتقـال سـری   شود. یك مصرف در شرایط مختلف مشاهده مي

گيـرد.   ن كنشگران بازار محصـول صـورت مـي   تفاوت قيمت داخلي و قيمت مرجع بي

طور كلي ایـن   دهد. به صورت شماتيك نشان مي را به ها انتقالجریان این  2-7نمودار 

ای تقسـيم كـرد.    ی بودجـه ها انتقالی بازار و ها انتقالتوان به دو گروه  را مي ها انتقال

شود و ممكن  ميهای مثبت را شامل ن ، فقط جریانها انتقالباید توجه داشت كه این 

 است منفي هم باشد.

 
 های مختلف، ناشي از تفاوت قيمت مرجع با قيمت داخلي انواع انتقال بي  گروه  (9-3نمودار 

؛ كننـدگان  توليـد بـه   كننـدگان  مصرفی قيمتي از ها انتقال  IX1 (2-7در نمودار 

IX2  ن یا دولت )در مورد كاالهای وارداتـي(؛  به واردكنندگا كنندگان مصرفانتقال از

IX3 ( كاالهای دامي به  كنندگان توليدی قيمتي از ها انتقالمخارج اضافي خوراك دام

دولـت(  دهندگان )ی قيمتي از مالياتها انتقال X1محصوالت زراعي(؛  كنندگان توليد

1X

 توليدكنندگان

 

 دهندگان ماليات

 كنندگان مصرف

1IX
2X

2IX3IX
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ت بـه  ای از دولـ ی بودجـه هـا  انتقـال  X2)كاالهـای صـادراتي( و    كننـدگان  توليـد به 

 است.  )مثل یارانۀ نان( كنندگان مصرف

 ی بازاریها انتقال( الف

شـود كـه از    یي گفتـه مـي  هـا  انتقـال ( بـه آن دسـته از   IXی بـازاری ) هـا  انتقال

ها )مانند واردكنندگان و ...( پرداخـت   كنندگان به توليدكنندگان یا دیگر گروه مصرف

كننـدگان بـه    تـوان بـه سـه انتقـال از مصـرف      را مـي  IXطـور مشـخص   شود. به مي

، و مخارج اضافي خوراك 2IXكنندگان  از مصرف ها انتقال، دیگر 1IXتوليدكنندگان 

 كننـدگان  توليدی قيمتي از ها انتقالتقسيم كرد. مخارج اضافي غذای دام  3IX 1دام

محصوالت زراعي مثـل   كنندگان توليدغذای دام )  كنندگان توليدمحصوالت دامي به 

 .دهد ميذرت( را نشان 

 

 
 

                                                 
1
 Exseed Feed Cost (EFC) 

IX1 كنندگان : از توليدكنندگان به مصرف 

IX2 كنندگان ها از مصرف : سایر پرداختي 
IX های بازار : انتقال 

(
321 IXIXIXIX ) 

IX3 مخارج اضافي خوراك دام : 
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مقدار  Iمقدار مصرف از كاالی مورد بررسي؛  IV(، 2-15تا  2-12در روابط فوق )

پسين خود مواد اوليـه  كاالی زراعي)زیربخش پيشين كشاورزی كه برای بخش  توليد

بخش زراعـت؛  زیـر بخش دام از كاالهـای  زیربيانگر مقدار مصرف  1I؛ .(كند ميتأمين 

IX1  ؛ كنندگان توليدبه  كنندگان مصرفانتقال ازIX2  بـه   كننـدگان  مصـرف انتقال از

ــت؛   ــا دول ــدگان ی ــال از  IX3واردكنن ــدانتق ــدگان تولي ــه   كنن ــي ب ــوالت دام محص

شـكاف قيمتـي بـين قيمـت      MPDغذای دام )محصوالت زراعـي( و   كنندگان يدتول

 شدۀ كاالی مورد بررسي است. داخل و مرجع تعدیل

دهنـد چگـونگي محاسـبۀ هـر انتقـال، در شـرایط       طور كه روابط نشان مـي  همان

IIVاز مقدار توليـد)  بيشتروارداتي )مقدار مصرف      توليـد  (( یـا صـادراتي )مقـدار

IIVاز مصرف ) بيشتر  رابطـۀ   براسـاس (( بودن محصول متفاوت است. برای مثال

IIV، در شرایط كاالی وارداتي )12-2  ،)ی قيمتي از مصرف كنندگان به ها انتقال

آید، ( از حاصل ضرب شكاف قيمتي در مقدار توليد به دست ميIX1) كنندگان توليد

IIVدر حالي كه دربارۀ یك كاالی صادراتي )   از حاصل ضرب شكاف قيمتـي در )

 .شود ميمقدار مصرف تعيين 

 ای ی بودجهها انتقال( ب

شـود كـه از    یي گفتـه مـي  هـا  انتقـال ( بـه آن دسـته از   Xای ) ی بودجـه ها انتقال

شـود. در   كنندگان پرداخت مـي  ندگان  و مصرفدهندگان ) دولت( به توليدكن ماليات

دهنـدگان بـه    توان به سه انتقـال از ماليـات   را مي Xها،  حمایت برآوردشناسي  روش

(، و 2Xكننــدگان ) دهنــدگان بــه مصــرف (، انتقــال از ماليــات1Xتوليدكننــدگان )

) كنندگان توليددهندگان به ( تقسيم كرد. انتقال از ماليات3X) 1متيهای قي ماليات

                                                 
( در ایران وجود ندارد. از این رو، پس از این برای سهولت Price Leviesهای قيمتي ) شایان ذكر است ماليات 1

 مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
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1X )اطالعات مربوط به انتقـال از ماليـات   شود مي( محاسبه 2-16رابطۀ ) براساس .

آیـد.  مـي  بدسـت  ایی بودجـه هـا  هزینهآمار  ( از2Xدهندگان به مصرف كنندگان)

ی حمایـت از  هـا  سياسـت بخشـي از   صورت ( به3X())یا توليدیهای قيمتي ماليات

رونـد. بـرای مثـال    كاالهای كشاورزی به كـار مـي   كنندگان توليدقيمت بازاری برای 

شير در اتحادیۀ اروپـا در صـورت افـزایش توليـد از      كنندگان توليدهایي كه از ماليات

شوند.  ، جزء ماليات های قيمتي یا توليدی محسوب ميشود ميخص اخذ مقداری مش

ی هـا  هزینـه به طورمعمول اطالعات و آمار مربوط به این گروه از ماليات هـا در آمـار   

 ای موجود است.بودجه

 
 

 X1مقـدار توليـد؛    Iمقدار مصرف از كاالی مورد بررسـي؛   IV(، 2-16در رابطۀ ) 

شكاف قيمتي بين قيمت داخل  MPDدهندگان به توليدكنندگان و  انتقال از ماليات

 شدۀ كاالی مورد بررسي است. و مرجع تعدیل

هـای   ( متفـاوت از پرداخـت  Xای ) ی بودجـه هـا  انتقـال شایان ذكر است كـه ایـن   

دليل تفاوت قيمت مرجـع   ای به ی بودجهها انتقالای غيرقيمتي است. در واقع،  بودجه

نيز وجـود دارد   BPهای دیگری هم ون  شود. پرداخت و قيمت بازار داخلي ایجاد مي

ــوارد در روش   ــن م ــت اســت. ای ــتقل از قيم ــه مس ــت از   ك ــبۀ حمای شناســي محاس

 توليدكنندگان، حمایت از خدمات عمومي و حمایت كل بررسي خواهد شد.

X1 : نندگاندهندگان) دولت( به توليدك از ماليات 

X2  :كنندگان دهندگان )دولت( به مصرف از ماليات 
X ای های بودجه : پرداخت 

(
321 XXXX ) 

X3  :Price Levies 
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ی بـازاری  ها تقالانی قيمتي بين كنشگران بازار به دو دسته ها انتقالبه طور كلي، 

ی بازاری خود شامل سه گروه انتقـال  ها انتقال. شود ميای تقسيم ی بودجهها انتقالو 

و مخـارج   كننـدگان  مصـرف از  هـا  انتقـال ، دیگر كنندگان توليدبه  كنندگان مصرفاز 

ای نيـز شـامل سـه گـروه انتقـال از      ی بودجـه هـا  انتقـال اسـت و   اضافي خوراك دام

و  كننـدگان  مصـرف دهندگان بـه  ، انتقال از مالياتكنندگان ليدتودهندگان به  ماليات

 های قيمتي است.ماليات

 ی غيرقيمتيها انتقال 2-0

هـای   این است كه اجرای سياست ها انتقالطور كه گفته شد دليل بخشي از  همان

((. افزون بر MPSگذارد )حمایت از قيمت بازار) حمایتي بر سطح قيمت بازار تأثير مي

آن اجرای سياست، بدون اثرگـذاری بـر     ی دیگری نيز وجود دارد كه درها تقالاناین، 

 ها انتقالشود. چنين  نفع بازار منجر ميهای ذی های بازاری، به انتقال بين گروه قيمت

ای مسـتقيم كـه بـه طـور      های بودجـه  طور كلي بر مبنای پرداخت هایي، به و حمایت

و حمایت براسـاس درآمـدهای    شود ميته های ساالنه در نظر گرفمشخص در بودجه

های ساالنه بيان نشـده امـا اعمـال    مبالغ آن به طور مشخص در بودجه -غيرمستقيم

نفعـان بازارهـای كشـاورزی    هایي بـه ذی موجب چنين پرداخت ها سياستیك سری 

هـا مـورد بررسـي قـرار     شود. در ادامه هـر یـك از ایـن پرداخـت     ایجاد مي  -شود مي

 .گيرد مي

 ی مستقيما بودجه یها پرداخت 1-2-0

ی سياستي هستند. مقدار آنها نياز بـه  ها انتقالای آشكارترین  های بودجه پرداخت

تـوان مقـدار ایـن     و قـوانين بودجـه، مـي    هـا  برنامهندارد و با بررسي و مطالعۀ  برآورد
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هـای  دست آورد. در هـر حـال بـه منظـور اسـتخراج مقـادیر پرداخـت        را به ها انتقال

 ای باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد.ای از قوانين بودجه هبودج

 ي  ماليتأم یو ابیارها يامل نهادها، سطوح اجرائكپوشش الف(  

ای  مخـارج بودجـه  شناسـایي  ای،  هـای بودجـه   نخستين قدم در محاسبۀ پرداخت

كننـد. اعـم از ایـن كـه      هایي است كه از توليد بخش كشاورزی حمایت مـي  سياست

ها برای یك یا گروهي از توليدكنندگان كاالهای كشاورزی تدارك دیده شده  یتحما

كنندگان كاالهای كشاورزی. اصـل  شناسـایي كامـل  تمـام       باشد یا حتي برای مصرف

 ی مالي عمومي دارای سه جنبه است:ها انتقال

ها توسط نهادهایي خارج از وزارت جهـاد   كه برخي حمایتنخست: با توجه به این

های دولتي مرتبط با بخش  ، باید همۀ منابع مالي كه در نهادپذیرد مياورزی انجام كش

كشاورزی وجود دارد در نظر گرفته شود. برای مثـال آمـوزش كشـاورزی، تحقيقـات     

ها، بخشي از خدمات عمومي  ها، و توسعۀ زیرساخت كشاورزی، كنترل آفات و بيماری

ای آن دسـته از   هـای بودجـه   داختبخش كشاورزی هستند، هم نين در محاسبۀ پر

ها یـا   محيطي كشاورزی توسط دیگر وزارتخانه منابع مالي كه به منظور مسائل زیست

 آید. شود، نيز جزء خدمات عمومي كشاورزی به حساب مي مؤسسات مرتبط اجرا مي

دوم: باید تأمين مالي در همۀ سـطوح اجرایـي صـورت گيـرد. بـه طـور معمـول،        

شود. برای مثـال   ش كشاورزی در چندین سطح تأمين مالي ميابزارهای سياستي بخ

ای، استاني، و حتي  ها باید در همۀ سطوح ملي، منطقه در یك كشور )دولت(، حمایت

 شهرستاني و محلي در نظر گرفته شوند.

سوم: باید همۀ ابزارهای مالي عمومي در نظر گرفته شوند. امكان دارد تأمين مالي 

نامۀ بودجۀ ساالنه انجام پذیرد. به طور معمول چنـين وجـوهي   ها، خارج از بر حمایت
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شـود و ممكـن اسـت در سـطح ملـي یـا        ی خاص اسـتفاده مـي  ها برنامهبرای اجرای 

 ای ایجاد شود. منطقه

 2مؤثرشده  وجوه پرداخت ۀمحاسبب( 

یي ها انتقالای آن است كه باید  های بودجه دومين اصل در محاسبۀ مقدار پرداخت

دهـد.   توليدكنندگان را به طور واقعي تحت تأثير قرار مـي درآمد  گرفت كهرا در نظر 

هـایي كـه بـه طـور مـؤثر پرداخـت شـده و آن ـه در          در واقع، اخـتالف بـين هزینـه   

شده است، ممكن است خيلي بزرگ باشد. برای مثال،  بندی اوليه در نظر گرفته بودجه

ورزی خيلـي بيشـتر از   شده برای بخش كشـا  های ضروری در نظر گرفته گاهي كمك

شود. آن ـه مهـم اسـت ایـن      مي هایي است كه در بودجۀ ساالنه در نظر گرفته هزینه

شدۀ مؤثر لحاظ شود. با این وجـود، در   است كه همۀ مخارج برحسب مقادیر پرداخت

هـای اخيـر وجـود نداشـته      های ساالنه امكان دارد چنين اطالعاتي برای سـال برآورد

گيـرد كـه    های ساالنه مورد استفاده قرار مي های بودجه داده باشد؛ در چنين مواردی،

 شود. روندهای گذشته تعدیل مي براساسبرای انعكاس مخارج واقعي 

 ها استيس یاجرا یها نهيهی ج(  حذ 

هـای كشـاورزی    های طراحي، اجرا و ارزیابي سياسـت  های اجرایي به هزینه هزینه

هـای كشـاورزی را    ط بـه اجـرای سياسـت   ای مربـو  شود. انواع مخارج بودجه گفته مي

 توان به صورت زیر تقسيم كرد: مي

ها شامل حقوق كاركنان، مواد، سـاختمان و   های اجرایي مربوط به وزارتخانه هزینه

 ها. دیگر هزینه

ها، توسـعه و دیگـر خـدمات     حقوق و دستمزد كساني كه برای تحقيقات، بازرسي

 اند. استخدام شده

                                                 
1 Accounting of effectively disbursed funds 
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هـای توليدكننـده و    ای، سـازمان  هـای بيمـه   ها، شـركت  نكهایي كه به با پرداخت

های حمایتي  های اجرایي سياست های بازرگاني كاالیي به منظور پوشش هزینه هيأت

 صورت پذیرفته است.

ها در هر ساختار عمومي وجود دارد و فقط  های اجرایي وزارتخانه از آنجا كه هزینه

، اصـل بـر ایـن اسـت كـه چنـين       شـود  های كشاورزی مربوط نمي به اجرای سياست

ی سياستي در نظر گرفته نشود. با این حال، وقتي یـك  ها انتقالهایي به عنوان  هزینه

دهد كه به طور واقعي به توليدكنندگان به صـورت   ابزار سياستي، خدمتي را ارائه مي

هـای   رساند، هزینـه  انفرادی )مثل ترویج( یا گروهي )مثل تحقيق و بازرسي( سود مي

چون دستمزد مروجان، مأموران بازرسي، پژوهشگران  -ط با ارائۀ چنين خدماتي مرتب

و در  (PSE) به ترتيب در حالت انفـرادی در بـرآود حمایـت از توليدكننـده     -و غيره

 شود. (  لحاظ ميGSSEحمایت از خدمات عمومي) برآوردحالت گروهي در 

صوصـي كـه مسـئوليت    های عمومي یا خ ها به سازمان در برخي از كشورها، دولت

های مالي پرداخت  اجرای برخي از اقدامات سياست كشاورزی را به عهده دارند، كمك

تواننـد مسـئول مداخلـه در بـازار و اقـدامات       های بازرگاني كاالیي مي كند. هيأت مي

هـای توليدكننـدگان ممكـن اسـت در اجـرای       سازی شوند؛ سازمان مربوط به ذخيره

گـذاری كشـاورزی بـا     هـای سـرمایه   ها ممكن اسـت وام  نكها درگير شوند؛ با سياست

ی بيمه ها برنامههای بيمه  شرایط ترجيحي ارائه دهند؛ در بسياری از كشورها، شركت

( NGOهـای غيردولتـي )   سـازمان  هـای مشـاوره یـا    دهند. شـركت  ای ارائه مي یارانه

بـر پـروژه كمـك    ی كاربردی مبتنـي  ها برنامهتوانند به كشاورزان برای استفاده از  مي

 كنند.

شـوند،   دولتي اجرا  های خصوصي یا نيمه های كشاورزی توسط شركت اگر سياست

شـود،   هـا بـه كشـاورزان داده مـي     های مالي كه از توسط این شركت افزون بر حمایت

هـا را   های مربوط به اجرای ایـن سياسـت   ممكن است دولت، بخشي از یا همۀ هزینه
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هـا در   هـای رسـمي وزارتخانـه    اجرایي نيز مشابه هزینههای  جبران كند. چنين هزینه

PSE ای،  گـذاری و بيمـه   ی سـرمایه هـا  برنامهشود. با این حال، در خصوص  وارد نمي

تواند دو نوع پرداخت داشته باشـد. نخسـت، حمایـت از كشـاورزان )ماننـد      دولت مي

های اجرایي  هزینهها، یا یارانۀ حق بيمه(؛ دوم تأمين  امتيازات مربوط به نرخ سود وام

 PSEهایي. در این خصوص باید توجه داشـت كـه اولـي در محاسـبۀ      چنين سازمان

 شود. شود، در حالي كه دیگری در نظر گرفته نمي گنجانده مي

 یا بودجه یها تيردن حماكی از دوبار شمارش يپرهد( 

رۀ ای داشت تا از شـمارش دوبـا   ای، باید دقت ویژه های بودجه در محاسبۀ پرداخت

( اجتنـاب شـود. ایـن    PSEحمایت از توليدكننده) برآوردها در شاخص  این پرداختي

ای در جای دیگری بـا عنـوان حمایـت، لحـاظ      های بودجه خطر وجود دارد كه هزینه

ای مربـوط بـه مداخلـه در     ترین مثال در این زمينه، مخارج بودجـه  شده باشد. روشن

پذیرنـد: )الـف(   به شكل زیـر تفكيـك   هایي قيمت داخلي است. برخي از چنين هزینه

هـای صـادراتي،    گرانه؛ )ب( پرداخت یارانه به صادرات )هزینه یارانه های مداخله خرید

هـای   های قيمتـي )پرداخـت   های غذایي(؛ )ج( یارانه تأمين اعتبار صادرات و یا كمك

های  هسازی در مزرعه )هـ( تمام هزین (؛ )د( پرداخت برای انبارداری و ذخيره1جبراني

بــرای كــاهش  3كننــدگان ســازی عمــومي؛ )و( پرداخــت جبرانــي بــه مصــرف ذخيــره

 های ناشي از حمایت از قيمت كشاورزی. هزینه

ی قيمتي با بررسـي  ها انتقال( و به تبع آن MPDاز آنجا كه اختالف قيمت بازار )

هـای صـورت گرفتـه     شود، هزینه مي برآوردای قيمت داخلي و قيمت لب مرز مقایسه

های صادراتي به ازای هر تن )گـروه   گرانه )گروه الف(، یا یارانه های مداخله ای خریدبر

 PSEهای جبراني به ازای هـر تـن )گـروه ج(، را نبایـد در محاسـبۀ       ب(، و پرداخت

                                                 
1
 deficiency payments 

2
 compensatory payments to consumers 
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هـا   ای لحاظ كرد. چـرا كـه هـدف ایـن هزینـه      های بودجه عنوان بخشي از پرداخت به

پيشتر در محاسبۀ شكاف قيمتي در نظر  افزایش قيمت داخلي است كه این حمایت،

ای، در كنـار   هـای بودجـه   شد. از این رو لحاظ كردن آنها در بخش پرداخت گرفته مي

شود. مـواردی كـه بایـد در     ها مي شماری این حمایت ی قيمتي موجب دوبارهها انتقال

ای بـرای   هـای بودجـه   ای لحـاظ شـوند، بـه قـرار زیرنـد: پرداخـت       ی بودجهها انتقال

ــرهذخ ــبۀ   ي ــروه د( در محاس ــه )گ ــازی در مزرع ــهPSEس ــه   ؛ هزین ــوط ب ــای مرب ه

های جبرانـي بـه    ؛ و پرداختGSSEهای عمومي )گروه هـ( در محاسبۀ  سازی ذخيره

 شود. در نظر گرفته مي CSEكنندگان )گروه و( در محاسبۀ  مصرف

 ي ميسال تقو براساس  یا بودجه های پرداخت  صيتخص(  ه

ای باید لحاظ شود این است كه  های بودجه ر محاسبۀ پرداختمسئلۀ دیگری كه د

شـود، از ایـن رو، مخـارج     حمایت بر مبنای یك سـال تقـویمي محاسـبه مـي     برآورد

های تقویمي اختصاص یابد. این كار ممكـن اسـت چنـدان     ای نيز باید به سال بودجه

ای برخـي  هـ  آسان نباشد. با توجه به ناهمـاهنگي سـال زراعـي بـا سـال مـالي، دوره      

ای بـر   ی حمایتي، منطبق بر سال زراعي است؛ در حـالي كـه وجـوه بودجـه    ها برنامه

شود. در چنين شرایطي اصل بر این است كه پرداخـت   مبنای سال مالي پرداخت مي

به آن سال تقـویمي اختصـاص داده شـود كـه توليـد بـه آن نسـبت داده         1ای بودجه

 t+1در سـال تقـویمي    tزراعـي   شود. برای مثال فرض كنيد كـه محصـول سـال    مي

هـای مربـوط بـه آن ممكـن اسـت در سـال        شود. با وجود این، پرداخـت  برداشت مي

)بدون  tصورت گرفته در سال  های پرداختانجام پذیرد. در این حالت،  t+1تقویمي 

 اختصاص یابد. tتوجه به سال مالي( باید به سال تقویمي 

                                                 
 بر مبنای سال زراعي پرداخت شده است.در واقع  1
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 یا مخارج بودجه یبند طبقهو( 

هـای مناسـب    ای شناسایي و تعدیل شده و به سـال  همۀ مصارف بودجه زماني كه

شود آنها را باید به سه گروه اصلي حمایت تقسيم كرد: حمایـت از   اختصاص داده مي

( و GSSE(؛ تــأمين مــالي خــدمات عمــومي كشــاورزی )PSEتوليدكننــده فــردی )

دی مخـارج  بن ای كه ممكن است در طبقه (. مسئلهCSEكنندگان ) حمایت از مصرف

ای تجمعي باشد كه نتوان  اندازه ای به های بودجه رو شویم، آن است كه دادهبا آن روبه

هـا ممكـن اسـت     طور مستقيم به گروهي خاص نسبت داد. بـرای مثـال داده   آن را به

های غيریكنواختي از مخارج مختلف  بندی توسط نهادهای مختلف ارائه شوند كه گروه

ها تفكيـك شـود.    در چنين مواردی، باید تالش شود تا داده كنند. را باهم تركيب مي

 برآوردصورت منطقي  هایي به های حقيقي در دسترس نباشد، باید تقریب داده چنان ه

احتماال كمتر از خطای برآمده از نادیده شود كه  شود. این كار به خطاهایي منجر مي

 است. ها هزینهگرفتن این 

 دهای غيرمستقيمدرآم براساسها حمایت  4-2-0

هـای  ها یا ارگـان  توليدكنندگان از راه معيارهای سياستي دیگری نيز توسط دولت

ها به طور معمول به صورت  گيرند كه این نوع حمایت اقتصادی مورد حمایت قرار مي

شود. انواع  های غيرمستقيم گفته مي پذیرد. از این رو، به آن درآمدغيرآشكار انجام مي

غيرمســتقيم شــامل چهــار دســته امتيازهــای ماليــاتي، تســهيالت ویــژۀ درآمــدهای 

هـا و خـدمات اسـت.     شده برای نهاده های مدیریت ها و قيمت ترجيحي، جبران بدهي

ترین روش برای محاسبۀ این نوع درآمدها، روش شكاف قيمت اسـت )مشـابه    مناسب

انتخاب یـك  شود(. بنابراین،  ( در نظر گرفته ميMPDآن ه برای شكاف قيمتي بازار)

های غيرمستقيم تا  گيری درآمد متغير مرجع مناسب ممكن است مشكل باشد و اندازه

در نظـر گرفتـه    ها انتقالهایي كه نسبت به مرجع این ها و تعدیلحد زیادی به فرض
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 شود، وابسته است. در ادامـه هـر یـك از انـواع درآمـدهای غيرمسـتقيم بررسـي        مي

 .شود مي 

 2يتايمال یازهايامتالف( 

ای پنهـاني ایجـاد    بودجهدرآمد  هاست ك رایجيهای  امتيازهای مالياتي از حمایت

كند. امتيازها ممكن است بر روی ماليات بر درآمد، سود و سود سـرمایه، زمـين و    مي

ها باید امتيازهـای ماليـاتي    حمایت برآوردهای حقيقي در نظر گرفته شود. در  دارایي

ا توليدكنندگان كشاورزی منفعت برندگان اصلي اند و یكه مخصوص بخش كشاورزی

كـه   دهـد  ميهای مالياتي زماني روی  این امتيازها هستند، در نظر گرفته شود. امتياز

بـه   -یك مزیت مالي به جای یارانۀ نقدی مستقيم به وسيلۀ كاهش بـدهي ماليـاتي   

با توجه به شود. امتيازهای مالياتي  پرداخت مي -گروهي از افراد یا یك فعاليت خاص

 های زیر است: مشخصات ساختاری ماليات، به شكل

 مقادیر كنارگذاشته شده از اصل مبلغ ماليات. های مالياتي: معافيت

ها بـرای رسـيدن بـه اصـل      مقادیر كسرشده از ماليات ها: العاده يا مساعده فوق

 ماليات.

 های مالياتي. مقادیر كسرشده از بدهي اعتبارات:

ای از  یافته از ماليات بـه كـار رفتـه بـرای طبقـه     رخ كاهشیك ن های كمك: نرخ

 معامالت مشمول ماليات. دهندگان یاماليات

كمكي است كه نوعي از دیركرد را در پرداخت ماليات در بـر   های معوقه: ماليات

 دارد.

تـوان گروهـي از افـراد یـا      برای محاسبۀ حمایت ناشي از امتيازهای ماليـاتي مـي  

كنند، بـه عنـوان مرجـع مقایسـه در نظـر       امتيازها را دریافت نمي فعاليتي را كه این

                                                 
1 Tax concessions 
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ای است. بسياری  گرفت. با این حال، محاسبۀ امتيازهای مالياتي كار مشكل و پي يده

اند یا تنهـا آن بخـش از    نظر كرده ها صرف ها از محاسبۀ این بخش از حمایت از كشور

ی مشخصـي بـه   هـا  انتقـال موجـب   گيرند كه آشكارا امتيازهای مالياتي را در نظر مي

 اند. بخش كشاورزی شده

 2يحيترج ب( تسهيالت

ها اغلب به منظور كـاهش هزینـۀ وام توليدكننـدگان بخـش كشـاورزی، در       دولت

یي بـه توليدكننـدگان   هـا  انتقـال به ای  كنند. چنين مداخله های مالي مداخله مي بازار

 رد شود.ی حمایت واها شاخصشود كه باید در محاسبۀ  منجر مي

دهند. در این  های سود تسهيالت بخش كشاورزی را كاهش مي ها نرخ برخي دولت

كنند. در  دهنده، غرامت خود را از بودجۀ دولت دریافت ميهای تسهيالت حالت بانك

ی قيمتي در نظر گرفتـه  ها انتقالای دولت به عنوان معيار  این صورت، مخارج بودجه

 OECDهای عضو و غير  جيحي در تعدادی از كشورشود. این نوع از تسهيالت تر مي

 وجود دارد.

ها بر آن دسته از سـازوكارهای پرداخـت تسـهيالت تأكيـد      در برخي موارد، دولت

های سـود   توان به اعمال نرخ كند. برای مثال مي نمي ای ایجاد دارند كه مخارج بودجه

بخش كشـاورزی  ثابت یا نرخ سود حداقل یا تخصيص بخش مشخصي از اعتبارات به 

رفته به عنوان درآمدهای غيرمستقيم بـه  های از دست اشاره كرد. در این شرایط سود

 آید. حساب مي

هـای سـود    به این ترتيب، وقتي دولت برای حمایـت از بخـش كشـاورزی از نـرخ    

كنـد، بایـد    كاهش یافته یا اعتبارات مستقيم دستوری، بدون جبران آن، استفاده مـي 

ی حمایت وارد شود. رهيافت ها شاخصاین اعتبارات در محاسبه  های ناشي از حمایت

                                                 
1 Preferential lending 
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آن، نرخ سـود   براساسها مشابه با محاسبۀ شكاف قيمت است و  محاسبۀ این حمایت

شـود.   رفتـه( مقایسـه مـي   ترجيحي با یك نرخ  سود مرجع )هزینه فرصـت از دسـت  

در مقـدار  ( با تفاوت نرخ سـود ضـرب   TPL) 1ی ناشي از تسهيالت ترجيحيها انتقال

 اعتبارات برابر است. بيان ریاضي این رویكرد به صورت زیر است:

(17-2)      ∑ (  
    

 
 )     

؛ yهای ترجيحي انباشته در طـول سـال    ی ناشي از وامها انتقال TPLyكه در آن، 

irt  نرخ بهرۀ مرجع در زمانt  از سالy ؛ipt   در شـده(   نرخ بهرۀ ترجيحي )یـا كنتـرل

 است. yاز سال  tهای ترجيحي واریزنشده در زمان  ارزش بدهي ltو  yاز سال  tزمان 

ای مشخص از زمان ای در نقطه ( یك ارزش ذخيرهltهای واریزنشده ) ارزش بدهي

گرفته برای تعـدادی از  ی صورتها انتقالدر معادلۀ فوق، مجموع ارزش  TPLyاست. 

، TPLyتـر ارزش سـاالنه    ی محاسـبۀ دقيـق  نقاط زماني در یك سال معين است. برا

شود. برای مثال، اعتبارات قابل تخصيص  تعداد نقاط زماني بيشتری در نظر گرفته مي

شـود. اطالعـات مربـوط بـه ارزش      های سود به صورت ماهانه در نظر گرفته مي و نرخ

های واریزنشده ممكن است فقط به صورت شش ماهه یا یكسـاله در دسـترس    بدهي

 یابي محاسبه كرد. توان از راه درون ه در این صورت مقادیر ماهانه را ميباشد ك

 1یشاورزك یها يمربوط به بده یازهايامتج( 

توليدكنندگان كشاورزی گاهي از امتيازهـایي كـه توسـط دولـت بـرای غلبـه بـر        

شوند. این گونه بخشش  شود، منتفع مي ها در نظر گرفته مي مشكالت مربوط به بدهي

كشاورزی در كشورهایي چون استراليا، كانادا، مكزیك و بعضـي از اعضـای    های بدهي

چون برزیل، روماني، روسيه و اوكراین  OECDاتحادیۀ اروپا و در كشورهای غيرعضو 

                                                 
1
 Transfers arising from Preferential Lending 

2 Agricultural debt concessions 
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هـای شـدید مـالي در بخـش      ای كه به دليل انتقال به اقتصـاد بـازار، بحـران    در دوره

توان به شـكل تمدیـد    ها را مي تيازكشاورزی رخ داده، پيش آمده است. این نوع از ام

های سود  تسهيالت سررسيده و حذف جزئـي   دورۀ بازپرداخت تسهيالت، كاهش نرخ

یي بـه بـدهكاران   ها انتقالبرخي از  تسهيالت در نظر گرفت. از آنجا كه این امتيازها، 

 ی حمایت وارد شود.ها شاخصكند، باید در محاسبۀ  )كشاورزان( ایجاد مي

 2ها شده نهاده تيريمت مديقد( 

هـا و   توليدكنندگان كشاورزی ممكن است توسط مـدیریت قيمـت برخـي نهـاده    

ونقل نيز مورد حمایـت واقـع شـوند. دولـت      خدماتي چون انرژی، آب آبياری و حمل

هـای   شده به خریداران كشاورزی محدودیت ها و خدمات ارائه ممكن است برای نهاده

خریـد بـرای خریـداران كشـاورزی كمتـر از       قيمتي اعمال كند، به طوری كه قيمت

های توليـد   هایي مشابه یارانۀ نهاده كنندگان است. چنين سياست قيمت دیگر استفاده

گرفته به توليدكنندگان كشاورزی به ازای هر واحد است. در این حالت، انتقال صورت

قيمـت   شده برای آنهـا در مقایسـه بـا    شده، برابر با كاهش قيمت ثبت نهادۀ خریداری

شده توسط یك خریدار مرجع )دیگر( از همان نهاده است. چگونگي محاسبۀ  پرداخت

 ها برای برق مصرفي به صورت زیر است: این حمایت

(18-2) TPEPy = (PEin – PEag) × Wag 

انتقال به توليدكنندگان بر اثر قيمت برق ترجيحـي در سـال     TPEPyكه در آن، 

y ؛PEin    ــر كيلووا ــت ه ــط قيم ــتفاده  متوس ــرق اس ــاعت از ب ــط   ت/س ــده توس ش

ــدگان صــنایع در ســال  مصــرف ــرق    PEag؛ yكنن قيمــت هــر كيلووات/ســاعت از ب

مقــدار بــرق   Wagو  yكننــدگان كشــاورزی در ســال  شــده توســط مصــرف اســتفاده

                                                 
1 Administered input prices 
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 yكنندگان بخش كشاورزی در سـال   شده توسط مصرف كيلووات/ساعت برق استفاده

 است.

و تعيـين مقـدار   « خریـدار مرجـع  »انتخـاب یـك   در محاسبۀ این نـوع حمایـت،   

شده از نهاده توسط هر یك از خریداران بسيار مهم است. چرا كـه كيفيـت و    استفاده

ی قيمتي از راه شكاف قيمتي هميشـه  ها انتقال برآوردها برای  در دسترس بودن داده

 پذیر نيست. برای مثال محاسبۀ حمایت برای آب كشـاورزی بـه دليـل تفـاوت     امكان

كننـدگان در مقایسـه بـا     كيفيت و مـدت زمـان اسـتفادۀ آب توسـط دیگـر مصـرف      

 توليدكنندگان بخش كشاورزی خيلي مشكل است.

هـا  ای و حمایـت های بودجهی غيرقيمتي به دو دسته پرداختها انتقالدرمجموع، 

درآمـدهای   براساسهایي كه . حمایتشود ميدرآمدهای غيرمستقيم تقسيم  براساس

هـا و   انـد نيـز امتيازهـای ماليـاتي، تسـهيالت ترجيحـي، جبـران بـدهي        غيرمستقيم

 شوند.ها و خدمات را شامل مي شده برای نهاده های مدیریت قيمت

ی قيمتي و غيرقيمتي كه بين كنشگران بازار در پـي  ها انتقالهای قبل در قسمت

در  ، مورد بررسي قرار گرفت.گيرد ميی حمایتي از بخش كشاورزی صورت ها سياست

ی حمایت از ها شاخصی صورت گرفته نحوۀ محاسبۀ ها انتقالاین قسمت با توجه به 

 .شود ميبيان  كنندگان مصرف، كنندگان توليد

 (PSEتوكيدكنند ان )ت از یحما برآوردشناسي روش  2-0

توليدكنندگان محصوالت كشاورزی از دو راه مورد حمایت قرار درآمد  طور كلي به

ی قيمتـي اسـت كـه بـر اثـر تفـاوت قيمـت        هـا  انتقالدليل  آن بهگيرد. بخشي از  مي

 برآوردشود كه در محاسبۀ شاخص  سرمزرعه با قيمت مرجع به كشاورزان منتقل مي

MPS( بـه عنـوان حمایـت از قيمـت بـازاری)     PSEحمایت از توليدكننده )
( بيـان  1

                                                 
1 Market Price Support (MPS) 
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 براساست ای و حمایهای بودجه ی غيرقيمتي )پرداختها انتقال. بخش دیگر، شود مي

با عنوان كلي  PSEدرآمدهای غيرمستقيم( دولت به كشاورزان است كه در محاسبۀ 

تعریـف سـازمان همكـاری و     براسـاس كه  شود مي( بيان BPای )های بودجهپرداخت

 بـرآورد شود. در این روش، شـاخص   توسعۀ اقتصادی، خود به هفت دسته تقسيم مي

شـود.   ، یا به شكل درصد محاسـبه مـي  حمایت از توليدكنندگان بر حسب واحد پولي

حمایـت   برآوردحمایت از توليدكنندگان در سطح ملي به شكل نسبت  برآورددرصد 

هـای ناخـالص كشـاورزان ارائـه      از كل توليدكنندگان بخش كشاورزی به كل دریافت

هـای ناخـالص كشـاورزان شـامل ارزش محصـول بـر حسـب         شود. كـل دریافـت   مي

های دولت به كشاورزان است. در شـكل زیـر و    وۀ پرداختهای سرمزرعه به عال قيمت

آورده شـده   كننـدگان  توليـد حمایـت از   برآورد( نحوۀ محاسبۀ شاخص 2-12رابطۀ )

 است.

 

(12-2) BPMPSPSE  

 

 دهندگانماليات

BP :ایهای بودجهپرداخت 
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حمایـت از قيمـت    MPSحمایت از توليدكننـده؛   برآوردشاخص  PSEكه درآن، 

 است.  كنندگان توليدولت به ای دهای بودجهكل پرداخت BPبازاری و 

تصویر كشـيده شـده اسـت.     نيز به  2-8نمودار این مفهوم به صورت شماتيك در 

كننــدگان و  شــود هزینــۀ حمایــت از توليدكننــدگان توســط مصــرف  مشــاهده مــي

كننـدگان تنهـا براسـاس حمایـت از      شود. حمایت مصـرف  دهندگان تأمين مي ماليات

دهندگان )دولت( افزون بر حمایت از قيمـت   ا مالياتپذیرد. ام قيمت بازاری انجام مي

آوردنـد.   عمـل مـي   ای نيز از توليدكنندگان حمایـت بـه   های بودجه بازاری با پرداخت

شود كه حمایت از قيمت بازاری ممكن اسـت منفـي باشـد كـه در ایـن       یادآوری مي

ماليـات  دهندگان  كنندگان و ماليات شكلي از توليدكنندگان به نفع مصرف  صورت به

 شود. گرفته مي

 
 (PSE( الگوی شماتيك اجیای حمايت از توليدكنندگان  9-8نمودار 

PSE=MPS+BP 

1X

 توليدكنندگان

 

 دهندگان ماليات

 كنندگان مصرف

1IX

BP

MPS=IX1+X1 
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حمایـت از   MPSحمایـت از توليدكننـده؛    برآوردشاخص  PSE -2-8در نمودار 

 اسـت.   كننـدگان  توليـد ای دولـت بـه   های بودجـه كل پرداخت BPقيمت بازاری و 

IX1كننـده بـه توليدكننـده و    قيمتي از مصـرف ی ها انتقالX1  قيمتـي از   هـا  انتقـال

 است. كنندگان توليددهندگان)دولت( به ماليات

ــازاری، ســپس مفهــوم    ــدا چگــونگي محاســبۀ حمایــت از قيمــت ب در ادامــه ابت

( بيان PSEحمایت از توليدكننده ) برآوردای در محاسبه شاخص های بودجه پرداخت

 .شود مي

 (MPS) یمت بازاريت از قیحما برآورد 1-2-0

مقدار  برآوردنخستين اقدام برای   (MPSمحاسبۀ حمایت از قيمت بازاری )

های حمایتي، قيمتي كه  دليل اجرای سياست ( است. بهPSEحمایت از توليدكنندگان )

طور كلي تفاوت این دو  كند با قيمت مرجع متفاوت است، به توليدكننده دریافت مي

شود. با وجود این، اجزای آن در  حمایت از قيمت بازاری شناخته ميعنوان  قيمت، به

طوری كه كل حمایت از قيمت  شرایط وارداتي و صادراتي تاحدودی متفاوت است. به

دليل تفاوت قيمت  شود كه به هایي مي بازاری در شرایط وارداتي تنها شامل پرداخت

گان منتقل شده است. بر این كنندگان به توليدكنند داخلي با قيمت مرجع، از مصرف

 2-31بودن محصول با توجه به روابط   اساس، حمایت از قيمت بازاری در شرایط وارداتي

نمودار شود. از نظر هندسي، این مقدار با قسمت هاشورخورده قسمت الف  مي برآورد

 شود: نشان داده مي

(31-2) 
 XDP PPQMPS

IXMPS



 1 
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كننده به ی قيمتي از مصرفها انتقال IX1حمایت از قيمت بازاری؛  MPSكه در آن، 

شده برای قيمت مرجع تعدیل PMقيمت داخلي و  PDمقدار توليد؛  Qpتوليدكننده؛ 

 كاالی وارداتي است.

بودن محصول، براساس دو انتقال شكل  حمایت از قيمت بازاری در شرایط صادراتي

(، انتقال 1IXكنندگان به توليدكنندگان ) بر انتقال از مصرفطوری كه افزون به گيرد. مي

(. به این ترتيب، 1Xگيرد ) دهندگان به توليدكنندگان صورت مي دیگری نيز از ماليات

شود.  مي محاسبه 2-31كل حمایت از قيمت بازاری در شرایط صادراتي، براساس روابط 

نمایش داده شده نمودار از لحاظ هندسي، این حمایت، با قسمت هاشورخورده شكل ب 

 است:

(31-2) 
    XDCPXDC PPQQPPQMPS

XIXMPS



 11 

كننده به ی قيمتي از مصرفها انتقال IX1حمایت از قيمت بازاری؛  MPSكه در آن، 

 QC؛ كنندگان توليددهندگان)دولت( به ی قيمتي از مالياتاه انتقال X1توليدكننده؛ 

شده برای قيمت مرجع تعدیل PXقيمت داخلي و  PDمقدار توليد؛  Qpمقدار مصرف؛ 

 كاالی صادراتي است.

با فرض بيشتر بودن قيمت داخلي نسبت به قيمـت مرجـع    2-2شود نمودار  مشاهده مي

قيمت بازاری كمتر از قيمت مرجع باشـد  رسم شده است. باید توجه داشت كه حتي اگر 

تنهـا تفـاوت آن اسـت كـه در ایـن صـورت، جریـان         نيز روابط فوق كماكان برقرار است.

ی قيمتـي از  هـا  انتقالمنفي بوده و تفسير آن عكس حمایت است. به بيان دیگر  ها انتقال

و  و حمایـت از قيمـت بـازاری منفـي شـده      گيرد ميكننده صورت توليدكننده به مصرف

 دهندۀ ماليات پنهان گرفته شده از توليدكننده است.نشان
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 محصول وارداتي -الف                                                  محصول صادراتي -ب

 بازاریمت يقحمايت از  برآورد( 9-3نمودار 

رای حمایت از قيمت بازاری را ب ها انتقالتصویری شماتيك از جریان  2-11نمودار

كننده انتقال از مصرف  IX1حمایت از قيمت بازاری؛  MPS، كه درآن دهد مينشان 

 دهنده )دولت( به توليدكننده است.انتقال از ماليات X1به توليدكننده و 

 
 ه حمايت از قيمت بازاریی قيمتي در محاسبها انتقالالگوی شماتيك جريان   (9-21نمودار 

1X

 توليدكنندگان

 

 دهندگان ماليات

 كنندگان مصرف

1IX

MPS=IX1+X1 

1IX
1X1IX2IX

OO

a
b

c dd

a b

c

DD DS
DSDD

P

Q Q

P

DP

XP

DP

MP

2PQ
1PQ2CQ

1CQ1CQ
2CQ

2PQ1PQ
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 (BPای ) های بودجه رداختپ 4-2-0

هـای   ای، بـدون اثرگـذاری بـر قيمـت     های بودجه طور كه گفته شد پرداخت همان

هـا همـان    انجامـد. ایـن پرداخـت   نفـع بـازار مـي   هـای ذی  بازاری، به انتقال بين گروه

حمایـت  ای مسـتقيم و  هـای بودجـه  ی غيرقيمتي است كه شـامل پرداخـت  ها انتقال

( بـه طـور كامـل مـورد     2-4كه در قسمت ) شود ميبراساس درآمدهای غيرمستقيم 

شناسـي خـود    هـای اقتصـادی در روش   بررسي قرار گرفت. سازمان توسعه و همكاری

 كند كه شامل موارد زیر است:  ای را معرفي مي های بودجه پرداختهفت دسته از 

هـای  از ارزش پـولي پرداخـت  شاخصي : 1مقدار محصول براساسهای الف( پرداخت

دهندگان به توليدكنندگان محصول یـا  كنندگان و مالياتكه از مصرفاست ناخالصي 

پرداخـت انجـام    مقدار محصـول،  براساسهایي كه محصوالتي خاص، در پي سياست

ها به طور معمول به ازای هر تن یا هر هكتار گيرد. این پرداختدهند، صورت ميمي

 گيرد. صورت ميیا هر واحد دامي 

شاخصـي از ارزش پـولي   : 3سطح زیركشت یا تعـداد دام  براساسهای ب( پرداخت 

دهنـدگان بـه توليدكننـدگان محصـول یـا      كه از ماليـات  است های ناخالصيپرداخت

هایي كه براساس سطح زیركشـت یـا تعـداد دام    محصوالتي خاص، به دنبال سياست

 گيرد.دهند، صورت ميپرداخت انجام مي

شاخصـي از   :2ی كشـاورزی هـا  برنامـه سابقۀ مشـاركت در   براساسهای ( پرداختج

دهنـدگان بـه   كنندگان و مالياتكه از مصرفاست های ناخالصي ارزش پولي پرداخت

توليدكنندگان محصول یا محصوالتي خاص، براساس سابقۀ مشـاركت كشـاورزان در   

 گيرد. ی كشاورزی، صورت ميها برنامه

                                                 
1-Payments Based on Output 

1- Payments Based on Area Planted/ Animal Number 

2- Payments Based on Historical Entitlements 
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شاخصـي از ارزش پـولي   : 1ایهـای یارانـه  راساس استفاده از نهادههای بد( پرداخت

ــای ناخالصــي پرداخــت ــه از مصــرفاســت ه ــاتك ــدگان و مالي ــه كنن ــدگان ب دهن

هـای حمـایتي كـه بـين     توليدكنندگان محصول یا محصوالتي خاص، در پي سياست

  گيرد.كنند، صورت ميهای كشاورزی شكاف ایجاد ميقيمت داخلي و جهاني نهاده

شاخصـي از  : 3های خاصهای به منظور محدود كردن استفاده از نهادههـ( پرداخت

دهنـدگان بـه   كنندگان و مالياتكه از مصرفاست های ناخالصي ارزش پولي پرداخت

ای كـه  هـای حمـایتي  توليدكنندگان محصول یا محصوالتي خـاص، در پـي سياسـت   

  گيرد.كنند، صورت ميمحدود ميها را ای از نهادهاستفاده از یك نهاده یا دسته

ــت و( ــای پرداخ ــاسه ــد  براس ــاورزاندرآم ــي كش ــولي  :2كل ــي از ارزش پ شاخص

ــای ناخالصــي  پرداخــت ــه از مصــرفاســت ه ــاتك ــدگان و مالي ــه كنن ــدگان ب دهن

هـای حمـایتي كـه    توليدكنندگان محصول یـا محصـوالتي خـاص، در پـي سياسـت     

كشـاورز را در سـطح   درآمـد   ه كنند یـا كشاورز مقابلدرآمد  هایخواهند با نوسان مي

ها به محصول یا نهادۀ خاصي محدود گيرد. این سياستخاصي نگه دارند، صورت مي

  شوند.و مشروط نمي

كـه از   اسـت  هـای ناخالصـي  شاخصي از ارزش پولي پرداخـت : 4هادیگر پرداخت ز(

خاص، در دهندگان به توليدكنندگان محصول یا محصوالتي كنندگان و مالياتمصرف

  گيرند.ای كه جزو هيچ یك از موارد باال قرارنميهای حمایتيپي سياست

 

                                                 
3- Payments Based on Input Use 

4- Payments Based on Input Constraint 

1- Payments Based on Overall Farming Income 

2- Miscellaneous Payments 
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 رانیدر ا یا بودجه یها پرداخت -0-2-0    

ــا  هــای بودجــه براســاس بررســي حمایــت ای از كاالهــای منتخــب در مقایســه ب

ای بـه   هـای بودجـه   هـای اشـاره شـده در بخـش نظـری تحقيـق، پرداخـت        پرداختي

 رسـد  ميخش كشاورزی ایران بسيار ناچيز است. با وجود این، به نظر توليدكنندگان ب

های سازمان همكـاری و  ای ایران را بر چهار نوع از پرداخت های بودجه بتوان پرداخت

هـای مبتنـي بـر سـطح زیركشـت یـا تعـداد دام،         توسعۀ اقتصـادی شـامل پرداخـت   

ستفاده از نهاده، دیگـر  های مبتني بر ا های مبتني بر مقدار محصول، پرداخت پرداخت

 ها )مانند یارانۀ تسهيالت( منطبق كرد. پرداخت

ای موجود در ایـران كـه توسـط دولـت بـه       های بودجه در ادامه چگونگي پرداخت

 شود. شود بيان مي بخش كشاورزی پرداخت مي

هـای   هایي كه در بخش كشاورزی ایـران بـه نهـاده    یارانه :های توليد يارانۀ نهاده

شود، شامل یارانۀ ذرت، كنجالۀ سـویا، پـودر مـاهي، جـو )در زیـر       ت ميتوليد پرداخ

از بخش دام و طيور( و انواع كود و سموم شيميایي )در بخش زراعت و باغباني( است. 

هـای  بخشي از كود و سموم مصرفي در كشور از منـابع داخلـي و بـا قيمـت    آنجا كه 

، كشـاورزان بـا دو قيمـت در    ودشـ  ميای تأمين و بخشي در بازار آزاد مبادله مداخله

ـ  رو هسـتند. هم نـين قيمـت بـازار آزاد داخلـي نيـز تحـت تـأثير         هداخل كشور روب

ی ارزی با قيمـت جهـاني متفـاوت اسـت. از ایـن رو،      ها سياستهای دولت و  مداخله

مایت كـود و سـموم   حمورد حمایت دولت است. به نحوی تمامي كود و سموم كشور 

، امـا آمـار   شـود  ميدر بودجۀ دولت ثبت  ،ات حمایتيتوزیع شده توسط شركت خدم

كـه بتـوان نهـادۀ     دقيقي از قيمت كود و سموم بازار آزاد داخلي در دسترس نيسـت 

. بـه همـين دليـل مقـدار كـل      مصرفي مورد حمایت قيمتي را جداگانه محاسبه كرد

ای و جهـاني  ضرب اختالف قيمت یارانـه  حمایت از سموم و كود شيميایي، از حاصل
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محاسـبه   (2-33)ها در مقدار مصـرف هـر محصـول بـا اسـتفاده از رابطـۀ       این نهاده

 .شود مي

(     )    (33-2                                 )                                     

                       

مقدار  QCده، ای نهاقيمت یارانه PDشدۀ نهاده، قيمت مرجع تعدیل PMكه در آن 

سهم هر محصول از كل نهادۀ مصرفي براساس مقدار مصرف نهاده  مصرف نهاده است.

محصوالتي  بارۀدر. شود ميدر هر هكتار و سطح زیركشت محصول در كشور محاسبه 

ها متفاوت در نظر گرفته مقدار مصرف نهاده ،كشت دیم و آبي دارندهای روشكه 

ها نهاده همۀكه دامپروری نيز با توجه به آنهم نين در مورد زیربخش  .شود مي

و قيمت بازار آزاد داخلي با قيمت  شود ميتوسط شركت پشتيباني امور دام توزیع ن

 .شود ميهای زیربخش زراعت و باغباني عمل نهاده مانندمرجع متفاوت است، 

 تمامای كه ممكن است دور از نظر قرار گيرد، آن است كه از سوی دیگر، نكته

ها اختصاص داده نشده به نهادهای دارای ردیف بودجه، ممكن است های بودجهارانهی

و در امور اجرایي مصرف شود. این موضوع در مورد تسهيالت دریافتي توسط 

كه ممكن است بخشي از آن صرف  كند ميكشاورزان نيز به این صورت صدق 

شاورز شود كه در صورت های جانبي كی زندگي یا سایر محصوالت و فعاليتها هزینه

 .شود ميی همراه بيشترها محاسبات با دقت وجود اطالعاتي در این زمينه

های حمایتي در بخش  یكي دیگر از سياست: بيمۀ محصوالت كشاورزی

های بخش كشاورزی با فعاليتاز آنجا كه كشاورزی، بيمۀ محصوالت كشاورزی است. 

ه با زیان عملياتي در این بخش، هميشای های بيمهریسك زیادی همراه است، شركت

از توان پرداخت كشاورزان  بيشتر ایهكه برای جبران آن حق بيم رو هستندروبه
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برای كشورهای جهان  بيشترمانند . به همين دليل در ایران نيز كنندتعيين مي

گذاری، تشویق كشاورزان برای بيمه نجبران زیان عملياتي صندوق بيمه و هم ني

پردازد. سهم دولت از حق ي از حق بيمۀ تعيين شده برای محصوالت را ميدولت بخش

 برابر است. بيمۀ هر محصولمحصوالت كشاورزی با یارانۀ شدۀ تعيينبيمۀ 

های سوختي در داخل كشور فراورده زیادبا توجه به تفاوت قيمتي  :يارانۀ انرژی

حصوالت كشاورزی از های جهاني، محاسبۀ دقيق مصرف انرژی در توليد مبا قيمت

اهميت زیادی برخوردار است. مصرف انرژی در زیربخش دامپروری مربوط به مواد 

ها و  سوختي مانند نفت سفيد، گازوئيل، گاز مایع و طبيعي، بنزین و برق گاوداری

ی زراعت و باغباني یارانۀ مربوط به گازوئيل و ها بخشهای صنعتي، و در زیر مرغداری

آب و عمليات ماشيني است. برای محاسبۀ این یارانه مقدار برق برای استحصال 

های كل كشور و نيز در  ها و مرغداری استفادۀ هر یك از مواد سوختي در گاوداری

شود و در اختالف قيمت  مي برآورداستحصال آب از چاه و دیگر عمليات زراعي 

 شود. ای با قيمت لب مرز هر مادۀ سوختي ضرب مي یارانه

برای عمليات ماشيني در هر هكتار محصوالت آبي و دیم توسط مصرف سوخت 

، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایي در ریزی رنامههای بكارشناسان موسسه پژوهش

آالت محاسبه شده است. اما آن ه مسلم است با توجه به توسعۀ ماشين 1282سال 

ده است، براساس آمار جهاد كشاورزی، مصرف سوخت در طول سه دهه ثابت نبو

تعدیل شود. بدین منظور ابتدا آمار مربوط به درصد استفاده  ها بایداین رقمبنابراین 

آالت در مراحل توليد محصوالت زراعي از اطالعات هزینۀ توليد از هر یك از ماشين

آالت به تا روندی كلي از تغيير كاربرد ماشين شود مياستخراج و مجموع آن محاسبه 

است، برای یافتن  1272-87 های سالاین سری مربوط به كه از آنجا دست آید. 
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مختلف  های سالو مقادیر آن برای  برآوردسری سي ساله تابع روند آن در طول زمان 

. فرم این تابع به صورت نمایي است كه به طور ميانگين رشد ثابت شود ميمحاسبه 

از این نرخ رشد  . با استفادهدهد ميمختلف نشان  های سالدرصد را برای  215/1

محاسبه  1282قبل از  های سالمقدار مصرف سوخت عمليات ماشيني در هكتار برای 

 .شود مي

های بخش مهمي از مصرف انرژی مربوط به استحصال آب است كه در پژوهش

های رایج، آن است گيری شده است. یكي از روشهای متفاوتي اندازهمختلف با روش

برای استحصال آب در هر هكتار از حاصل ضرب كل كه مقدار سوخت مورد نياز 

 های سالمقدار مصرف آب در هكتار محصول، سهم استفاده از منابع آب زیرزميني در 

)آذری،  شود ميمختلف و مصرف گازوئيل برای استخراج هر مترمكعب آب، محاسبه 

سوخت مصرفي عدد بزرگي خواهد  دهد مي(. اما محاسبات با این روش نشان 1286

و حتي با وجود  كند ميی كشاورزی ایجاد ها هزینهبود كه سهم بسيار زیادی در 

كه امروزه . ضمن اینكند ميسوخت، توليد را غيرمنطقي  اندكهای بسيار قيمت

. از این رو، در گيرد ميبخشي از استحصال آب به وسيلۀ موتورهای برق صورت 

ال آب توسط موسسه پژوهش پيش رو، از محاسبات مصرف انرژی برای استحص

روستایي استفاده شد كه آن را بر  ۀ، اقتصاد كشاورزی و توسعریزی رنامههای بپژوهش

اند. اما با توجه به اهميت حمایت قيمتي حسب كيلووات ساعت انرژی برق بيان كرده

 سوخت به دليل تفاوت قيمت، تفكيك انواع مصرف انرژی ضرورت دارد.

های كشاورزی، هر و نظر كارشناسان مكانيك ماشينبا استفاده از روابط فيزیكي 

هزار ژول است و ارزش حرارتي هر ليتر  611ميليون و  2كيلووات ساعت برق برابر با 

 11هر ليتر گازوئيل معادل  دهد ميميليون ژول است كه نشان  26گازویيل نيز 

مقدار برق  توان در تبدیل. از این ضریب ميكند ميكيلووات ساعت برق انرژی توليد 
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در مصرفي در هكتار به معادل گازوئيل آن استفاده كرد. اما پيش از آن الزم است 

. در ابتدا با استفاده از روند سهم استفاده از بررسي شودمرحلۀ دیگری سهم هر یك 

 برآوردبه بعد به صورت یك تابع خطي  1272 های سالآب زیرزميني كه با اطالعات 

و با استفاده از آن مقدار  شود ميز آب زیرزميني محاسبه شده است، رشد استفاده ا

 .گيرد ميقرار محاسبه مورد مختلف  های سالكل مصرف انرژی برق در هكتار در 

دار و بدون برق از كل های برقبرای تفكيك سهم برق و سوخت، از سهم چاه

ی كشاورزی هااطالعات تعداد كل چاهاز آنجا كه . شود ميهای كشاورزی استفاده  چاه

-در دسترس است، بنابراین با استفاده از نرخ رشد ميانگين به 1281تنها برای سال 

ها برای سه دهه محاسبه كارگيری آب زیرزميني برای محصوالت مختلف، تعداد چاه

سال اول دورۀ پژوهش توسط  35دار كشاورزی نيز برای های برق. آمار چاهشود مي

سال آخر با استفاده از  5كه برای  ر منتشر شده استریت منابع آب كشوسازمان مدی

)چهل و چهار سال صنعت برق ایران در نرخ رشد مصرف برق در بخش كشاورزی

دار به دست های برق. با این دو سری، سهم چاهشود ميمحاسبه  (1221آیينۀ آمار، 

)برحسب انرژی مصرفي در هكتار آن در مقدار كل انرژی ضربآید كه حاصلمي

و باقيمانده آن مربوط  شود ميمصرف برق در هر هكتار محصول محاسبه ، لكتریكي(ا

كه براساس روابط فيزیكي  به سوخت مصرفي برای استحصال آب برای محصول است

 قابل تبدیل به مصرف گازوئيل است. 1/1با ضریب  ها،انرژی

دار و بدون های برقهای زیرزميني و توسعۀ چاهبا توجه به رشد استفاده از آب

دار در های برقشود، چاه ( مشاهده مي2-11برق كشاورزی كه روند آن در نمودار )

 .اندهای نخست سهم اندكي داشته سال
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 دار كشورهای برقهای كشاورزی و چاهروند چاه( 9-22نمودار 

های كشاورزی روند استفادۀ آب زیرزميني برای هم نين در محاسبۀ تعداد چاه

 بازدهعلت نبود اطالعات تفاوتي بين  ختلف ثابت فرض شده است و بهمحصوالت م

 1.موتورهای برقي و دیزلي در نظر گرفته نشده است

در نهایت پس از محاسبۀ مقدار مصرف سوخت هر محصول، یارانۀ پرداختي برای 

ضرب تفاوت قيمت داخلي گازوئيل و قيمت صادراتي مصرف سوخت معادل با حاصل

)همانند تعدیل قيمت محصوالت( در مقدار  ونقلنرخ ارز و هزینۀ حملشده با تعدیل

 مصرف گازوئيل خواهد بود.

 (     )    (32-2                 )                                                        

                                                 
1
های زیرزميني در زیربخش باغباني در رشد مكانيزاسيون و روند استفاده از آباز آنجا كه اطالعاتي دربارۀ  - 

 شود.دسترس نيست از متوسط اطالعات زیربخش زراعت استفاده مي
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 QC، سوختای قيمت یارانه PD، گازوئيلشدۀ قيمت مرجع تعدیل Px كه در آن

برای محاسبۀ یارانۀ سوخت در زیربخش  است.محصول در سال  سوختمقدار مصرف 

. به این منظور از مقدار مصرف انرژی شود ميدامپروری نيز همين رابطه به كار گرفته 

شده برای هر كيلوگرم محصول، توسط معاونت دام وزارت كشاورزی استفاده محاسبه

موجود مركز آمار ایران، نوسان زیادی در  كه به عقيدۀ كارشناسان و آمار شود مي

ترین اطالعات در مختلف نداشته است و با توجه به نبود داده، دقيق های سال

. در این محاسبه مصرف انرژی در واحدهای پرورش دام و شود ميدسترس محسوب 

طيور به دو گروه گازوئيل و برق تقسيم شده است. یعني مصرف انواع سوخت نفت 

 وئيل، گاز مایع و طبيعي و بنزین به معادل گازوئيل تبدیل شده است.سفيد، گاز

ی ها بخشی مختلف متفاوت است، بنابراین ها بخشقيمت برق در از آنجا كه 

شوند. از این رو، برای محاسبۀ اقتصادی در مصرف آن رقيب یكدیگر محسوب مي

اورزی و حمایت برق در بخش كشاورزی از تفاضل ميانگين نرخ تعرفۀ برق كش

ضرب در مقدار مصرف برق هر محصول در سال  ها بخشميانگين موزون سایر 

 .شود مياستفاده 

ی حمایتي در توليد بخش كشاورزی، ها سياستاعتبارات بانكي: یكي دیگر از 

بهره است. مسئلۀ مهم در این زمينه، چگونگي توزیع كماعطای تسهيالت بانكي 

و محصوالت  ها بخشممكن است سهم زیرجا كه از آنتسهيالت بين محصوالت است. 

ها متفاوت باشد هر نوع تخصيص دارای درصدی ی بانكها سياستمختلف با توجه به 

ی ها بخشاز خطا خواهد بود. با اطالعات تسهيالت اعطایي بانك كشاورزی در زیر

ی مختلف از تسهيالت ها بخشكشاورزی استخراج شده از بانك مركزی، سهم زیر

توان برای كل تسهيالت بانكي اعطایي ها را ميكه این سهم شود ميمشخص اعطایي 

مثال در رای به این بخش لحاظ و مقدار تسهيالت هر بخش را محاسبه كرد. سپس ب
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زیربخش زراعت و باغباني به نسبت سطح زیركشت هر محصول از كل سطح 

ين كرد. به تسهيالت اختصاص داده شده به هر محصول را تعي ،زیركشت محصوالت

این روش با توجه به اطالعات در دسترس خطای كمتری دارد. در گام  رسد مينظر 

ها الزم است تفاوت نرخ سود بخش كشاورزی با نرخ سود بعدی برای تعيين حمایت

بر آن است كه  تأكيدی حمایتي ها شاخصدر محاسبۀ از آنجا كه مرجع مقایسه شود. 

از ميانگين موزون  ،مت برای مقایسه انتخاب شودترین كاال یا خدقيمت مرجع شبيه

 .شود ميی اقتصاد استفاده ها بخشنرخ سود تسهيالت اعطایي به سایر 

كنندگان  : آمار مربوط به این یارانه از سازمان مصرفيارانۀ واكس  و سرم دامي

هـا   و توليدكنندگان و بانك مركزی به دست آمده است. تخصيص این بخش از یارانـه 

 61حصوالت مختلف، با توجه به نظر كارشناسان سازمان دامپزشكي، به نسبت بين م

 گيرد. درصد برای بخش دام صورت مي 41درصد برای بخش طيور و 

كنندگان شير، گوشت گاو، گوشت  های پرداختي به مصرف : یارانههای مصرفي يارانه

هـا از سـازمان    یارانـه . آمار مربوط به ایـن  گيرد ميمرغ، نان و روغن را در بر مرغ، تخم

 كنندگان و توليدكنندگان به دست آمده است. حمایت مصرف

 (CSEكنند ان ) مصرفت از یحما برآوردروش شناسي   2-0

هـا از   ( شاخصي از ارزش پولي پرداختCSEكنندگان ) شاخص حمایت از مصرف

پـي  معين است كه در  زمانيكنندگان در  دهندگان به مصرف توليدكنندگان و ماليات

های حمایتي در بخش كشاورزی منتقل شده اسـت. بـه بيـان دیگـر،      اجرای سياست

ی هـا  انتقـال كننـدگان شاخصـي از ارزش سـاالنۀ     حمایـت از مصـرف   برآوردشاخص 

كنندگان كاالهـای كشـاورزی اسـت كـه برحسـب قيمـت داخلـي         ناخالص به مصرف

ف را مورد توجـه  های كشاورزی بر مصر شود. این شاخص اثر سياست گيری مي اندازه
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دهـد، در   هـایي كـه مصـرف را تحـت تـأثير قـرار مـي        دهد و دیگـر سياسـت   قرار مي

های حمایت از قيمت بازار محصوالت كشاورزی كه  گيرد. بنابراین همۀ سياست برنمي

شـوند و قيمـت    موجب اختالف بـين قيمـت داخلـي و جهـاني ایـن محصـوالت مـي       

كنندگان وارد  حمایت از مصرف برآورد دهند، در شاخص كنندگان را تغيير مي مصرف

شـده بـر    های مصرفي كه دولت برای جبران ماليات تحميـل  شود. هم نين یارانه مي

پردازد، نيز در این شـاخص   كنندگان بر اثر تغيير قيمت كاالهای كشاورزی مي مصرف

 بـرآورد دهندۀ شاخص  طور كلي، اجزای تشكيل (. بهOECD ،3113شود ) منظور مي

 توان به صورت زیر بيان كرد: كنندگان را مي ز مصرفحمایت ا

: خـالص همـۀ   (2Xكننهدگان    دهنهدگان بهه مصهر     های ماليات پرداخت

گيـرد. ایـن    كنندگان صورت مـي  دهندگان به مصرف هایي است كه از ماليات پرداخت

 كننـدگان  مصرفاگر به زیان ( را MPSها اغلب اثر حمایت از قيمت داخلي ) پرداخت

 یابد. ی كه به مصرف شير اختصاص ميا كند؛ مانند یارانه مي باشد، جبران

هـا بـه    (: این پرداخـت 1IX) كنندگان به توليدكنندگان های مصر  پرداخت

كنندگان و قيمت مرجع جهاني و به ازای مصرف  دليل تفاوت قيمت پرداختي مصرف

كننـدگان داخلـي مجبورنـد     گيرد. برای مثال مصرف مي كاالهای توليد داخل صورت

 گوشت قرمز را با قيمتي بيش از قيمت جهاني بخرند.

ها نيز به دليل تفاوت  : این پرداخت(2IXكنندگان   های مصر  ديگر پرداخت

كنندگان و قيمت مرجع جهـاني و بـه ازای مصـرف كاالهـای      قيمت پرداختي مصرف

گيرد. در نتيجه، به خزانۀ دولت یا به واردكنندگان یـا بـه هـر دو     صورت ميواردشده 

 گيرد. آنها تعلق مي

مربوط به آن  CSE: این جزء از محاسبۀ (3IXای دامي  ه هیينۀ اضافي نهاده

شود كه توسـط توليدكننـدگان كاالهـای دامـي مصـرف       بخش از كاالهای زراعي مي
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شـود. از ایـن رو، بـرای     كننـدۀ نهـایي مصـرف نمـي     ع توسط مصرفشود و در واق مي

(، TCPكننـدگان بـه توليدكننـدگان )    كردن انتقال از مصرفبرآوردجلوگيری از زیاد 

 شود. كاالهای زراعي وارد مي CSEفقط در محاسبۀ 

كننـدگان براسـاس رابطـۀ زیـر محاسـبه       به این ترتيب شاخص حمایت از مصرف

( بسته بـه  2IXو  1IXكنندگان ) های مصرف ود كه پرداختيش شود. یادآوری مي مي

های منفي  تواند موجب پرداخت یا كمتر بودن قيمت مرجع از قيمت داخلي مي بيشتر

كنندگان بـه منزلـۀ    . منفي بودن پرداخت از مصرفشود ميیا مثبت از توليدكنندگان 

كنندگان  ن است و اثر پرداخت از ماليات دهندگان به مصرفكنندگا حمایت از مصرف

 كند: را تقویت مي

(33-2) 3212 )( IXIXIXXCSE  

 

انتقال  IX1 ؛كنندگان مصرفدهندگان )دولت( به های مالياتپرداخت X2که درآن،  

بـه   كننـدگان  مصـرف انتقـال از   IX2 ؛كننـدگان  توليـد بـه   كنندگان مصرفقيمتي از 

 كننـدگان  توليـد مخارج اضـافي غـذای دام )انتقـال از      IX3)دولت( و  واردكنندگان

  محصوالت زراعي( است. كنندگان توليدمحصوالت دامي به 
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 (CSEكنندگان   ( الگوی شماتيك اجیای حمايت از مصر 9-21نمودار 

كننـدگان را بـه    های پرداختي برای حمایت از مصـرف  اجزای جریان 2-13نمودار 

هــای پرداخــت X2(، 2-33در ایــن نمــودار نيــز ماننــد رابطــۀ )كشــد.  تصــویر مــي

 كننـدگان  مصـرف انتقال قيمتي از  IX1؛ كنندگان مصرفدهندگان )دولت( به  ماليات

 IX3بـه واردكننـدگان )دولـت( و     كنندگان مصرفانتقال از  IX2؛ كنندگان توليدبه 

 كننـدگان  توليدمحصوالت دامي به  كنندگان توليد مخارج اضافي غذای دام )انتقال از

 .محصوالت زراعي( است

 (GSSEشناسي حمایت از خدمات عمومي )روش  2-0

( معيـاری اسـت كـه ارزش پـولي     GSSEشاخص حمایـت از خـدمات عمـومي )   

گيـری   یافته به خدمات عمومي را در بخش كشاورزی اندازه ناخالص ساليانۀ اختصاص

هـای فـردی    هـا و فعاليـت   خدمات عمومي كشاورزی به تصميم های كند. پرداختمي

كننــدگان ارتبــاط نــدارد. هم نــين، توليدكننــدگان و      كشــاورزان یــا مصــرف  

ها  كنند. به عبارت دیگر، پرداخت صورت فردی چيزی دریافت نمي كنندگان به مصرف

ر كننـده تأثيرگـذا   هـای مصـرف   های مزرعه و هزینه برای خدمات عمومي  بر دریافتي

 دهندگان ماليات توليدكنندگان

 كنندگان مصرف

1IX 2X

2IX
3IX

CSE=X2–(IX1+IX2)+IX3 
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های اقتصادی خدمات عمـومي را بـه هفـت دسـته      نيست. سازمان توسعه و همكاری

 كند. تقسيم مي

 

 
 

 :شود ميحمایت از خدمات عمومي براساس رابطۀ زیر محاسبه  برآوردشاخص 

     (32-2                                                )     

onmlkjiGSSE       

      

ــه در آ ــعه؛   iن: ك ــق و توس ــاورزی؛    jتحقي ــوزش كش ــي؛   kآم ــارت و بازرس  lنظ

هـای متفرقـه   پرداخت oسازی عمومي و ذخيره  nبازاریابي و ترویج؛ mها؛  زیرساخت

 است.

 

 

 

j :كشاورزی آموزش 

 

 

k :نظارت و بازرسي 

l :هازیرساخت 

m :بازاریابي و ترویج 

n  :سازی عموميذخيره 
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هایي كه در زمينه بهبود توليد محصوالت كشـاورزی و   : پژوهشتحقيق و توسعه

 گيرد؛ دیگر موارد انجام مي

آموزشـي مـرتبط بـا بخـش كشـاورزی اعـم از       : همـۀ مراكـز   آموزش كشاورزی

مراكـز و خـدمات     هـا، مراكـز تحقيقـات كشـاورزی،     های كشاورزی، دانشكده دانشگاه

 آموزش و ترویج؛

: مراكزی كه امور مربوط به كنتـرل كيفيـت و امنيـت غـذایي،     نظارت و بازرسي

 های كشاورزی را بر عهده دارند؛ نهاده

هـای خـارج از مزرعـه، شـامل      مۀ زیرسـاخت : اموری كه به بهبود هها ساخت زير

 شود؛ دستي ارتباط دارد و توسط دولت تأمين مالي ميصنایع باال و پایين

: همۀ اقداماتي كه در رابطه با بازاریابي محصوالت كشاورزی و بازاريابي و توسعه

 توسعه بازار محصوالت است؛

ای نگهـداری  انـدازی و تجهيـز انبارهـای عمـومي بـر      : راهسازی عمهومي  ذخيره

 محصوالت كشاورزی.

: در محاسبۀ حمایت از خدمات عمومي، مواردی كه امكان های متفرقهپرداخت

 شود. بندی كردن در موارد باال را ندارند، در ستون متفرقه وارد مي شدن یا طبقه جمع

با توجه به گستردگي حمایت از خدمات عمومي در ایران و موارد حمایتي مختلف 

شـود و   شده مشـخص مـي   صورت تفكيك ر ابتدا اجزای این شاخص بهد  این شاخص،

هـای مـورد    سپس با استفاده از آمار مربوط به اجزا، مقدار این شاخص در طول سـال 

از خـدمات   یـت حما دهنـدۀ  يلتشـك  یاجزا 2-1جدول بررسي محاسبه خواهد شد. 

 كند. یران را بيان ميا یدر بخش كشاورز يعموم
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 كشاورزی ايراندر بخش  مياز خدمات عمو يتدهندة حما شكيلت یاجیا (9-2جدول 

تحقيقات و  -2

آموزش 

 كشاورزی

و  بذر ديتول  ،يقاتيتحقی اه طرحی اجرا شامل :یشاورزك قاتيتحق  ( الف

 ...و  (يدام كي و)پزش سرمو  سنكوا ديتوله و شد اصالحی اه الهن

 آموزش خدمت(، )ضمن نانكاری كاه آموزش شامل :یشاورزك آموزش ب(

ی اه آموزش  (،یشاورزك برداران هره)ب اربرانك آموزش )بلندمدت(، نانكارك

 یاربردي كعلم آموزشه و متوسط مقطعي رسم

ترويج و نظام  -1

 برداری بهره

ی اه لميف ،يشینما زارعم  ،يآموزشی اه السی كبرگزار شامل ج:یترو نظام الف(

 يونیزیتلویي و ویرادی ها برنامه ديتولي و فن انتشاراتو  ريثكتي و آموزش

ه جمل از مختلفي تعاونی اه تكشر جادیا شامل :یبرداره رهب نظام ب(

و  دام اموره ب مربوطی اه لكتش ،یشاورزك ديتولي تعاون  ،یيروستای اه يتعاون

 ...ویي روستا عمرانی اه لكتش  ور،يط

مكانيیاسيون  -9

 كشاورزی

 یشاورزك ونيزاسيانكمی اه ليپتانسو  اه تيقابل  انات،كام مطالعات الف(

 یشاورزك ونيزاسيانكمه توسعو  تیتقو ب(

 ونيزاسيانكم خدماتی اه لكتش بر نظارتو  تیداه ت،یحما ج(

 يهاولی اه هنمون ساختي و فكي نترلك د(

 حفظ نباتات -4
ه مبارز  سموم، امورهي و ايگه نيقرنط ،يمگاني و هعموم تآفا باه مبارز شامل

 رزی هاه علف بایي ايميشه مبارز  ،یانبار محصوالتو  اهبذري ضدعفون  ،یكولوژيب

 ...هي و ايگی اه یماريبو 

 دامپیشكي -7
 انیآبزو  وريطو  دام ريواگی اه یماريب باه مبارز الف(

 دامو  انسانك مشتری اه یماريب باه مبارزي و عموم داشتهب نيتأم ب(

بازاريابي و  -6

 رساني بازار

 استیي روستا تعاون سازمان فیوظا ازكه یكي  انیيروستاه بي االرسانك شامل

 (يسوختن موادی و ا  هاراني و یمصرفی اهاالك عیتوزهيه و تی اه هنيزم در بيشتر)

 امور اراضي -3
 ر،یباي اراض  یيشناسا  ا،ه هعرص حفظه و توسع ،یبردار هنقشی ها هزینه شامل

 و...سازی اراضي ، یكپارچهمواتي اراضیي شناسا ،ياراضی اه یواگذار

 ها زيرساخت -8
 مراتع،و  اه جنگل  الت،يش ور،يطو  دام ،يباغبان زراعت،ی ها بخشریز شامل

و توسعۀ  اهسد ،كخاو  آب ،یيزدا ابانيبی اه طرح ،یزداريآبخو  زيآبخ حفاظت

 وميسازی عمذخيره

 (1284در برنامه چهارم) يعيو منابع طب یشاورزكتوسعه بخش  يمنابع: سند مل
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، ابتدا  های بخش كشاورزی در ایران های مربوط به حمایتبا استفاده از آمار و رقم

هـا بـرای    ی فـوق در ایـن سـال   هـا  شاخصشود و سپس  محاسبه مي GSSEمقادیر 

دست آمـده بـا    گرفت. هم نين مقادیر به مورد ارزیابي قرار خواهند ها برنامهمقایسۀ 

تری در ارتباط با چگونگي حمایت از  شود تا نتایج كامل كشورهای منتخب مقایسه مي

 دست آید. خدمات عمومي بخش كشاورزی در ایران به

 (TSE) یشاورزكل بخش كاز  یتحماروش شناسي   2-0

ی هـا  انتقال ۀهم ۀگر ارزش پولي ساالننشاخص كل حمایت از بخش كشاورزی بيا

هـای   اجـرای سياسـت   پـي است كه در كنندگان  و مصرفدهندگان  ناخالص از ماليات

و توليـد  درآمـد   هـا و اثرهـای آن بـر   بدون توجه به هدف -حمایتي بخش كشاورزی 

شود. این شاخص براساس رابطۀ  پرداخت مي  -كشاورزان و مصرف توليدات كشاورزی

 شود: محاسبه مي 34-2

(42-2) 2XGSSEPSETSE  

شـاخص   PSEكل حمایت از بخـش كشـاورزی؛    برآوردشاخص  TSEكه در آن، 

حمایت از خدمات عمومي و  برآوردشاخص  GSSE؛ كنندگان توليدحمایت از  برآورد

X2 است. كنندگان مصرفدهندگان )دولت( به ای از مالياتی بودجهها انتقال 

ش كشـاورزی را بـا توجـه بـه     چگونگي تعيين حمایـت كـل از بخـ    2-12نمودار 

 :دهد ميهای مختلف نشان  های پرداختي بين گروه جریان
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 ( الگوی شماتيك چگونگي تعيي  كل حمايت از بخش كشاورزی9-29نمودار 

 PSEكـل حمایـت از بخـش كشـاورزی؛      بـرآورد شـاخص   TSEدر این نمـودار،  

حمایت از خـدمات   برآوردشاخص  GSSE؛ نندگانك توليدحمایت از  برآوردشاخص 

 كنندگان توليدای به های بودجهپرداخت BPحمایت از قيمت بازاری؛  MPSعمومي؛ 

؛ كنندگان توليدبه  كنندگان مصرفی قيمتي از ها انتقال IX1ی غيرقيمتي(؛ ها انتقال)

IX2 به واردكنندگان )دولت(؛  كنندگان مصرفی قيمتي از ها انتقالIX3 ی هـا  نتقالا

محصـوالت زراعي)مخـارج    كننـدگان  توليدكاالهای دامي به  كنندگان توليدقيمتي از 

ــوراك دام(؛  ــال X1اضــافي خ ــا انتق ــاته ــي از مالي ــه  ی قيمت ــت( ب ــدگان )دول دهن

ــد ــدگان تولي ــال X2و  كنن ــا انتق ــهه ــاتی بودج ــه  ای از مالي ــت( ب ــدگان )دول دهن

 است. كنندگان مصرف

MPS=IX1+X1 

PSE=MPS+BP 

TSE=PSE+GSSE+X2 

1X

 توليدكنندگان

 

 دهندگان ماليات

 كنندگان مصرف

1IX

2X

2IX

BP

GSSE

3IX
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 ازيمورد ن یها داده 2-0

داخلـي، مقـدار    ۀهای مورد نياز شامل سطح توليد و ميـانگين قيمـت سـاالن    داده

ضریب تعدیل تفـاوت   ،(، نرخ ارزFOBیا  CIFهای مرجع در لب مرز ) قيمت، مصرف

 با اسـتفاده از ها  هستند. این داده ونقل، بارگيری و فراوری های حمل هزینه ، وكاالیي

 .اندآوری شدهگرد 2-3جدول  براساسو منابع گوناگون، 

 و منابع گردآوری اطالعات مورد استفاده در پژوهشهای  داده (9-1جدول 

 منبع داده داده
توليد، مصرف و قيمت داخلي محصوالت 

 مورد بررسي

وزارت كشاورزی، شركت سهامي پشتيباني امور دام، 

 كشاورزیسازمان خواربار 

 كشاورزیگمرك جمهوری اسالمي ایران، سازمان خواربار  ررسيقيمت جهاني محصوالت مورد ب

 بانك مركزی جمهوری اسالمي ایران نرخ ارز

 شهرسازیراه و مسكن، وزارت  ونقل های حمل هزینه

ریزی كشور و سازمان حمایت از  سازمان مدیریت و برنامه های مصرفي یارانه

وزارت كشاورزی، شركت سهامي پشتيباني امور دام،  ها مقدار توزیع نهاده كنندگان مصرف توليدكنندگان و

 صندوق بيمۀ محصوالت كشاورزی بيمه شركت خدمات حمایتي كشاورزی

 ریزی كشور سازمان مدیریت و برنامه های دامي یارانۀ واكسن و دارو

 بانك مركزی جمهوری اسالمي ایران تسهيالت ارزان قيمت

 های نفتيو شركت پاالیش و پخش فراورده رووزارت ني های انرژی قيمت داخلي حامل

 سازی مصرف سوخت، سایت اوپك سازمان بهينه های انرژی قيمت جهاني حامل

جـدول   مطـابق  ها به صورت مستقيم و برخي از آنها پس از پاالیش برخي از داده

  .گيرد مورد استفاده قرار مي CSEو  MPSی ها شاخصبرای محاسبۀ   (2-2)
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 برای هر محصول  CSEو  MPS( صفحه گسترده محاسبۀ 9-9جدول 

 I.سطح توليد
 ها داده

 ها داده . مقدار مصرف محصول توسط بخش دام و طيور1         

IIها داده . قيمت داخلي 

III)ها یا داده . ارزش توليد )در سطح مزرعه [(I) * (II)/1000] 

IVها داده  انوارها(. مقدار مصرف محصول )توسط خ 

V)قيمت محصول برای مصرف )در سطح مزرعه . 
(II)-

((IX.1)+(X.1))/(I)*1000+((IX.1)+(IX.2))/(IV)*

1000 

VI)ارزش مصرف )در سطح مزرعه . (IV) * (V) / 1000 

VII)قيمت مرجع )در سطح مزرعه . (VII.1)*(VII.3)*(VII.4)-(VII.2) 

 ها داده (.f.o.b. or c.i.f). قيمت مرجع در لب مرز      1 

 ها داده های حمل ونقل، بارگيری و فراوری . هزینه      2

 ها داده . ضریب تعدیل كيفيت كاال      3 

 ها داده . نرخ ارز      4

VIIIاختالف قيمت بازار . (II) - (VII) 

IX .ی بازاریها انتقال (IX.1) + (IX.2) - (IX.3) 

 كنندگان يدكنندگان از مصرف. انتقال به تول      1
 و در غير این صورت 1000/(I)*(.VIII)آنگاه (I)<(IV) اگر

(VIII.)*(IV)/1000 

 كنندگان از مصرف ها انتقال. دیگر       2
-(IV)) صفر و در غير این صورت (I)>(IV) اگر

(I))*(VIII.)/1000 

 های دامي . هزینه اضافي نهاده      3
و در غير این  1000/(.VIII)*(I.1)آنگاه  (I)>(I.1)اگر

 1000/(.VIII)*(I) صورت

X .ای ی بودجهها انتقال (X.1) + (X.2) + (X.3) 
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 . انتقال به توليدكنندگان از ماليات پردازان      1
-(I))آنگاه صفر و در غير این صورت  (I)<(IV)اگر

(IV))*(VIII.)/1000 

 ها داده ردازانكنندگان از ماليات پ انتقال به مصرف .      2

 ها داده  (Price Levies). ماليات بر قيمت       3

XI مقدار حمایت از قيمت بازاری .(MPS)  (IX.1) + (X.1) + (X.3) 

XII  .NPC  100]/1 توليدكننده-

(IX.1+X.1+XII.1)/(III.+XII.1)*100]*100 

 ها داده كل توليد براساسهای  . پرداخت      1

 1000*(I)/(XII.1) هر تن محصول  براساسهای  . پرداخت      2

XIII كنندگان  . مقدار حمایت از مصرف(CSE) (X.2) - ((IX.1) + (IX.2) - (IX.3)) 

1       .CSE واحد (XIII) / (IV)*1000 

 CSE  100* (XIII)/((VI) - (X.2)). درصد       2

XIV .NPC 1 كنندگان مصرف/[100-(IX.1+IX.2)/VI.*100]* 100 

XV .NAC 1 كنندگان مصرف-(XIII.2)/(100+(XIII.2)) 

 IFPRI یت: سانبعم

 



 



 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 نرخ ارز



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 1-2

همان طور كه در فصل قبل اشاره شد یكي از متغيرهای مهمـي كـه در محاسـبۀ    

كننـده  ی حمایت از توليدكننده و مصـرف ها شاخص برآوردقيمت مرجع و در نتيجه 

هـای ارزی و   ورد توجه قرار گيرد، نرخ ارز اسـت. بـه ایـن دليـل كـه  سياسـت      باید م

تغييرات نرخ ارز به دو صورت بر مقدار حمایـت از بخـش كشـاورزی یـا محصـوالت      

  منتخب اثرگذار است. كاهش)افزایش( نرخ ارز از یـك سـو موجـب كـاهش)افزایش(    

ایش)كاهش( حمایـت از  كه این تغييرات به افز شود ميهای وارداتي)صادراتي(  قيمت

قيمت بازاری منجر خواهد شد. از سوی دیگـر بـا كـاهش)افزایش( نـرخ ارز، قيمـت      

یابـد كـه سـبب     های وارداتي توليد كاهش)افزایش( ميوارداتي مواد سوختي و نهاده

ها كاهش)افزایش( یابد. بنابراین انتخاب ، یارانۀ مربوط به انرژی و یارانۀ نهادهشود مي

درست مقادیر حمایت ضروری اسـت. بـرای    برآوردب و دقيق به منظور نرخ ارز مناس
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اند كه اگر به جای نرخ ارز رسمي از نرخ ( نشان داده1226) 1مثال الیفرت و همكاران

( بـرای  PSEشـاخص حمایـت از توليدكننـده )    برآوردارز تعدیل شده استفاده شود، 

. دویـون و  كنـد  مـي پيدا  از رقمي منفي به رقمي مثبت تغيير 1224روسيه در سال 

نظریۀ برابری قـدرت   براساساند كه استفاده از نرخ ارز ( نشان داده3111) 3همكاران

( تعدیل شده در مقایسۀ سـطوح حمایـت بـين كشـورهای گونـاگون،       PPP) 2خرید

بهتری نسـبت بـه نـرخ ارز رسـمي اسـت. افـزون بـر ایـن، محاسـبۀ           4ضریب تبدیل

ای ارز مختلـف )نـرخ ارز واقعـي و تعـادلي( اثـر      هـ نرخ براساسی حمایت ها شاخص

ی ارزی و انحرافات نرخ ارز از مقادیر تعادلي را بر مقادیر حمایت از بخـش  ها سياست

ها و چگونگي . از این رو، در این فصل ابتدا به بيان تعریفدهد ميكشاورزی نيز نشان 

اسـبۀ نـرخ ارز   ، سـپس نتـایج مح  شود ميمحاسبۀ نرخ ارز حقيقي و تعادلي پرداخته 

 .شود ميتعادلي و مقادیر انحراف نرخ ارز از مقادیر تعادلي آن بيان 

 نرخ ارز واقعي و تعادكي   ۀتعاریف و چگونگي محاسب 4-2

زا در  درون يـری بلكـه متغ  يست،ن گذاری ياستابزار س یا يرمتغ یكارز  ينرخ واقع

 يـين تعاقتصـاد   ادیيبن يرهایمتغ دیگرتأثير  است كه ارزش آن تحت یاقتصاد نظام

و  یارز بـدون سـازگار  )رسـمي(   ياسـم  یهـا  و اعالم نـرخ  يينتعاز این رو،  .شود يم

و ثبـات   ينرخـ نخواهد بود و به نظـام تـك   یدارپا ،بلندمدت يبا نرخ تعادل هماهنگي

طور كه پيشتر نيز اشاره شد، در ایران نرخ ارز در اغلـب   همان. شود مين يمنته یارز

نـرخ   ينشكاف ب ي،شناس شواهد و مطالعات كاروده است. براساس ها چندنرخي ب سال

 یشكسـت در اجـرا  ایـران نخسـت ناشـي از    در اقتصـاد  تعـادلي  و نرخ ارز  يارز واقع

                                                 
1 - Liefert, et al 
2 - Doyon et al 
3
 - Purchasing Power Parity (PPP) 

4 - Conversion factor 
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رسـد نـرخ    به نظر مي بوده است. یالر یبرابر ينرخ واقع يينتعدر ثر ؤم های ياستس

كالن  ادمهم اقتص يرمتغ نیبلندمدت ا يتعادل یرمقاد یا ينهبه یردر تطابق با مقادارز 

 یهـا  بخـش  يتعـادل  یطشرابه طوری كه با وجود تغييرات بسيار در  شود، تعيين نمي

گویــا از دیــد  -ارز ينــرخ تعـادل در  يجـه و در نت - شــوراقتصـاد ك  يو خــارج يداخلـ 

نـرخ   مـدت  يطـوالن نسـبي   يـت تثبگذار، تغيير چنداني نداشته است. درواقع  سياست

و تـورم   ینگيرشد شتابان نقدداده است كه اقتصاد كشور با  در حالي رویارز  يرسم

 یعمـده تجـار   یهـا  با طـرف  یسهكار در مقا يروین یور بهره يكاهش نسب ها، يمتق

بـرای مثـال بـر     .مواجه بوده است يبازرگان ۀمبادل طۀمداوم راب ييراتتغ يزو ن ،كشور

صـاد كـالن، در   اقت يملـ درآمد  يينچارچوب تع یك( در 1276) يعسلپژوهش  پایۀ

اقتصـاد   يتعـادل بخـش خـارج    يمنحن يبكه در آن ش یرانمانند اقتصاد ا یاقتصاد

مخـارج بخـش    یشافـزا  ل این كـه است، او يتعادل بخش پول يمنحن يبتر از ش تند

بخـش   یهـا  دولـت و ترازپرداخـت   ۀدر بودج همزمان یبه كسرممكن است  يعموم

 يو مـال  يپـول  های ياستصورت با س یندر ا دوم این كهاقتصاد منجر شود و  يخارج

اقتصاد  يو بخش خارج يدر بازار كاال و خدمات، بازار پول همزمانبه تعادل  توان ينم

 يـز نـرخ ارز ن  ياستساز  الي،و م يپول های ياستبر سيد، به طوری كه باید افزون رس

 .استفاده شودبه تعادل مطلوب  يابيدست یبرا

از  ینجـا در ا ،به طور مختصر به آن اشاره شـد  بلندمدت ارز كه ينرخ تعادل مفهوم

كشـور در چـارچوب    ینظـام ارز  يتوضـع  دهـد  ياسـت كـه اجـازه مـ     يدنظر مف ینا

توجـه   یـد بلندمـدت با  ياستفاده از مفهوم نرخ ارز تعادل یشود. برا يبررس يمشخص

و  يمـال  یمـدت بازارهـا   شود كه در هر لحظه از زمان، اقتصاد كشور در تعادل كوتـاه 

تعادل مطلوب  تواند يمدت، م تعادل كوتاه یناقتصاد قرار دارد. ا يبخش واقع یرهابازا

كشـور در سـطح    یتوازن تجار یانرخ تورم  یا يدمثال، اشتغال عوامل تول راینباشد. ب

-زا بـرون  يرهـای مشـروط بـه متغ  - تعـادلي   یطشـرا این هر حال  ر. دنباشندمطلوب 
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ي كشور و از جمله نـرخ ارز واقعـ   یاقتصاد نظام يدرون يرهایارزش متغكنندۀ  تعيين

منظـور از  در اینجـا  . ( اسـت  المللـي  ينو بـ  يشده با نرخ تـورم داخلـ   یلنرخ ارز تعد)

تعادل  یطاز شرا يبخش وانبه عندارشان است كه مق يرهایيزا آن متغ برون يرهایمتغ

را  زا هـای بـرون   يـر متغبـه طـور كلـي    . شوند ينم يينتع يستممدت در درون س كوتاه

 يـين تعاز پـيش  آنها  یركه مقاد يرهایيمتغنخست، : گروه تقسيم كردسه به  توان يم

 يرهـای متغدوم،  ؛شـده اسـت(   يـت آنهـا تثب  یركه مقاد هایي يمتشده است )مانند ق

مربـوط   يرهایمتغسوم، و  ي؛و مال يپول یها ياستس يرهایمانند متغ یارذگ سياست

 ينكته مهمـ  قرار دارند. یاقتصاد يستماز س كه در خارج الملل يناقتصاد ب یطشرابه 

 يسـتم زا ممكـن اسـت س   بـرون  يرهایآن است كه متغ يردمورد توجه قرار گ یدكه با

 ازو هـم   گذارند ياقتصاد م يادیبن يرهایكه بر متغ اثری راهكشور را هم از  یاقتصاد

رار دهنـد.  تأثير ق تحت كنند، يم یجادا یكه در انتظارات عوامل اقتصاد ييراتيتغ راه

 يرهـای ارز تحـت تـأثير متغ   ينرخ واقعـ  ،گفت در هر لحظه از زمان توان يم ینبنابرا

 یـن ا ييـر بـا تغ  يجـه قـرار دارد و در نت  یانتظارات عوامل اقتصاد يزاقتصاد و ن يادیبن

كه  یانتظارات عوامل اقتصاد ،از اقتصاددانان ياری. از نظر بسكندمي ييرتغ يزعوامل ن

بـه   يمـال  یها در بازار «يمنطق یها حباب» يریگ از عوامل شكل یداقتصا ياتدر ادب

آن را  يمدت حتـ  و در كوتاه شود مينرخ ارز  هاینوسان یدموجب تشد روند يشمار م

مباحـث  كند. با توجـه بـه   ميدور  يادیبن يرهایشده تحت تأثير متغ يينتع یراز مقاد

بلندمـدت وجـود    ينـرخ ارز تعـادل  و  يدر رابطه با نرخ ارز واقع یدگاهدو دگفته، پيش

بـه طـور    توانـد  يارز هرگـز نمـ   ياقتصاددانان اعتقاد دارند كه نـرخ واقعـ   يدارد. برخ

ارز در واقـع   ينـرخ واقعـ   و يـرد بلندمدت خـود فاصـله بگ   ياز نرخ تعادل یچشمگير

 یـن مؤثر بر نرخ ارز اسـت. از نظـر ا   یاقتصاد يادیبن يروهاینۀ كنند همواره منعكس

-سـوداگرانه   هـای  يـت از فعال برآمـده  «يمنطق یها حباب» يلتشك یتصاداق یدگاهد

عبارت  به. اثر چنداني نداردارز  يبر نرخ واقع  - شده بيني يشاز انتظارات پ يختهبرانگ
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اقتصاد اسـت و   يادیارز همواره متناسب با عوامل بن ينرخ واقع یدگاهد یندر ا یگر،د

مناسـب اسـت.    كالن نا های ياستاز س يانعكاس ،در واقع ينرخ ارز واقعبودن  نامناسب

ـ   دوم  یدگاهد بلندمـدت را رد   ينـرخ ارز تعـادل  و  ينـرخ ارز واقعـ   ينامكـان شـكاف ب

 .داند يم يرممكنغ یادشوار  يارن شكاف را بسیا يقدق برآوردهرچند  كند. ينم

 در آن دانست كـه  توان يرا م پذیرفتنيبلندمدت با نرخ ارز  ينرخ ارز تعادل تفاوت

 پـذیرفتني در سـطح   یارذگـ  سياست يرهایمتغ یرتحت تأثير مقاد پذیرفتنينرخ ارز 

 ينـرخ ارز تعـادل   یف،تعر براساس ،كه يدر حال شود. يم يينتع یار اقتصادذگ سياست

ــاد  ــأثير مق ــدت تحــت ت ــادل یربلندم ــایمت يتع ــرون غيره ــه متغ ب ــایزا از جمل  يره

ممكـن اسـت در    يتعـادل  ریمقـاد  ،است و همان طور كـه گفتـه شـد    یارذگ سياست

 تفاوت داشته باشند. ها يرمتغ پذیرفتني یربا مقاد یطيشرا

رشـد   یارز بـرا  ينـرخ تعـادل   يينتع يتبر اهم يدیكأباال در واقع ت ۀبه نكت توجه

 يـدی كل شـاخص بهـره دو   يارز و نـرخ واقعـ   ينـرخ واقعـ   .و اشتغال اسـت  یاقتصاد

زا تحت تـأثير   درون يرهایثابه متغدر اقتصاد كالن هستند كه به م ينسب های يمتق

 يـين تعگيرنـد. از ایـن رو،    يها در سطح اقتصاد كالن قرار م از اختالل وعيشمار متن

بلندمـدت آنهـا خـود     يتعـادل  یربـا مقـاد   یرتمهـم در مغـا   یهـا  نـرخ  ینا يربهينۀغ

از سوی دیگر، باید توجه داشت . كند يم یجادا یدر نظام اقتصاد يشتریب یها اختالل

زاسـت و ابـزار    بـرون  یرهـا يخـود تحـت تـأثير متغ    يمـال  یانتظارات در بازارهـا كه 

 های ياستاصالح س يجهست. در نتها يرمتغ یناز ا يخود بخش ی،اقتصاد های ياستس

 يـين تعنه تنها بر  يتعادل یها نرخ ارز و نرخ بهره در تطابق با نرخ يينتعو  ی،اقتصاد

بر انتظارات اثرگذار است، بلكه  یاقتصاد ظامن یزا درون متغيرهای یبرا ينهبه یرمقاد

 ينرخ رسم یلتوجه كرد تعد یدبا ،. به هر حالگذاردميهم اثر مثبت  یارز یبازارها

بـا   یدر اقتصـاد   - یو ادار ياسيبا وجود عزم س يحت - ،بلندمدت يتعادلنرخ ارز به 

 يازمندن هایي زیسا ينهو به زم يستن ای كار ساده يچندنرخ یتورم شتابان و نظام ارز
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كـه در   اسـت  گام نخستينبلندمدت  ينرخ ارز تعادلصحيح  برآورد، راه یناست. در ا

 .شود ميقسمت بعد چگونگي محاسبۀ نرخ ارز تعادلي بيان 

 های تعيين نرخ ارز تعادكي مباني نظری و روش  0-2

( نقطۀ شروع مناسبي برای پرداختن به مباحث PPPنظریۀ برابری قدرت خرید )

های  اساس تعداد زیادی از مدل PPPربوط به نرخ ارز تعادلي است به این دليل كه م

های پي يده است.  شناسينرخ ارز ساختاری و یك معيار مناسب برای مقایسۀ روش

. شود ميكنندۀ دو كشور طرف تجاری استفاده  در این معيار از شاخص قيمت مصرف

ين قدرت خرید واقعي پول دو كشور به این نظریه نرخ ارز خارجي از نسبت ب براساس

های ارز،  ها در دو كشور، متغيرهای مستقل و نرخ آید، بنابراین سطح قيمت دست مي

باشند. این نظریه به دو شكل متفاوت مطرح شده است. یكي به این  متغير وابسته مي

های  های داخلي به قيمتمفهوم كه نرخ تعادلي ارز به طور مطلق با نسبت قيمت

كه تغييرات نسبي  كند ميارجي برابر است. درحالي كه شكل دیگر این نظریه بيان خ

نرخ ارز با این دو سطح از قيمت مرتبط است. بر پایۀ این نظریه ارزش خارجي پول 

خواهد مبنایي برای  به قدرت داخلي آن بستگي دارد. بدین وسيله این نظریه مي

دهد. نظریۀ برابری قدرت خرید،  ترقي و تنزل ارز در یك دوره معين به دست

كه  كند ميمبادالت بازرگاني بين كشورها را به طور كامل بدون موانع تجاری فرض 

ها، هرگونه انحراف نرخ  یابد. در این مدل افزون بر كاالها، سرمایه نيز آزادانه انتقال مي

در ای كه های نسبي باید به تدریج محو شود، به گونه ارز رسمي از سطح قيمت

های ابتدایي تعيين  نرخ ارز واقعي به سمت مقداری ثابت همگرا باشد. مدل  نهایت،

گذاری شده است. در  نرخ ارز اسمي بر مبنای نظریۀ برابری قدرت خرید مطلق پایه

اخير،  های سالها، نرخ ارز واقعي باید به سمت عدد یك همگرا باشد. در  این مدل

قدرت خرید با استفاده از فنون همجمعي نشان داد های جدید از نظریۀ برابری  آزمون
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موارد، حتي در بلندمدت، برابر مقدار ثابت یك نيست و  بيشتركه نرخ ارز واقعي در 

  برابری قدرت خرید،  در این چارچوب اقتصاددانان اعتقاد به تفسير جدیدی از نظریه

ای  فقط رابطه با عنوان نظریۀ برابری قدرت خرید ضعيف دارند، به این معنا كه

ها برقرار است، به عبارت دیگر، نرخ ارز  بلندمدت بين نرخ ارز اسمي و نسبت قيمت

واقعي به سمت یك ميانگين ثابت همگراست كه ميانگين ثابت ممكن است عدد یك 

نباشد. بر همين اساس علت عدم برقراری نظریۀ برابری قدرت خرید مطلق، وجود 

از دیگر  برآمدههاست و هم نين امكان دارد  دادهموانع تجاری و روند موجود در 

در آزمون نظریۀ برابری قدرت   اند. بنابراین، متغيرهایي باشد كه از مدل حذف شده

موارد، یك روند زماني به  بيشترخرید و تعيين نرخ ارز واقعي بر مبنای این نظریه در 

 .شود ميصورت متغير مستقل مشاهده 

عيين نرخ ارز بالفاصله بعد از جنگ جهاني دوم و كنندۀ تهای گمراه نظریه 

 1شكل گرفتند. در ابتدا  ماندل 1261های عظيم ایجاد شده در اوایل دهۀ  شكاف

های كالسيك را با وارد كردن  كنزین IS-LM( رویكرد 1263) 3( و فلمينگ1261)

 -هایشان توسعه دادند. مدل ماندل تجارت بين الملل و جریان سرمایه در تحليل

نقش مهمي بازی كرد. بعد از آن  1271فلمينگ در ادبيات نرخ ارز تا نيمۀ دهۀ 

كه به اهميت « مالي»و « پولي»های  سازی نرخ ارز به سمت رویكردهای مدل تالش

؛ 1276، 2داشتند، كشيده شد )فرنكل تأكيدموجودی در تعيين نرخ ارز  -جریان

پذیر و چسبنده از قيمت انعطافهای  (. در سه دهۀ اخير، نسخه1276، 4دورنبوسچ

از آنجا كه سازی نرخ ارز مسلط بودند. اما های پولي در ادبيات نظری مدل مدل

و نبود این  random walkهای پولي به دليل غلبه نداشتن بر  عملكرد كاربردی مدل

                                                 
1 - Mundell 
2
- Fleming 

3 - Frenkel 
4 - Dornbusch 
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(، ضعيف بود؛ مباني نظری 1225و روگوف،  1ها از متغيرهای اساسي )آبسفلد مدل

مدل »(، 1288و 1281) 3توسط استاكمن« مدل تعادل واقعي»دیگری چون 

redux  »(و 1225توسط آبسفلد و روگوف )«توسط گریلي و « مدل نقدینگي

 ( ارائه شدند.1223) 2روبيني

های تعيين نرخ ارز كه به انها اشاره شد، به صورت نظری باقي  بسياری از مدل

های كاربردی استفاده شدند )سارنو  ناليزماندند، اما  برخي از آنها به طور گسترده در آ

های پولي و  (. برای مثال، مدل3114، 5، چيونگ، چين و پاسكال3112 4و تيلور

نرخ  برآوردهای عملياتي  ( به طور گسترده در كاربردPPPروش برابری قدرت خرید )

ارز تعادلي در كشورهای درحال توسعه و صنعتي استفاده شدند. به ویژه زماني كه 

تر در دسترس نبودند. های پي يده اده و زمان مورد نياز برای به كار بردن مدلد

ها این است كه با تصریح یك خط رگرسيون، نرخ ارز اسمي  ویژگي خاص این تحليل

دهند. افزون بر ها و ...  پيوند مي های پولي مانند عرضۀ پول، سطوح قيمت را به متغير

 -چارچوب ماندل براساسعادل اقتصاد كالن های دیگری چون رویكرد ت این، مدل

نرخ ارز تعادلي محسوب  برآوردهای مشهوری در  فلمينگ ارائه شدند كه مدل

 شوند.  مي

( در طول دهۀ 1281استاكمن )« مدل تعادل واقعي»براساس ادبيات كاربردی، 

ه استفاد ها سياستدرپي در تحقيقات و اخير، اعتبار زیادی به دست آورده است و پي

مدل »های ارز تعادلي در  شده تا مسئلۀ تعادل نرخ ارز و انحراف آن حل شود. نرخ

را با توجه  6اند كه مطلوبيت موقتي از یك چارچوب نظری مشتق شده« تعادل واقعي

                                                 
1 - Obstfeld & Rogoff 
2 - Stockman 
3 - Grilli and Roubini 
4 - Sarno & Talor 
5 - Cheung,Chinn & Puscual 
6 - Intertemporal utility 
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؛ 1228، 1؛ اگنور1288و 1281)استاكمن،  كند ميبه محدودیت بودجه حداكثر 

، «رویكرد معادلۀ منفرد»یا به اصطالح  تر مدل( . حالت ساده1222هينكل و مانتيل، 

نرخ ارز واقعي تعادلي بلندمدت را به ارزش پایدار و ثابت از عرضه، تقاضا و متغيرهای 

های متنوع  . روشكند ميهای اساسي واقعي اقتصادی( مرتبط  سياستي )متغير

توانند يمعادله منرخ ارز تعادلي با استفاده از رویكرد تك برآوردهای زماني، در  سری

، تحليل همجمعي شود ميهایي كه به وفور استفاده  به كار برده شوند. یكي از روش

متغيرهایي به صورت یك سيستم و به منظور  دهد ميتوسط جانسون است كه اجازه 

 ایجاد بردارهای همجمعي وارد مدل شوند.

اگرچه رویكرد معادلۀ منفرد بدون محدودیت نيست، چندین مزیت نسبت به 

های پولي یا نظریۀ برابری قدرت  كه برخالف مدلگر رویكردها دارد. نخست ایندی

نرخ ارز تعادلي به وسيلۀ  دهد مي(، رویكرد معادلۀ منفرد اجازه PPPخرید )

اقتصادی تعيين شود و مقدار آن در در طول زمان تغيير كند. دوم  های اساسي متغير

-حداكثرسازی روشن و صریح پایه چارچوب براساسكه، رویكرد معادلۀ منفرد این

آميزد. سوم  ریزی شده است كه محدودیت بودجۀ دولتي و خصوصي را با هم در مي

كننده، آن را نسبت به رویكرد  های سری زماني معدود كه، نياز این رویكرد به دادهاین

 تر ساخته است. تعادل اقتصاد كالن كاربردی

ز تعادلي و انحرافات آن در كشورهای در ها برای محاسبۀ نرخ اربسياری از پژوهش

البادوی و  اند. برای مثال حال توسعه از رویكرد معادلۀ منفرد استفاده كرده

(، 3117)5چنگ و اردن(، 3115)4چنگ(، 1282)2(، ادواردز1224)3سوتو

                                                 
1 - Agenor 
2 - Elbadawi & Soto 
3 - Edwards 
4 - Cheng 
5 - Cheng & Orden 
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( 3111)2توان نام برد. هم نين پاتناك و پولي( مي3112)3(، ماتيسن3113)1ژانگ

نرخ ارز تعادلي در هند استفاده كردند. در این  برآورددله برای معااز رویكرد تك

مطالعه، نرخ ارز تابعي از نرخ مورد انتظار، تغييرات نرخ بهره واقعي، حق بيمۀ ریسك،  

های بانك مركزی و یك اختالل تصادفي در نظر گرفته شده است. نتایج مداخله

تعادل در بازار محصول تعيين روپيه نزدیك به  1221مطالعه نشان داد كه در دهۀ 

های اندك این بازار، نرخ ارز برای هميشه در حد شده بود. اگرچه به دليل تعدیل

رایج و عادی بود. با وجود  تعادلي باقي نماند و انحراف از نرخ تعادلي بازار محصول،

یر شده بود، ز برآورداین، وقتي روپيه در مقایسه با نرخ بلند مدت، كم یا بيش از حد 

فشار بازار مالي، گرایش برگشتن به حالت تعادل وجود داشته است. سرا و 

معادله، انحراف روپيه هند را پيش از بحران ( با استفاده از رویكرد تك3113)4ساكزنا

نرخ ارز، در ایجاد  برآوردبررسي كردند. نتایج این مطالعه نشان داد كه بيش  1221

  ركود شدید نرخ ارز را موجب شده است.داری بازی كرده و بحران نقش معني

 رویكـرد معادلـه منفـرد و    بلندمدت با اسـتفاده از  يتعادلنرخ ارز  پژوهش یندر ا

گزین نرخ ارز ها در قالب راه محاسبۀ مقدار حمایتد. وش مي برآورد VECM يافتره

تعادلي مبتني بر نتـایج ایـن قسـمت خواهـد بـود، هم نـين بـا اسـتفاده از الگـوی          

شود  مي ينيب يشپنجم توسعه پ ۀبرنام یانتا پا ينرخ ارز تعادل VECMدسنجي اقتصا

قـرار  هـای حمـایتي مـورد اسـتفاده      بينـي رونـد سياسـت    و نتایج آن در بخش پيش

در ادامه نتایج محاسبۀ نرخ ارز تعادلي و مقادیر انحـراف نـرخ ارز واقعـي از     .گيرد يم

بيني برنامۀ ل تا چهارم و هم نين پيشی اوها برنامهمقادیر تعادلي بلندمدت آن طي 

 .شود ميپنجم ارائه 

                                                 
1 - Zhang 
2 - Mathisen 
3 - Patnaik & Paul 
4 - Cerra and Saxena 
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 نرخ ارز تعادكي بلندمدت  در ایران برآوردچگونگي   2-2

نرخ ارز تعادلي بلندمدت یك متغير قابل مشاهده نيست همان طور كه گفته شد، 

ناپذیر، خـود  مشاهدهنرخ این اقتصادی  ۀنظریبراساس  ،حال شود. با این برآوردو باید 

ابـزار   هـای اقتصادسـنجي   روش. اقتصاد كالن اسـت  پذیرتابعي از متغيرهای مشاهده

 رود. مناسبي برای كشف رابطۀ تابعي مذكور به شمار مي

معادله  يتعادل واقع یكردرو»از  ينرخ ارز تعادل ۀمحاسبدر پژوهش پيش رو، برای 

بـرای ایـن   . ودشـ  استفاده مي( 3117شده توسط چنگ و اردن ) ارائه یو الگو« منفرد

داده  يحتوضـ آن  يرهـای و متغالگوی اقتصادسنجي معرفـي،   ي، ابتدا شكل كلمنظور

نيز و  ،مورد استفاده های يرمتغ يزمان های یسر یستایيا يبررس یجسپس نتا شود، مي

 .شود يم يانبنرخ ارز تعادلي  برآوردنتایج و  ينيب يشپ یها روش

 معرفي متغيرهای مورد بررسي 1-2-2

( اسـت. در  1رابطه )نرخ ارز تعادلي برای ایران به صورت  برآورد الگویلي شكل ك

. متغيرهای كالن شود مياین رابطه نرخ واقعي ارز با متغيرهای كالن اقتصادی تعریف 

 شوند:( نيز در ادامه تعریف مي1به كار رفته در رابطۀ )

(1- 4) 

1 2( , , , , , , , )LRER f LGEX LGEX LGOLD LOPEN TFP LTOT LWD LOIL

 

 

از تقسيم مخارج  لت به توليد ناخالص داخلي:الف( لگاريتم مخارج جاری دو

مخارج  1GEXدست خواهد آمد، كه در آنجاری دولت به توليد ناخالص داخلي به

توليد ناخالص داخلي ایران است. با افزایش مخارج جاری  GDPجاری دولتي و

كاالهای مصرفي افزایش یابد. باتوجه به  رایتقاضا بدولت، انتظار بر این است كه 

ای ارزبری بسيار كمتری دارند، اینكه كاالهای مصرفي در مقایسه با كاالهای سرمایه
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یابد و با كاهش تقاضا برای ارز، نرخ ارز واقعي نيز كاهش تقاضا برای ارز كاهش مي

 خواهد یافت. بنابراین عالمت انتظاری برای این متغير، منفي است.

(3-4)                                                                           

1
1 ln

GEX
LGEX

GDP

 
  

 
 

از تقسيم مخارج  لگاريتم مخارج عمراني دولت به توليد ناخالص داخلي:  ( ب

مخارج  2GEXدست خواهد آمد، كه در آنناخالص داخلي به عمراني دولت به توليد

توليد ناخالص داخلي ایران است. با افزایش مخارج عمراني  GDPعمراني دولتي و

ای افزایش یابد. بنابراین با دولت، انتظار بر این است كه تقاضا برای كاالهای سرمایه

ر پي آن یابد كه دای، تقاضا برای ارز افزایش ميافزایش تقاضا برای كاالهای سرمایه

با افزایش تقاضا برای ارز، نرخ ارز واقعي نيز افزایش خواهد یافت. بنابراین عالمت 

 انتظاری برای این متغير، مثبت است:

(2-4) 
      
 

 

آید. در این رابطه دست مياز لگاریتم قيمت جهاني طال به: لگاريتم قيمت طال ( ت

GOLD ني طال، انتظار بر این بيانگر قيمت جهاني طالست. با افزایش قيمت جها

ی خواهد بود. در این بيشتراست كه برای تأمين طالی مورد نياز داخل، احتياج به ارز 

صورت با افزایش تقاضا برای ارز، نرخ ارز واقعي نيز افزایش خواهد یافت. بنابراین 

 عالمت انتظاری برای این متغير، مثبت است:

( )LGOLD LOG GOLD   (4-4)  

از تقسيم مجموع ارزش صادرات و واردات بر توليد  ص آزادسازی تجاری:شاخ (  

ارزش واردات و  VMارزش صادرات؛ VXآید كه در آن دست ميناخالص داخلي به

GDP زی تجاری، موانع توليد ناخالص داخلي ایران است. با بهبود شاخص آزادسا

2
2 ln

GEX
LGEX

GDP
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تر انجام خواهد گرفت. با افزایش ای در كشور رفع خواهد شد و واردات آزادانهتعرفه

واردات، به طور مسلم تقاضا برای ارز نيز افزایش خواهد یافت. با افزایش تقاضا برای 

ارز، نرخ ارز واقعي نيز افزایش خواهد یافت. بنابراین عالمت انتظاری برای این متغير، 

 بت است:مث

(5-4)            
ln

VX VM
LOPN

GDP

 
  

  
وری كل اقتصاد ایران با استفاده از رهيافت تحليل پوششي بهره وری:شاخص بهره

بيانگر شاخص مقداری محصول و  iOUT شد. در این رابطه، برآورد( DEA) هاداده

iINP وری، توليدات داخلي ی نهاده است. با افزایش شاخص بهرهشاخص مقدار

بهبود و نياز وارداتي در كشور در بلندمدت كاهش خواهد یافت. با كاهش نيازهای 

وارداتي، تقاضا برای ارز نيز كاهش خواهد یافت. با كاهش تقاضا برای ارز، نرخ ارز 

 این متغير، منفي است: واقعي نيز كاهش خواهد یافت. بنابراین عالمت انتظاری برای

(6-4)            i

i

OUT
TFP

INP
 

 از تقسيم شاخص قيمت صادراتي به شاخص (:LTOTلگاريتم رابطۀ مبادله   ( ه

 MUVشاخص قيمتي صادراتي و XUVآید، كه در آنقيمت وارداتي به دست مي

داتي است. با بهبود رابطۀ مبادله، كاهش شاخص قيمت وارداتي به شاخص قيمتي وار

افزایش شاخص رابطۀ مبادله منجر خواهد شد. با كاهش شاخص قيمت وارداتي برای 

واردات مقدار مشخصي كاال، به ارز كمتری نياز خواهد بود. كاهش تقاضا برای ارز به 

المت انتظاری برای این متغير، كاهش نرخ ارز واقعي نيز خواهد انجاميد.  بنابراین ع

ی را در كشور به بيشترهای صادراتي نيز ارزآوری منفي است. افزایش شاخص قيمت

ازای صادرات مقدار مشخصي كاال در بر خواهد داشت. افزایش عرضۀ ارز در داخل به 

 .شود ميكاهش نرخ ارز واقعي در بلندمدت منجر 
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ln
XUV

LTOT
MUV

 
  

   

(7-4) 

از تقسيم نرخ بهرۀ جهاني  داخلي: بانكي جهاني به نرخ سود ةنرخ بهر نسبت

 WIRآید. در این رابطه دست ميبه نرخ سود داخلي )نرخ سود بلندمدت در ایران( به

نرخ سود بلندمدت داخلي است. با افزایش این شاخص،  DIR نرخ بهرۀ جهاني و

گذاری خارجي در كشور افزایش یافته و تزریق و عرضۀ ارز به بازارهای داخلي مایهسر

یابد. با افزایش عرضۀ ارز، نرخ ارز واقعي نيز كاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش مي

 عالمت انتظاری برای این متغير، منفي است.

( )
WIR

LWD LOG
DIR

  
(8-4)  

(: از نسبت صادرات نفتي بر توليد ناخالص LOILت )صادراتي نفدرآمد  ك( لگاریتم

توليد ناخالص  GDPدر آمدهای نفتي و  OILآید. كه در آن  داخلي به دست مي

داخلي ایران است. افزایش درآمدهای نفتي در كشور همواره افزایش واردات را در بر 

، چرا كه صدور نفت شود مياین نوع واردات، ارزی تقاضا نداشته است. اما برای 

یابد. با ارزآوری را به همراه خواهد داشت. بنابراین تقاضا برای ارز وارداتي كاهش مي

كاهش تقاضا برای ارز، نرخ ارز واقعي نيز كاهش خواهد یافت و عالمت انتظاری برای 

 این متغير، منفي است.

(2-4) OIL
LOIL

GDP

 
  
   

 محاسبۀ نرخ برای پژوهش این نرخ ارز واقعي )برحسب برابری قدرت خرید(: در

. شود مي استفاده خرید قدرت برابری نظریۀ مبنای بر نرخ، این تعریف از واقعي، ارز

به  خارجي های قيمت نسبت ضرب راه حاصل واقعي از ارز نرخ نظریه، این براساس

 جای به موارد، از بسياری در. آید مي مي به دستغيررس ارز نرخ در داخلي های قيمت
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 وش، فرزین) است شده تأكيد قيمت معيارهای نسبت بر ها قيمت نسبت از استفاده

 :است محاسبه شده زیر واقعي به صورت ارز نرخ روش این در(. 1273

(11-4)  



m

i

i
iPPP E

p

p
wE

1

0 

كننده در كشورهایي است كه  فمعيار قيمت مصر Pi مقدار ارز واقعي؛ Eppp آن در كه

 ارز نرخ E0 داخلي و كننده مصرف قيمت معيار Pبيشترین تجارت را با كشور دارند؛ 

های پيشين، نرخ ارز مورد استفاده در این رابطه، در پژوهش .غير رسمي داخلي است

و  1271 های سالهای بزرگي كه در نرخ ارز رسمي بوده است. اما باتوجه به شكست

های بازار، از نرخ ارز نرخ ارز واقعي با نرخ بيشتربه منظور برقراری انطباق  و 1281

 غيررسمي در این پژوهش استفاده شده است.

به منظور بررسي ارتباط بين متغيرهای كالن اقتصادی و نرخ واقعي ارز، از آزمون 

( و 1221و  1288وهانسن )جروش توسعه یافته توسط بر مبنای  جمعيهم

( استفاده VARالگوی خودتوضيح برداری ) براساس( 1221و جوسليوس )هانسن جو

 ( به شكل زیراست:VARمدل خودرگرسيوني ) براساسشود. چارچوب آزمون مي

(11-4)       ∑        
 
                                                                                

ماتریس ضرایب  i أ؛بردار عرض از مبد C ؛(1N) بردار tyكه در آن

سفيد است. با استفاده از الگوی سيستمي  هنوف ۀیك پروس  tخودرگرسيوني و 

VAR قرار داد و  روابط تعادلي و بلندمدت ميان متغيرها را مورد بررسي توانمي

شده بندیها را به صورت زمانتكانهو هم نين اثر  دست آوردهضرایب بلندمدت را ب

توان بلندمدت بين متغيرها وجود داشته باشد، مي ۀاگر رابط .مورد ارزیابي قرار داد

 به صورت زیر نوشت را الگوی تصحيح خطای برداری مربوط به این دو متغير

 (:1227چانگ، و  1225اندرس، )
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(13-4) uΔyγΔyγΔyyβyα ti,1t2,i2,11t1,i1,1ti,1t2,11t1,i
)( 

    
هـا  αتـوان عنـوان كـرد كـه اگـر      ایستا بودن جمالت اخالل، مي رفتنگ با در نظر

t,1مخالف صفر باشند، رابطۀ 1 1 2,t 1
y β y

 
  ۀدهندۀ یك رابطـ ایستا و نشان شكبينيز 

توان به ير ميتصحيح خطای برداری باال را برای چند متغ ۀهمجمعي خواهد بود. رابط

 صورت زیر نوشت:

(12-4) 
                

utΔyΓΔyΓyΔy
1Pt1,1P1t1,11tt

.......π



 

 

تواندر رابطۀ فوق مي  را نيز در نظر گرفت كه در آن β  ماتریس بردارهای

 .اسـت مـدت بـه بلندمـدت    ماتریس ضرایب تعدیل روابط كوتـاه  αروابط بلندمدت و 

 .استبيانگر عملگر وقفه  هم نين

سرانجام برای محاسبۀ نرخ ارز تعادلي بلندمدت و پس از تعيين عوامل بلندمدت 

های موقت را  مؤثر بر نرخ ارز واقعي توسط مدل تصحيح خطای برداری، باید اثر تكانه

ني زما شدۀ نرخ ارز تعادلي حذف كرد. بدین منظور، از روش رونداز سری محاسبه

پرسكات با حداقل  -استفاده شد. فيلتر هودریك 1(HPFپرسكات ) -فيلتر هودریك

دست  ( بهtاز روند آن ) Xtكردن مجموع مجذورات انحراف متغير سری زماني 

اند كه رابطۀ زیر را  پرسكات، مقادیری -آید. در واقع مقادیر روند فيلتر هودریك مي

 :كند ميحداقل 

(14-4                  )             
                                        

     
1

22

1 1

1 2

T T

t t t t t t

t t

x      


 

 

       
 

                                                 
1 - Hodrick-Prescott Filter 
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پارامتر عامل موزون است كه مقدار هموار بودن  λ تعداد مشاهدات و T كه در آن

تر انتخاب  بزرگ λ (. هر چه مقدار1227)هودریك و پرسكات،  كند ميروند را تعيين 

است و در حد، سری زماني به سمت خطي شدن  بيشترشود، دليل بر هموارسازی 

رود. این فيلتر دوطرفه است و از این رو مشكل تغيير فاز دوره را از بين  پيش مي

(. شاخص انحراف نرخ ارز واقعي از مسير تعادلي 1227برد )هودریك و پرسكات،  مي

 : شود ميتعریف آن به صورت زیر محاسبه  براساسخود نيز 

(15-4) 
100

RER ERER
Mis

ERER

 
  
   

نرخ ارز  ERERنرخ واقعي ارز و  RERدرصد انحراف نرخ ارز؛  MISكه درآن 

ها و اطالعات مورد نياز در این پژوهش از بانك مركزی تعادلي بلندمدت است. داده

 آوری شده است.( جمع3113( و بانك جهاني )1221جمهوری اسالمي ایران )

 ی مدلنتایج بررسي پایایي متغيرها 4-2-2

های سری  ضرایب الگو با استفاده از داده برآوردهای معمول اقتصادسنجي در  روش

زماني، براین فرض استوارند كه متغيرهای الگو ایستا هستند. یك متغير سری زماني 

ستاست كه ميانگين، واریانس و ضریب خودهمبستگي آن در طول زمان ثابت وقتي ای

ضـرایب الگـو ناایسـتا     برآورداني مورد استفاده در بماند. اگر متغيرهای سری زمباقي 

داری بـين متغيرهـای الگـو    باشند، در عين حالي كه ممكن است هيچ رابطۀ مفهـوم 

آمدۀ آن بسيار بـاال باشـد و    دست ( به2Rضریب تعيين )تواند  وجود نداشته باشد، مي

كـه  ضمن این بين متغيرها شود. موجب استنباط نادرست محقق دربارۀ مقدار ارتباط

. شـوند معمول مي Fو  tهای  اعتباری آزمونوجود متغيرهای ناایستا در الگو سبب بي

الگوی نهایي و بلندمدت، به بررسـي پایـایي متغيرهـای     برآوردبر این اساس پيش از 

، همۀ دهد مي( نشان 4-1گونه كه نتایج جدول ). همانشود ميمورد بررسي پرداخته 

گيری پایا هستند. بنابراین در صورت وجـود  يرهای مورد بررسي با یك بار تفاضلمتغ
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بـه منظـور    VECMتوان از الگوی ارتباط بلندمدت بين متغيرهای مورد بررسي، مي

 نتایج استفاده كرد. برآورد

فولر  يكيافت ديبا استفاده از ره گيری تفاضلبار يكرها با يمتغ ييايپا يبررس( 4-2جدول 

 افتهي ميتعم

 متغير
آمارة 

 یبرآورد

آمارة 

 بحراني

نوع الگوی 

 یبرآورد

 با عرض از مبدأ و روند -169/4 -748/7** لگاريتم نرخ ارز واقعي

ی جاری ها هیينهلگاريتم نسبت 

 دولت به توليد ناخالص داخلي
 با عرض از مبدأ و روند -771/9 -333/9*

ی عمراني ها هیينهلگاريتم نسبت 

 ناخالص داخلي دولت به توليد
 با عرض از مبدأ و روند -169/4 -979/7**

 با عرض از مبدأ و روند -169/4 -317/6** لگاريتم قيمت جهاني طال

لگاريتم درآمدهای نفتي به توليد 

 ناخالص داخلي
*118/9- 364/1- 

با عرض از مبدأ و بدون 

 روند

لگاريتم نسبت بهرة جهاني به سود 

 داخلي
 ا عرض از مبدأ و روندب -169/4 -811/7**

لگاريتم درجۀ باز بودن اقتصادی به 

 توليد ناخالص داخلي
 با عرض از مبدأ و روند -169/4 -982/7**

 با عرض از مبدأ و روند -779/9 -731/9** لگاريتم رابطۀ مبادله بازرگاني

 های تحقيق : یافتهمنابع                       داری در سطح یك و پنج درصد ** و * به ترتيب معني
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 نتایج آزمون مرتبه همگرایي 0-2-2

های بهينه، وجود  وقفهتعداد طور كه گفته شد پيش از آزمون همگرایي باید  همان

مدت و بلندمـدت مشـخص شـود. بـرای تعيـين       روند و عرض از مبدأ در روابط كوتاه

در ایـن   نخست باید الگوی خودتوضيح برداری بـرازش شـود.   ،های بهينه تعداد وقفه

الگو، از حالـت چهـارم   های زماني متغيرهای  سریبا توجه به وجود روند در پژوهش، 

رونـد و  وجود و  ،مدت وهانسن كه بيانگر وجود عرض از مبدأ در روابط كوتاهجآزمون 

نتـایج   4-3. در جـدول  شـود  مـي عرض از مبدأ در روابط بلندمـدت اسـت، اسـتفاده    

براسـاس   یـك الگـوی خودتوضـيحي بـرداری،     برمبنـای  معيارهای تعيين طول وقفه

وقفه در الگوسـت، از ایـن    3نتایج بيانگر وجود  گزارش شده است.معيارهای مختلف 

رو، آزمون جوهانسن با طول وقفۀ یك )یك وقفه كمتر از وقفۀ بهينـه گـزارش شـده    

 ( برای بررسي روابط بلندمدت استفاده خواهد شد.VARدرالگوی 

 نه در الگويطول وقفه به ج آزمونينتا( 4-1جدول 

تعداد 

 وقفه
SC AIC FPE HQ LR 

1 184/1- 651/1- 
11-11×68/3 164/1 NA 

1 822/2- 321/8- 14-11×11/5 772/6- 624/337 

3 *563/6 *823/12- *16-11×32/7 
*463/11- *233/115 

 ای تحقيق ه منابع: یافته                                 داری در سطح پنج درصد * معني
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گـزارش شـده اسـت.     4-4و  4-2هـای   همگرایـي در جـدول   ۀنتایج آزمون مرتبـ 

( و حداكثر مقدار traceاثر ) ۀ، هر دو آمار4-2نتایج حالت چهارم در جدول  براساس

 كند. (، وجود یك رابطۀ بلندمدت را در الگو تأیيد ميMax-Eigen Valueویژه )

 یها   تعداد روابط بلندمدت در حالتييتع یس  براوهاني ييج آزمون همگراينتا (4-9جدول 

 مختلف

 بدون روند بدون روند ها نوع روند داده
روند 

 خطي
 روند خطي

روند درجۀ 

 دوم

 حالت آزمون

 حالت دوم حالت اول
حالت 

 سوم
 حالت پنجم حالت چهارم

بدون جزء 

 ثابت

با عرض از 

 مبدأ

با عرض 

 از مبدأ

با عرض از 

 مبدأ

با عرض از 

 مبدأ

 بدون روند بدون روند
بدون 

 روند
 با روند  با روند 

 3 1 3 3 3 آماره اثر

 1 1 1 1 1 حداكثر مقدار ویژه

 های تحقيق : یافتهمنابع

های  شود، با توجه به وجود روند در داده مشاهده مي 4-4طور كه در جدول  همان

ها و  ي روند دادههای اول و دوم مورد نظر نيست. هم نين، بررس تحقيق، نتایج حالت

ها  دوم در داده ۀدهد، روند درج فولر نشان مي ترسيم آنها و نيز نتایج آزمون دیكي

مورد نظر نيست. ضمن این كه حالت سوم بر  نيزوجود ندارد؛ بنابراین حالت پنجم 

مدت، در روابط  این فرض استوار است كه با وجود عرض از مبدأ در روابط كوتاه

 ندارد.بلندمدت روند وجود 
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 وهانس  در حالت چهارمي يي  مرتبه همگراييج آزمون تعينتا( 4-4جدول 

 آماره اثر فرض صفر
مقدار  آماره حداكثر

 ويژه

 617/52* 823/178* صفر رابطۀ بلندمدت

 528/23 375/112 حداكثر یك رابطۀ بلندمدت

 786/34 727/86 حداكثردو رابطۀ بلندمدت

 662/31 253/61 حداكثرسه رابطۀ بلندمدت

 653/17 382/41 حداكثر چهار رابطۀ بلندمدت

 182/12 627/33 حداكثر پنج رابطۀ بلندمدت

 211/2 548/2 حداكثر شش رابطۀ بلندمدت

 347/1 347/1 حداكثر هفت رابطۀ بلندمدت

 های تحقيق  منابع: یافته                                   داری در سطح یك درصد * معني

، و بـا  اساساین بر  شد.در این تحقيق حالت چهارم در نظر گرفته ن ترتيب، به ای

یـك رابطـۀ بلندمـدت در الگـو     وجود اثر و حداكثر مقدار ویژه،  ۀهر دو آمار توجه به

شده است. با توجه به این ارائه  4-4. نتایج تفصيلي حالت چهارم در جدول شدتأیيد 

اول از مقادیر بحراني خـود بيشـتر    تكرارژه در كه مقادیر آماره اثر و حداكثر مقدار وی

بلندمدت در سطح احتمـال پـنج درصـد تأیيـد      ۀاست، در این حالت وجود یك رابط

 شود. مي

متغيرهـا، انباشـته از درجـه یـك اسـت و       همـۀ با توجه به این كه به این ترتيب، 

ح خطای تأیيد وجود یك رابطۀ بلندمدت ميان آنها، الگوی تصحيبا توجه به هم نين 

الگـوی  فراینـد بـرازش   شود. در ادامه  نرخ ارز تعادلي انتخاب مي برآوردبرداری برای 

 شود. بررسي ميهای مربوطه، و نتایج آن  آزمون ،تصحيح خطای برداری
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ساتم در  يو ثباات س  ياكیسر ينرمال بودن، همبستگ یها آزمون 2-2-2

 اكگو

نرمال بودن اجـزای اخـالل،    برای اطمينان از درست بودن انتخاب طول وقفه باید

ثبات سيستم، همبستگي پياپي و ناهمساني واریانس ميان جمالت اخالل در الگـوی  

، LM1 ،JB3 هـای  تصحيح خطای برداری بررسي شود. بـرای ایـن منظـور از آزمـون    

( استفاده شده است. تشخيص نادرسـت تعـداد   AR Rootو ثبات سيستم ) 2پرتمنتو

ثباتي الگو و نرمال نبـودن اجـزای اخـالل     سریالي، بي ها سبب ایجاد همبستگي وقفه

 4-5هـای فـوق در جـدول     . نتـایج آزمـون  بـرد  و نتایج الگو را زیر سؤال مـي  شود مي

شـده بـر مبنـای معيـار      اساس، درستي تعداد وقفۀ تعيـين این گزارش شده است. بر 

سـطح   دهد بـا توجـه بـه ایـن كـه      نشان مي 4-5شود. نتایج جدول  مي تأیيدشوارتز 

صفر  ۀبيشتر شده است، فرضي 1/1( از ارزش احتمال 136/1برا ) -احتمال آماره جاكو

اجزای اخـالل در   . به این معني كهشود مبني بر نرمال بودن جزء اخالل پذیرفته مي

و  LMهای  آزمونطور كه گفته شد،  همان.هستندبلندمدت دارای توزیع نرمال  ۀرابط

شـده   تگي پياپي ميان اجزای اخالل در الگوی بـرازش برای بررسي همبس نيز پرتمنتو

نبـود همبسـتگي پيـاپي ميـان      مبنـي بـر   ها فرض صفر . در این آزمونپذیرفتانجام 

بـه بيـان    .شود پذیرفته مي 4-5براساس جدول این فرض جمالت باقيماندۀ الگوست. 

را شـود، زیـ   احتمال وجود همبستگي پياپي ميان جمالت پسماند الگـو رد مـي  دیگر، 

 21برای احتمـال   1/1سطوح احتمال مربوط به دو آزمون فوق از سطح بحراني  همۀ

درصد بيشتر است. بنابراین تعداد وقفۀ انتخاب شده موجب ایجاد همبسـتگي ميـان   

 اجزای اخالل نشده است.

                                                 
1
 Lagrange multiplier 

2
 Jarque-Bera 

3
 Portmanteau 
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در رابطه  و پرتمنتو LM،  آزمون ج آزمون نرمال بودن جمالت پسماندينتا (4-7جدول 

 بلندمدت

 LM Portmanteau  (Q-Stat) برا -جاكو آماره

141/4 756/68 134/71 

(121/0) (232/0) (020/0) 

 قيتحق یها افتهی: منابع       

 4-1 نمودارشده در  برداری برازش نتایج آزمون ثبات سيستم در الگوی خودتوضيح

هـای   ریشـه مشخصـه   همـۀ شـود،   نشان داده شده است. همان طور كه مشاهده مـي 

بيـانگر ثبـات   . این مسـئله  مدل، داخل دایره به شعاع واحد قرار گرفته استمعكوس 

  .ستسيستم الگو

 
 VAR یبرآورد یستم الگويج آزمون ثبات سينتا (4-2نمودار
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 (VECMی اقتصادسنجي )اكگوازش برنتایج  2-2

 گـزارش شـده اسـت.    4-6رابطه بلندمدت نرخ ارز واقعي در جـدول   برآوردنتایج 

الگو از لحاظ آماری پذیرفتني اسـت. بـه طـوری كـه،      شود ميمشاهده كه  طور همان

هم نين، همۀ متغيرهـای توضـيحي بـر     .ستدار بودن كل الگو بيانگر معني Fآماره 

دار دارند. به عبارت دیگر، نرخ ارز واقعي از ایـن متغيرهـا اثـر     متغير وابسته اثر معني

بررسـي   انطبـاق آن بـا نظریـه    . در ادامه چگـونگي اثرگـذاری هـر متغيـر و    پذیرد مي

 .شود مي

در دارد و این اثر منفي اثر نرخ ارز واقعي  ربازرگاني ب ۀمبادل ۀ، رابطبراساس نتایج

های ارزی  كنترل ۀكنند تجاری منعكس ۀمبادل ۀدار است. رابط درصد معني پنجسطح 

ی ارزی ها مختلف شاهد اعمال انواع كنترل های دوره. اقتصاد ایران در استو تجاری 

مختلـف متفـاوت    هـای  دورهها در  این كنترلشدت است. با وجود این و تجاری بوده 

هر متغير بيانگر كشش ضریب لگاریتمي بودن الگوی برآوردی، توجه به  بوده است. با

بـا  كـه   دهـد  مـي آن است. بر این اساس، ضریب متغير رابطۀ مبادله بازرگاني نشـان  

بازرگاني، نرخ ارز واقعي به اندازه  ۀمبادل ۀرابطشاخص  مقدارافزایش یك درصدی در 

ن اشـاره  آبه پيشتر كه طور  همانبودن رابطه . معكوس یابد ميدرصد كاهش  118/5

 .است ، مطابق انتظارشد

های آن را در بلندمـدت   یكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر نرخ واقعي ارز كه حركت

 در نهایت درجۀ بـاز بـودن اقتصـاد    و های تجاری ، محدودیتدهد ميتحت تأثير قرار 

 هاست یكي از این محدودیت ،است. وضع تعرفه بر ورود انواع كاالهای وارداتي
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 الگوی تصحيح خطای برداری و تعيي  رابطه بلندمدت برآورد( 4-6جدول 

)متغير وابسته: لگاریتم نرخ ارز      متغيرها

 واقعي(        

انحراف  ضرایب

 استاندارد

  tآماره 

LOPEN )درجه باز بودن اقتصاد( 
**222/1 357/1 623/5  

LTOT )371/17 326/1 -118/5** )رابطه مبادله بازرگاني-  

LOIL )درآمد نفتي( 
**822/3- 345/1 725/11-  

LGOLD )قيمت جهاني طال( 
*731/1 275/1 231/1  

LG2/LG1  نسبت مخارج  عمراني به مخارج جاری (

 دولت(

**746/1  328/1 138/2  

LRPA وری اقتصاد()شاخص بهره 
**628/13- 713/1 435/7-  

LWIR/LNERKH  نسبت)نرخ بهره جهاني به نرخ

 سود داخلي(

**161/4- 185/1 741/2-  

C )427/5 )ضریب ثابت- --- ---  

  -LRER **358/1- 151/1 176/5ضریب تعدیل شوك 

F-Statistic =  5.089 

Determinant resid covariance (dof adj.) 1.87E-15 

Determinant resid covariance =  7.32E-18 

Log likelihood= 268.0522 

Akaike information criterion=-8.253 

Schwarz criterion=-2.0239  
 

                                                             5سطح احتمال % *% و 1** سطح احتمال 

 تحقيقهای : یافتهبعمنا

  

 

كاهش تعرفه، موجب كاهش قيمت داخلي كاالهای وارداتي و در نتيجـه افـزایش   

خواهد داشت و  بيشترافزایش تقاضای وارداتي نيز نياز به ارز . شود ميتقاضای واردات 
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كشـش ایـن متغيـر     برآوردتقاضا برای ارز و در نهایت نرخ ارز را افزایش خواهد داد. 

درصدی در  222/1است كه یك درصد افزایش در این شاخص، به افزایش بيانگر آن 

 دار است. . این نتيجه در سطح یك درصد معنيشود مينرخ واقعي ارز منجر 

منفي اثر نرخ ارز واقعي بر در بلندمدت مطابق انتظار،  ،درآمدهای نفتي نيزمتغير 

 دهـد  مـي متعدد نشان  های ژوهش پ. استدار  سطح یك درصد معنياثر در . این دارد

موجب افزایش حجم پول، افزایش تورم، افـزایش واردات   ينفتهای افزایش درآمدكه 

رشـد درآمـدهای   در واقـع،  . را در پي داردو در نتيجه كاهش نرخ واقعي ارز  شود مي

؛ از این اقتصاد كشور باشد ۀها غيرواقعي و جدا از بني پرداخت ۀنفت موجب شده موازن

. شـود  ميتعيين  ،توانست تحمل كند تر از آن ه تجارت غيرنفتي مي رزاننرخ ارز ارو، 

یك درصد به شاخص درآمـدهای نفتـي    چنان هكه  دهد مينشان شده برآوردضریب 

نتـایج  باتوجـه بـه    .یابـد  ميدرصد كاهش  822/3 ۀاضافه شود، نرخ ارز واقعي به انداز

ارتباط مثبـت  ثبت دارد. این اثر منرخ ارز واقعي بر روی ، قيمت جهاني طال 5جدول 

در اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز و به طور معمول، . است دار درصد معني پنجدر سطح 

 ،با افـزایش قيمـت طـال در بازارهـای جهـاني     به طوری كه  ،طال با هم همراه هستند

بـا افـزایش   ضریب این متغير بيانگر آن است كه . یابد ميتقاضا برای دالر نيز افزایش 

 731/1 ۀنرخ ارز واقعي در كشور به اندازقيمت جهاني طال، درصدی در شاخص یك 

 .یابد ميدرصد افزایش 

در این تحقيق، مخارج دولت به دو دسته مخارج جاری و مخارج عمرانـي تقسـيم   

ایـن مخـارج    دهد ميشد كه اثر هر كدام بر نرخ واقعي ارز متفاوت است. نتایج نشان 

ی جـاری سـهم عمـده مخـارج     هـا  هزینهاگر  اقعي ارز دارد.دولت اثر دوگانه بر نرخ و

، تقاضای داردارزبری كمتری  ها هزینهاین از آنجا كه ، را به خود اختصاص دهددولت 

 چنان هو  یابد مينرخ ارز واقعي نيز كاهش و از این رو،  شود ميكمتر  برای ارزدولت 

 ها هزینهاین از آنجا كه ، اختصاص یابدی عمراني ها هزینهبه سهم عمده مخارج دولت 
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، نـرخ ارز واقعـي افـزایش    و از ایـن رو  ارزدولت برای ی دارند، تقاضای بيشترارزبری 

نسـبت مخـارج   ی، افزایش یك درصدی در شاخص برآوردتوجه به ضریب  . بایابد مي

 .خواهـد داد درصد افزایش  746/1به اندازه را نرخ ارز واقعي ، دولت عمراني به جاری

 دار است.نيز در سطح یك درصد معنياین اثر 

. ردداری دا منفـي و معنـي   ۀوری اقتصاد نيز با نـرخ ارز واقعـي رابطـ    شاخص بهره

كـه در توضـيح   طـور   نادار اسـت. همـ   درصد معني یككه این اثر در سطح  طوری هب

. اگـر فـرض   اسـت  متغيرهای مورد بررسي اشاره شد، این رابطـه نيـز مطـابق انتظـار    

باشد، دسـتمزدها  برقرار وری در اقتصاد  تمزدها به واسطه ارتباط بهرهافزایش نرخ دس

یابند. این شـرایط بـه افـزایش     وری كاالهای غيرتجاری افزایش مي بهره ۀنيز به واسط

هم نين بـا  . شود ميها در اقتصاد و كاهش نرخ واقعي ارز منجر  سطح عمومي قيمت

بـه واردات و در نتيجـه نيـاز بـه ارز     وری، توليد ملي تقویت شده و نيـاز  افزایش بهره

یابد. خارجي كاهش خواهد یافت. بنابراین با كاهش تقاضای ارز، نرخ ارز نيز تقليل مي

موجـب  ، وری شـاخص بهـره  افزایش یك درصدی در  دهد مينشان تحقيق نتایج این 

، رسد مياین رقم نيز منطقي به نظر  .شود مي نرخ ارز واقعيی درصد 628/13كاهش 

وری را به انـدازۀ یـك درصـد در    كه تالش بسياری در اقتصاد الزم است كه بهرهچرا 

در نهایـت یكـي از   ی اقتصـادی كشـور افـزایش دهـد.     هـا  بخشو زیـر  هـا  بخشهمۀ 

جهـاني بـه نـرخ سـود      ۀمتغيرهای اثرگذار بر نرخ ارز واقعي اقتصاد، نسبت نـرخ بهـر  

 طـور  دار است. همان معني و در سطح یك درصداست منفي اثر نيز . این استداخلي 

جهاني نسبت به نرخ سود در داخـل كشـور،    ۀبيان شد، با افزایش نرخ بهر پيشتركه 

ارزش ریـال   شـود  ميو موجب یابد  مي افزایشجریان ورودی سرمایه به داخل كشور 

كه ضریب طور  . همانیابد كاهشنرخ واقعي ارز ، در نتيجه شود تقویتدر مقابل دالر 

، مربوطـه  شـاخص ی ، افزایش یك درصـد دهد ميورد این متغير نشان ی در مبرآورد

 .یابد كاهشدرصد  161/4 ۀنرخ ارز واقعي به انداز شود ميموجب 
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هـای  در اقتصـاد شـوك   چنان ـه ضریب تعدیل شـوك نيـز بيـانگر آن اسـت كـه      

ها در بلندمدت تعدیل خواهد شد. مدت زمـان الزم  مدت وارد شوند، این شوك كوتاه

 چنان ـه دوره اسـت. بـه عبـارت دیگـر،      87/2مدت های كوتاهیل اثر شوكبرای تعد

سـال بـه طـول خواهـد      4شوكي به نرخ ارز واقعي در كوتاه مدت وارد شود، حـدود  

 انجاميد تا اثر این شوك به طور كامل خنثي شود.

 و انحرافات ارزی نرخ ارز تعادكي بلندمدت برآوردنتایج   2-2

متغيرهای مورد بررسي  همۀبلندمدت روند ، VECMي الگوی نهای برآوردپس از 

الگـوی بلندمـدت نـرخ ارز    ، سـپس  ، تعيـين Hodric-Prescottبا استفاده از فيلتـر  

 برآورد( 4-7مطابق با جدول )متغيرهای بلندمدت،  روندهایتعادلي نيز با استفاده از 

 . شد

 (4-3)عي، در نمودار های ارز واق آن با نرخ ۀنرخ ارز تعادلي و مقایس برآورد ۀنتيج

ی نرخ برآورد ۀ، رابطدهد مياین الگو نشان  ۀكه نتيجطور  نشان داده شده است. همان

، اول بـا سـرعت كمتـر    های سالدر به صورت خطي نيست. به طوری كه ارز تعادلي، 

 .یابدميی افزایش بيشترپایاني با سرعت  های سالدر  ليو
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 رانيدر ا يو تعادل يقعوا و يروند نرخ ارز رسم (4-1نمودار 

   ارقام به ريال(           رانيدر ا يو تعادل ي، واقعينرخ ارز رسم (4-3جدول 

ميانگين  انحراف تعادلي واقعي لسا

وضعيت 

ی ها برنامه

 توسعه

 ریال دالر

1354 67 83/69 -0/20 
   

1355 77 122/65 -0/37 
   

1356 87 179/75 -0/52 
   

1357 114 263/44 -0/57 
   

1358 409 386/08 0/06 
   

1359 632 561/1 0/13 
   

1360 1015 800/39 0/27 
   

1361 1539 1107/98 0/39 
   

1362 2043 1473/3 0/39 
   

1363 2762 1870/27 0/48 
   

1364 1964 2261/56 -0/13 
   

0
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12000

14000

1352 1356 1358 1360 1364 1362 1366 1368 1370 1374 1372 1376 1378 1380 1384 1382 1386 

 نرخ ارز تعادلی نرخ ارز واقعی
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ميانگين  انحراف تعادلي واقعي لسا

وضعيت 

ی ها برنامه

 توسعه

 ریال دالر

1365 2538 2608/7 -0/03 
   

1366 5047 2872/25 0/76 
   

1367 5727 3016/26 0/90 
   

1368 4573 3036/06 0/51 

-0/13 
Over 

evaluate 

Under 

evaluate 

1369 2843 2970/82 -0/04 

1370 2565 2876/97 -0/11 

1371 1486 2805/42 -0/47 

1372 1356 2790/68 -0/51 

1373 1678 2858/35 -0/41 
   

1374 2057 3023/69 -0/32 

0/03 
Under 

evaluate 

Over 

evaluate 

1375 2762 3295/17 -0/16 

1376 3644 3676/72 -0/01 

1377 5549 4167/55 0/33 

1378 6137 4753/85 0/29 

1379 6332 5414/03 0/17 

0/1 
Under 

evaluate 

Over 

evaluate 

1380 7154 6138/82 0/17 

1381 7823 6923/48 0/13 

1382 8066 7767/17 0/04 

1383 8429 8670/77 -0/03 

1384 9042 9637/12 -0/06 

-0/08 
Over 

evaluate 

Under 

evaluate 

1385 9538 10681/3 -0/11 

1386 10277 11824/7 -0/13 

1387 12064 13075/7 -0/08 

1388 13968 14448/4 -0/03 

 های تحقيقمنابع: یافته
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بـرای   شـده مشخص است، نرخ ارز تعـادلي برآورد  (4-7) كه در جدول طور همان

. این در استریال  4/14448و  7/12175به ترتيب ، 1288و  1287پایاني  های سال

ریال برآورد 12268و  13164ها، به ترتيب  در این سال واقعيحالي است كه نرخ ارز 

هد كه نرخ ارز تعادلي اقتصاد با آن ـه از برآوردهـای    شان ميشده است. این نتيجه ن

پـيش   های سالبراساس نتایج در  متفاوت خواهد بود. ،آید دست ميه نرخ ارز واقعي ب

از انقالب نرخ ارز تعادلي بيشتر از نرخ ارز واقعي بوده، بنابراین انحرافات منفي در این 

پيش از انقالب یارانـۀ پنهـان بـه     های لساها اتفاق افتاده است، به طوری كه در سال

پيش از جنگ نيز به طـور ميـانگين انحرافـات     های سالاقتصاد تزریق شده است. در 

ها ماليات پنهان از اقتصاد اخـذ شـده   مثبت در اقتصاد رخ داد و بنابراین در این سال

، -12/1 ، دوم و سوم توسعه به ترتيـب اول ۀدر برنام انحرافات نرخ ارزميانگين است. 

ی اول و چهـارم، نـوعي ماليـات    هـا  برنامهبرآورد شد. لذا طي   -18/1و  11/1، 12/1

گــذاری و دالر ارزشهــا كــمپنهــان در اقتصــاد وجــود داشــته و ریــال در ایــن ســال

ی دوم و سوم توسعه، ها برنامهگذاری شده است. این در حالي است كه در ارزش بيش

گذاری ریال( و نوعي یارانـۀ  اری دالر )بيش ارزشگذارزشانحراف منفي نرخ ارز و كم

 پنهان در اقتصاد وجود داشته است. 

 يآت یها سال يلو تحل يو تعادك ينرخ ارز واقع بيني يشپ 2-2

 (برنامه پنجم توسعه)

 يـك بـه تفك آن  يـل و تحل يمـورد بررسـ   یهـا  سـال نرخ ارز در  يتوضعبا تشریح 

هـای برنامـه    سـال  یبـرا ارز واقعي و تعادلي نرخ  ينيبيشقسمت، پ ین، در اها برنامه

 . شود پنجم توسعه ارائه مي
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 يـك بـه تفك آن  يـل و تحل يمـورد بررسـ   هـای  سـال نرخ ارز در  يتوضعبا تشریح 

برنامـۀ   هـای  سـال  یبـرا نرخ ارز واقعي و تعادلي  ينيبيشقسمت، پ ین، در اها برنامه

، AR ،MA ،ARIMA تلـف مخ یمنظور الگوها ینا ی. براشود ميپنجم توسعه ارائه 

VECM ،Single Smoothing ،Double Smoothing و ،Exponential 

Smoothing یالگوبر پایۀ نتایج . شد برآورد ARIMA   درصـد   ینكمتـر داشـتن  بـا

این مسئله با توجه به رفتار . است بيني يشپ یبراالگو  ینتر مناسب بيني يشپ یخطا

 بيني يشپ ین(. ا4-3نمودار ) قابل انتظار بودغيرخطي و روند فزایندۀ نرخ ارز تعادلي 

بيني برنامۀ پنجم بـا در نظـر   پيش است.صورت پذیرفته پنجم توسعه  ۀبرنام یانتا پا

هـا نيـز   دهنـدۀ آن اسـت كـه در ایـن سـال     گرفتن رفتار گذشتۀ این انحرافات، نشان

ایان برنامـۀ  انحراف منفي نرخ ارز و ماليات پنهان در اقتصاد وجود خواهد داشت. در پ

 72/34237و  38/18351پنجم توسعه نرخ واقعي و تعـادلي ارز بـه ترتيـب معـادل     

 بيني شده است. پيش

 بيني چشم انداز برنامه پنجم توسعه( پيش4-8جدول 

 انحراف نرخ ارز ریال -نرخ تعادلي ارز ریال-نرخ ارز واقعي سال

1282 82/12348 48/16142 174/1- 

1221 51/14223 26/17816 123/1- 

1221 26/15523 64/12773 311/1- 

1223 45/16872 13/31222 321/1- 

1222 38/18351 72/34237 351/1- 

-درصد خطای پيش

 بيني
22/2 141/1 --- 

 تحقيقهای یافته: نابعم
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 جمع بندی -3-4

ی ها شاخصنتایج محاسبۀ نرخ ارز به عنون یكي از متغيرهای مهم در محاسبۀ 

كننده، نشان داد كه متغيرهای درآمـدهای نفتـي،   توليدكننده و مصرفحمایت از 

شاخص رشد توليدات صنعتي، رابطۀ مبادلۀ تجاری بر نرخ ارز واقعي اثـر منفـي و   

های دولت بر این نرخ  متغيرهای درجۀ باز بودن اقتصاد و نرخ بهرۀ جهاني و هزینه

لي نيز بيانگر آن است كه نرخ اثر مثبت دارند. در این زمينه، محاسبۀ نرخ ارز تعاد

ارز واقعي در اقتصاد ایران از مقدار تعادلي خود انحراف دارد. عوامل مختلف مـؤثر  

ی مختلـف ارزی و تعيـين   هـا  سياسـت بر تعيين نرخ ارز واقعي و هم نين اعمـال  

بنـابراین بـا توجـه بـه     دستوری نرخ ارز سبب ایجاد انحراف در این نرخ شده است. 

ر نرخ ارز به عنوان متغير اساسي در محاسبۀ شكاف قيمتي و محاسبۀ وجود انحراف د

بخش كشـاورزی و كاالهـای    كنندگان مصرفو  كنندگان توليدهای قيمتي از حمایت

ــا شــاخصمنتخــب،  ــت از ه ــدی حمای ــدگان تولي ــت از PSE) كنن (، شــاخص حمای

نـرخ ارز واقعـي و    براسـاس ( TSE( و شاخص كـل حمایـت )  CSE) كنندگان مصرف

عادلي محاسبه شده و با محاسبۀ اختالف مقـادیر حمایـت در ایـن دو نـرخ ارز، اثـر      ت

ی ارزی و انحراف نرخ ارز بـر مقـادیر حمایـت از بخـش كشـاورزی مـورد       ها سياست

بررسي قرار خواهد گرفت. در فصل بعد نتایج این محاسبات به تفكيك برای هریك از 

 .شود ميزی ارائه كاالهای منتخب و در نهایت برای كل بخش كشاور



 



 

 

 

 

 

 

 

 پنجمفصل 

حمایت از محصوالت  برآوردنتایج 

یبخش كشاورز منتخب



 



 

 ( مقدمه1-2

 هایيگذاریسياستو بخش كشاورزی  كشاورزاندرآمد  از حمایت به منظور

آنها، به ویژه در  از هركدام هایچالش بيان و موجود وضع در بازنگری شده است كه

، پسته، خرما، كلزا ،جو، ذرت، برنج، پنبه، چغندر قند، سویارابطه با محصوالت گندم، 

كه از جمله  مرغهای گاو، گوسفند و مرغ، شير و تخمسيب، مركبات، گوشت

 ریزی وبرنامه در را گذارانسياست محصوالت راهبردی بخش كشاورزی هستند،

ت . بنابراین، پژوهش پيش رو با توجه به اهميكند مي یاری هاسياست اجرای

در سبد كاالهای مصرفي خانوار ایراني و بنابراین اهميت آنها از  نامبردهمحصوالت 

ی حمایتي دولت از بخش ها برنامهگذار و به منظور آگاهي از روند دیدگاه سياست

ی گذشته و حال و ها برنامهو  ها سياستكشاورزی در برنامۀ های توسعه، رصد كردن 

سالۀ كشور انجام  31 زهای سند چشم انداتنظيم آنها برای دستيابي به هدف

حمایت از توليدكننده و  برآوردی ها شاخص. برای این منظور، با استفاده از پذیرفت

در بين كشاورزی ی توليد و مصرف محصوالت ها بخشمقدار حمایت از  ،كنندهمصرف

 .شود مي نيز برآورد 1224تا  1261 های سال

 

 زیربخش زراعت 4-2

ی ها بخشیراز ز ياساس يازهاین ينمأتمنيت غذایي و ادیدگاه از  زیربخش زراعت

و  یاقند، سوندم، جو، ذرت، برنج، پنبه، چغندر. محصوالت گاست یرانا یمهم كشاورز

سـطح زیركشـت    ،وضـعيت توليـد  . بخـش هسـتند  ایـن   یكلزا از محصوالت راهبرد

( 5-3ول )زیربخش در جـد  شده در این محصوالت زراعي و سهم محصوالت نامبرده

 آمده است.
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 رانيا زيربخش زراعتو سهم محصوالت منتخب سطح زير كشت توليد، ت يوضع (7-1 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

تولید 

زیربخش 

زراعت

کل سطح 

زیرکشت

سطح 

زیرکشت 

زیربخش 

زراعت

سهم 

زیربخش 

زراعت

کلزاپنبهسویاچغندربرنجذرتجوگندم

مجموع سهم 

محصوالت 

منتخب

میلیون تن

136026/3511/8311/3295/7055/3620/740/084/051/380/421/76-83/78

136135/9311/2910/5193/0858/9017/510/084/601/740/521/88-85/23

136237/3711/5210/7193/0356/3918/730/074/011/570/471/71-82/96

136339/2611/4510/6492/9456/0020/330/084/151/250/641/99-84/44

136442/3612/0211/1292/5755/6918/730/114/301/300/591/67-82/40

136547/4212/2811/3692/4755/5117/370/184/151/550/531/65-80/95

136648/7712/8311/9092/7455/3918/660/314/431/440/251/61-82/10

136737/0312/6011/6092/0156/5022/210/254/031/220/421/65-86/29

83/52-39/3111/9811/1593/0756/2219/290/154/211/430/481/74میانگین

0/02-0/180/050/040/010/020/090/630/050/130/250/07ضريب پراکنش

136838/6813/1312/1092/1551/7221/920/214/291/240/521/88-81/78

136945/3913/1112/0191/6652/2621/880/254/361/240/571/84-82/40

137044/2913/7912/5691/0549/3217/180/214/641/380/501/63-74/87

137151/7014/2513/0691/6150/8515/970/494/561/570/461/31-75/22

137254/3114/3113/0491/1752/1815/030/784/511/300/551/08-75/43

137353/4413/6212/3290/4855/0414/250/634/571/650/841/50-78/49

78/03-4814139151/9017/710/434/491/400/571/54میانگین

0/04-0/130/040/040/010/040/190/570/030/130/240/20ضريب پراکنش

137454/8213/6412/3290/3053/3114/220/934/591/650/472/21-77/37

137554/8413/7312/3890/1651/1213/520/794/851/210/422/59-74/50

137656/5313/4112/0689/9152/2312/451/104/671/590/621/98-74/64

137762/3413/6412/1689/1550/8015/001/285/061/520/691/890/0276/26

137855/4011/5310/0587/1947/1513/961/855/841/850/502/150/0373/33

56/7813/1911/7989/3450/9213/831/195/001/560/542/160/0375/22میانگین

0/060/070/080/010/050/070/350/100/150/210/130/230/02

137951/3611/6710/1386/7650/3711/801/795/281/610/892/430/0974/26

138052/0812/4610/8787/2751/0813/681/594/731/580/811/830/1975/49

138163/9513/4611/8588/0252/6714/101/815/161/620/681/270/2877/58

138268/7013/6111/9487/7153/6912/652/065/151/670/671/170/5277/59

138370/8014/2612/4687/4053/0112/842/204/911/250/661/340/5976/81

61/3813/0911/4587/4352/1713/011/895/051/550/741/610/3476/35میانگین

0/150/080/080/010/030/070/130/040/110/140/330/640/02ضريب پراکنش

138474/9514/9613/1087/5453/0612/672/114/801/170/631/220/9176/56

138575/6814/0512/3087/5655/9312/752/375/131/510/660/951/3180/61

138678/7215/1713/2487/2954/5412/402/324/651/210/570/941/2877/90

138751/0511/6410/1387/0351/8310/562/405/200/530/831/231/3573/94

138871/1013/8612/0386/7755/2613/931/884/450/470/700/880/7178/27

138977/0114/1612/2586/5157/4112/931/964/600/810/620/740/9680/03

71/4213/9712/1887/1254/6712/542/174/800/950/670/991/0977/88میانگین

0/1440/0900/0920/0050/0370/0880/1030/0620/4350/1380/1950/2410/031ضريب پراکنش

برنامه های 

توسعه
سال

درصـــــدمیلیون هکتار

ی
جتماع

ی و ا
صاد

چهارمتوسعۀ اقت
برنامۀ 

ی
جتماع

ی و ا
صاد

برنامۀ اول توسعۀ اقت
ی و 

صاد
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

ی
جتماع

ا

ی و 
صاد

برنامۀ سوم توسعۀ اقت

ی
جتماع

ا
گ

جن
دورۀ 
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سطح  چشمگيرروند صعودی توليد محصوالت زراعي، با وجود تغييرات نه چندان 

 هـای رقـم ، معرفـي  زراعـي ی بهها برنامهد در پي اجرای زیركشت، بيانگر بهبود عملكر

توسـعه،  است. در نخستين برنامۀ  و سموم بوده و مصرف كودهای شيميایيتر مناسب

بـا كـاهش    زمـان توسعه هـم  در برنامۀ دوم و افزایش پيدا كرداندكي سطح زیركشت 

 ، متوسطمحور توسعه قرار گرفت. اما با وجود اینشدید قيمت نفت، بخش كشاورزی 

. در این برنامه كمتر از برنامـۀ اول توسـعه بـود   سطح زیركشت محصوالت كشاورزی 

نخسـت آن،    هـای  سـال برنامۀ سوم توسعه، به علت دو سـال خشكسـالي متـوالي در    

كمترین ميانگين سطح زیركشت محصوالت زراعي و كل بخش كشاورزی را در بـين  

، بـا  برنامـۀ چهـارم  زیركشـت در  سـطح  ( دارد. 1261-1282مورد بررسي ) های دوره

ین نوسان نسبت به ميانگين برنامه را دارد، به بيشتر ،تنها یك سال خشكسالي وجود

درصـد   23طوری كه ضریب پراكنش سطح زیركشت زیربخش زراعت در این برنامه 

ین ثبـات را نسـبت بـه    بيشتردر حالي كه سهم زیربخش زراعت در این برنامه ، است

 اشته است.ی دیگر دها برنامه

مـورد   هـای  سالدر كشاورزی سازمان ملل متحد، و براساس آمار سازمان خواربار 

درصـد سـطح زیركشـت زیـربخش      51از  بيشـتر گندم هميشه بررسي این پژوهش، 

ین سهم را بيشترزراعت را دربرگرفته است. در دورۀ جنگ به دليل نياز كشور، گندم 

ترین روند كاهشي را در پنج دورۀ مـورد  یعداشت. جو نيز سر ها برنامهنسبت به دیگر 

درصـد در   5/13درصد در دورۀ جنگ به  12بررسي داشت، به طوری كه سهم آن از 

تـرین  برنامۀ چهارم كاهش پيدا كرد. سهم سطح زیركشت ذرت به عنوان یكي از مهم

 3/3درصد در دورۀ جنگ به  15/1های توليد دامي، روندی افزایشي داشته و از نهاده

ین بيشـتر این محصول تا پایان برنامۀ دوم  درصد در برنامۀ چهارم رسيده است. سهم

كـه  آنر داشته است. سطح زیركشـت بـرنج بـا    نوسان را در مقایسه با محصوالت دیگ

رو بوده است، بـه  اصلي خانوار ایراني است و با افزایش تقاضا روبه غذایپس از گندم 
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، تغييـر چنـداني نداشـته و سـهم آن     زیادآبي دليل شرایط ویژۀ منطقۀ كشت و نياز 

 درصد سطح زیركشت زیربخش زراعت بوده است. 5/4هميشه حدود 

و توليد ارزش  اندچغندرقند، سویا، پنبه و كلزا مواد اوليۀ صنایع تبدیليمحصوالت 

در دهـۀ  موضوع به این  يتوجه. كمدر بر دارندبرای بخش كشاورزی ی بيشتر ۀافزود

. در بـين ایـن   اهشي سهم چغندرقند، سـویا و پنبـه را در پـي داشـت    هشتاد، روند ك

مربـوط بـه   در برنامۀ چهارم توسعه محصوالت بيشترین نوسان سهم سطح زیركشت 

سهم چغندرقند در سطح زیركشت، تا پایان برنامۀ سوم از ثبات . قند بوده استچغندر

ر از یك درصد از سـطح  با كاهش به كمت همزمانبرخوردار بود، اما در برنامۀ چهارم، 

سـهم  درصد نسبت به ميانگين برنامه نوسـان داشـت.    42زیركشت زیربخش زراعت، 

درصـد   67/1ی توسعه نوسان اندكي داشته و در برنامـۀ چهـارم بـه    ها برنامهسویا در 

شت زراعت درصد از سطح زیرك 16/3كه به طور ميانگين  نيز سهم پنبهرسيده است. 

به كمتر از یك ی سوم و چهارم، ها برنامهبا كاهش در ، گرفت يمدر برنامۀ دوم را دربر

وارد الگـوی كشـت    گسـترده طور به 1277درصد رسيد. دانۀ روغني كلزا كه از سال 

ی تشویقي و ترویجي برای شناساندن ایـن  ها سياستزراعي ایران شد، در پي اجرای 

به دسـت   مهمي جایگاه محصول، به تدریج در بين محصوالت زیربخش زراعت ایران

بين محصوالت زراعي مـورد  آورد و در برنامۀ چهارم، از نظر سهم سطح زیركشت در 

 بعد از گندم، جو، برنج و ذرت جای گرفت.در این پژوهش،  بررسي

درصد از سطح  78( محصوالت معرفي شده به طور ميانگين 5-3براساس جدول )

است، به دليل افزایش  ان ذكرشایگيرند. زیركشت زیربخش زراعت كشور را در بر مي

تنوع محصوالت كشاورزی، سهم محصوالت منتخب، با وجود افزایش سطح زیركشت، 

درصـد   77درصد در دورۀ جنگ به  5/82ی توسعه كاهش پيدا كرد و از ها برنامهدر 

 در برنامۀ چهارم رسيد.
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 كشاورزیدرصد سطح زیركشت  88زیربخش زراعت با حدود  آن ه بيان شدبراساس 

ی هـا  برنامـه قوانين و در چارچوب از اهميت زیادی برخوردار است. از این رو، ، كشور

نيـز شـده    يی مختلفـ هـا حمایتبخش  یناقتصادی، اجتماعي و فرهنگي از ا توسعۀ

با تصـویب   1268آغاز شد و در سال  1241 یي از اواسط سالها سياستاست. چنين 

 1273ي قانونمند یافت. در سـال  شكل ،قانون تضمين خرید محصوالت اساسي زراعي

پوشش سياست تضمين خرید  یربرخي محصوالت باغي نيز ز یادشده،با اصالح قانون 

، اقتصـادی  ۀتوسـع  و چهـارم  سـوم  ،دوم یهـا  برنامـه قرار گرفت. هم نين در قـانون  

 ادامـه  در كنار پرداخت تسهيالت بانكي كود و بذر های هبه برخي نهاد ارانهپرداخت ی

ی حمایتي، بـا توجـه بـه    ها سياستتحليل روند تغييرات و عملكرد وتجزیه .پيدا كرد

 یژهاقتصادی، اجتماعي و فرهنگي، به و ی توسعۀها برنامهها، مصوبات و عملكرد  فهد

عـد  اساسي و مهمي است كه از بُ ۀلزراعت، مسئ بخش يدر رابطه با محصوالت اساس

رو، در  یـن از ا دارد.ای  اهميت ویـژه  كشاورزی ۀراهبرد توسع ینتدو برای ریزی رنامهب

 و 1(MPS)یازاربـ  تيمـ از ق یـت حما یهـا  شـاخص  برآوردل از صحا یجفصل نتا ینا

 2(CSE)كننـدگان  مصرفحمایت از  برآوردو  3(PSE)كنندگان توليد از تیحما برآورد

 يزمـان  ۀدور يطـ مربوط به آنهـا   يفرع یها شاخصمهم زیربخش زراعت و  یكاالها

انحـراف  از آنجا كه . شود ميبررسي  (1221-24پنجم) ۀبيني برنام شو پي 82-1261

اثـر   نرخ ارز حقيقي از تعـادلي بـر حمایـت از محصـوالت كشـاورزی اثرگـذار اسـت،       

نـرخ ارز  . گيـرد  مـي قـرار   يمورد بررسـ نيز  یتی حماها شاخصبر  یی ارزها سياست

وش تحقيـق بيـان   كه براساس ر ز تعادل بلندمدت اقتصاد كشور استتعادلي نمادی ا

شد. نرخ ارز حقيقـي   برآوردبا استفاده از الگوهای سری زماني،  مشده در فصل چهار

اثـر   كـه  دهـد  مـي نيز ارزش واقعي پول ملي را در مقایسه با ارزهای خـارجي نشـان   
                                                 
1
- Market Price Support 

2
- Producer Support Estimate 

3
- Consumer Support Estimate 



  و... كالن های استيس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    122

 

ی هـا  شـاخص در ادامـه ابتـدا   ی دولت و بانك مركزی در آن نمایان است. ها سياست

سـپس مقـدار و    وارائـه  منتخـب زیـربخش زراعـت     یازكاالها یكهر  یبرا یتحما

 .شود مي یبند در كل زیربخش جمع یتحما يچگونگ

 

  ندم 1-4-2

 1282كيلـوگرم در سـال    225انواع نان تهيه شده از گندم بـا مصـرف متوسـط    

بوده است. مصرف ایـن كـاال    1ترین كاالی خوراكي در بين خانوارهای ایراني پرمصرف

در بـر   1282توسط هزینۀ یـك خـانوار ایرانـي را در سـال     به تنهایي یك درصد از م

ا و هـ  درصـد از كـل هزینـۀ خـوراكي     1/6گرفت. هم نين، انواع نان و بيسكویت  مي

بـود)گزارش بررسـي بودجـۀ خـانوار      1282یك خانوار ایراني در سال  های آشاميدني

دۀ شـ  (. افزون بر این، سهم زیاد این محصول در سـطح برداشـت  1282بانك مركزی، 

محصوالت زراعي و غالت، شدت وابستگي كشاورزان و روستایيان ایراني به این كاالی 

-82چهارم سطح زیركشت محصوالت زراعي سال . حدود سهدهد مياساسي را نشان 

درصــد آن ســهم گنــدم بــود )آمارنامــه  7/74داد كــه را غــالت تشــكيل مــي 1288

هـای آن   زیـاد گنـدم و فـراورده    هندۀ اهميتد (. این آمار نشان1288-82كشاورزی، 

 برای كشور است.

                                                 
1
 نفر در نظر گرفته شده است. 7/2به طور ميانگين برابر  1282بعد خانوار در گزارش بررسي بودجۀ خانوار سال  - 
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  رانيرد و تجارت گندم اكد، عمليت توليوضع (7-1-2-2 جدول

 
ملل  يجهان و كشاورزی سازمان خوارباروزارت جهاد كشاورزی ایران و سایت  هایآمارنامه: نبعم

 (http://fao.org)متحد

هـا،  وسان در بعضي سالبا وجود ن(، 1268-82توليد گندم طي دوره )در مجموع، 

بـيش از   بهكشاورزی و گزارش سایت سازمان خواربار  براساسروند افزایشي داشته و 

گندم ایران سهم ( 5-3-1-1در جدول )رسيده است.  1282تن در سال ميليون  15

نيمـۀ اول  در حتـي  و اسـت  بوده درصد از یك  بيشترها  از توليد جهاني در همه سال

 درصد نيز رسيده است. 3به بيش از  1281دهۀ 

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

136862572/760/960/460101/1251795/1310935/89

136962782/711/280/580121/3533823/535413/15

137065582/941/340/5587931/6136373/435033/27

137169303/111/470/58101791/824532/063942/01

137271903/231/490/59107321/924502/313331/96

137367823/151/600/65108702/0623242/343202/06

137465673/041/710/68112282/0731003/055903/05

137563282/791/580/61100151/7138743/734301/93

137662992/781/590/59100451/6459425/6611085/75

137761802/811/930/72119552/0135353/335303/12

137847392/221/830/6686731/4861565/468014/98

137951012/371/590/5880881/3865785/628605/12

138055532/591/700/6294591/664395/718775/35

138162412/921/990/74124502/1741223/414992/93

138264093/092/100/78134402/411541/041680/94

138366053/052/210/76145682/32220/19340/16

138469513/162/060/72143082/281170/10160/08

138562002/932/370/83146642/4311000/861810/77

138672223/332/200/78158872/592500/20440/13

138752502/351/520/4979571/1637332/8714262/82

138866472/952/030/66134851/9654603/7210762/88

13897035/023/242/140/71150292/314060/973160/86
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، ها واردكننده خالص گندم بوده است سال ۀایران در هماگرچه  ،اخير ۀدر چند ده

بـه   1284ی یافته و در سال چشمگيركاهش  1283-84 های سالاما واردات آن در 

در  سهم واردات ایـران از كـل واردات جهـان    هم نين. ميليون دالر رسيده است 16

 به دليل خشكسالي، 1288و  1278-81 های سالدر . درسيدرصد  18/1به  این سال

بود هزار تن  5461و  6422، 6578، 6156 برابر باگندم، به ترتيب ین واردات بيشتر

 .افزایش پيدا كرددرصد  5از  بيش از كل واردات جهاني بهایران سهم  كه

 

 
 2968-83 ةاردات جهاني گندم طي دورسهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش و (7-1-2-2 نمودار

مختلـف   یتيی حماها سياست یران،ا یگندم در بخش كشاورز يتتوجه به اهم با

تـوان بـه    مـي  هـا  سياستاجرا شده است. از این محصول  ینا يدتول یشافزا به منظور

ـ انواع های  سياست قيمت خرید تضميني، یارانه انـرژی،   ۀكود و سموم شيميایي، یاران

ی حمایت ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در. كردارزان قيمت و بيمه اشاره تسهيالت 

. شود ميتجزیه و تحليل  (%CSE% ،PSEگندم ) كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز 
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محصـول   یـن از ا یتحما یری ارزی و انحراف نرخ ارز بر مقادها سياست، اثر ينهم ن

از از آنجـا كـه   هم نـين،  . دشـو  مـي بررسـي  ی اول تـا چهـارم توسـعه    ها برنامه يط

هـای گذشـته و   تيهای اقتصادی افزون بر تبيين و تحليل وضـع كاركردهای پژوهش

از ایـن رو بـا    ؛اسـت  ریـزی  رنامهی اقتصادی برای بها شاخصبيني آیندۀ كنوني، پيش

بـا  ها بيني قيمتها همانند برنامۀ چهارم و پيشفرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانه

. بـرای محاسـبۀ   پـذیرد  ميانجام  1یابي و ميانگين متحركهای درونروش استفاده از

 :شود مي( استفاده 5-3-1-1ميانگين رشد ساالنۀ برنامۀ چهارم از رابطۀ )

 

(1-1-3-5)                                
∑

(       )

  

    
      

 
             

                                      

دورۀ مورد نظر است.  tدر برنامۀ چهارم و  xميانگين رشد ساالنۀ متغير  mكه در آن، 

در مقدار آن متغيـر در سـال قبـل ضـرب      mبرای محاسبۀ مقدار متغير در هر سال 

ترین فـرم تـابع رونـد    ها و بعضي متغيرها، نيز مناسببيني قيمت. برای پيششود مي

. وابسته به نـوع رونـد   شود ميبيني بعد پيش های سالرای و ب برآوردسالۀ متغير  سي

كـه  ميانگين متحرك استفاده شده اسـت   ها، در بعضي موارد از روشموجود در داده

 :دهد مي( شكل كلي رابطۀ آن را نشان 5-3-1-3رابطۀ )

 

(3-1-3-5)                                                  
∑   
 
   

   
                  

                                

                                                 
1
 Moving Average 
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گذشـتۀ   های دورهتعداد  iبيني و دورۀ پيش t+1بيني، متغير مورد پيش x آن كه در

كه های مطرح شده، نتایج هر یك بيني است. از بين روشاثرگذار بر دورۀ مورد پيش

، مـورد اسـتفاده   هبودبيني و كمترین خطا ین تناسب با سری مورد پيشبيشتردارای 

 قرار گرفته است.

 يگنهدم طه   كننهدگان  توليهد از بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-2-1-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر (MPS)شاخص حمایت از قيمت بازاری

شناسـي  براسـاس روش ی ارزی است. ها سياستو  - در ایران قيمت تضميني -قيمت

انتقـال از  ، حمایـت از قيمـت بـازاری    در فصل سوم توضيح داده شد این پژوهش كه

ی قيمتي ها سياسترا در پي اجرای  دهندگان، واردكنندگان و مالياتكنندگان مصرف

نسبت تفاوت قيمت دریافتي  حمایت از قيمت بازاریشاخص درصدی  .گيرد ميدر بر 

یا تعادلي بـه   حقيقيارز  داخلي را با قيمت جهاني تعدیل شده با نرخ كنندگان توليد

تعـدیل شـود، اثـر     حقيقـي . اگر قيمت جهاني با نرخ ارز دهد ميجهاني نشان قيمت 

ین دو . تفاضل اشود مياثر كل محاسبه  ،مستقيم و اگر با نرخ ارز تعادلي تعدیل شود

 .شود ميمستقيم ناميده غيری ارزی است كه اثرها سياست براینددهندۀ اثر نشان

 يطـ  1284سـال  ثابـت   هـای  يمـت قبه  ی،بازار يمتاز ق یتحمات محاسبا نتایج

محصـول گنـدم در    یپـنجم بـرا   ۀبيني برنامـ  م توسعه و پيشری اول تا چهاها برنامه

( انحراف نرخ ارز 5-3-1-3) براساس نتایج جدول ارائه شده است. (5-3-1-3) جدول

تعـادلي ارز   كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقـي ارز و نـرخ تعـادلي آن نسـبت بـه نـرخ      

برای محاسبۀ نرخ حقيقـي  مختلف متفاوت بوده است.  های دوره، در شود ميمحاسبه 

های ارز، نرخ ارز اسمي)بازاری( در نسبت متوسط موزون شاخص سطح عمومي قيمت

نـرخ  . شود ميهای ایران ضرب ترین شركای تجاری ایران به سطح عمومي قيمتمهم
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ادسنجي تصحيح خطا تـابعي از متغيرهـای بنيـادین    تعادلي با استفاده از الگوی اقتص

نفتـي  درآمـد   اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ باز بودن اقتصاد،

نرخ بهره در ایـران اسـت كـه    وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني به كشور، بهره

ورۀ جنـگ بـا   . در ددهـد  ميبلندمدت اقتصاد نشان  نرخ ارز ایران را در شرایط تعادل

ارزش ریال نسبت بـه   برآوردنياز كشور به ارز، با بيش  همزماننفتي و درآمد  كاهش

درصد افزایش  82( به 1267دالر توسط دولت، انحراف نرخ ارز در سال پایاني جنگ)

ارزش ریال نسبت به نرخ تعادلي، انحراف  برآوردپيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم

ی هـا  سياسـت پایاني ایـن برنامـه بـه دليـل اجـرای       های سالو در نرخ ارز منفي بود 

نخست برنامـۀ دوم انحـراف    های سالآزادسازی اقتصادی مقدار آن افزایش یافت. در 

بعد مثبت شد.  های سالنرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفي و در 

ارزش ریـال   بـرآورد  بـيش در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياسـت  

دنبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتـر از نـرخ حقيقـي آن بـود. هم نـين نـرخ ارز       

ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهـارم نيـز رونـد كـاهش ارزش     

پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بيش از نرخ حقيقي آن بـود. بنـابراین   

 ارزش ریال شد. برآوردنامۀ چهارم موجب كمی ارزی برها سياست

بـر  — اثرمسـتقيم كـاران ایـران،   براساس نتایج محاسبۀ حمایت قيمتي از گنـدم 

رقمي منفي بـود و از ایـن    1281سال  تا —1284سال پایۀ  ثابت های يمتحسب ق

نخسـت   هـای  سـال در یعني . شد مثبت سازی نرخ ارز،سال با اجرای سياست یكسان

ی هـا  سياسـت به دليل اجـرای   یبازار يمتاز ق یتحما ر این پژوهشمورد بررسي د

ي منفجنگ و پس از آن،  های سالدر  كنندگان مصرفتثبيتي و گرایش به حمایت از 

شده با نرخ حقيقي تعدیلمرجع  يمتگندم كمتر از ق كنندگان توليددریافتي  يمتق و

شده برای گندم ي تعيين، قيمت خرید تضمين1281به عبارتي تا سال بوده است. ارز 

 تا ميانۀ برنامۀ سـوم توسـعه، از كشـاورزان در مقایسـۀ     كمتر از قيمت جهاني بوده و
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شـاخص   منفي هایرقمشده است كه با  گرفتهپنهان  ياتمال ي،با داخلقيمت جهاني 

هـا اجـازۀ    لسا یناگر دولت در ا یعني نشان داده شده است. یبازار يمتاز ق یتحما

دریـافتي  گنـدم   كننـدگان  توليـد  داد، يرا مـ  يجهان یدر بازارها ليفروش گندم داخ

نرخ ارز، شاخص  یساز یكسان ياستس یو اجرا 1281پس از سال  .داشتند یبيشتر

شته و به رقمـي مثبـت تبـدیل شـده، بـه      دا ینوسان كمتر ی،بازار يمتاز قیت حما

به  1281در سال ميليارد ریال  2617، از 1284ای ثابت سال ه ای كه در قيمت گونه

برابـر شـده    2/1سال حدود  8رسيده و در طول  1282ميليارد ریال در سال  4726

ای جهاني ه ای تضميني گندم همزمان با افزایش قيمته قيمت 1287است. در سال 

ای داخلي ه ای جهاني بيش از قيمته و تورم داخلي افزایش نيافت و در نتيجه قيمت

، در برنامـۀ  شـود  مـي بينـي  گندم منفي بود. پيش انكنندگ توليدو شاخص حمایت از 

ای قيمتـي در  هـ  پنجم توسعه مانند پـيش از اجـرای شناورسـازی نـرخ ارز، حمایـت     

گنـدم   كننـدگان  توليـد های جهاني موجب دریافت ماليات پنهـان از  مقایسه با قيمت

م در تمـا  يداخلـ  يمـت قبراساس آمار منتشرشدۀ مركز آمـار ایـران،   از آنجا كه شود. 

داشـته اسـت،    یصـعود  یرونـد ( این پـژوهش  1261-1282مورد بررسي) های سال

ي و جهـان  يمـت ق، از نوسـان نـرخ ارز   برآمده یبازار يمتاز قیت نوسان شاخص حما

 است. مقادیر توليد و مصرف گندم

بررسي اثركل حمایت از قيمت بازاری كـه حمایـت از كشـاورزان را تحـت تـأثير      

مـورد بررسـي ایـن     هـای  سـال ، در دهـد  مـي كشور نشان متغيرهای بنيادین اقتصاد 

پژوهش روندی مشابه اثرمستقيم دارد و تعدیل قيمت جهاني بـا نـرخ ارز تعـادلي در    

است. یعني حتي اگر نـرخ ارز   كنندگان توليدنخست بيانگر حمایت منفي از  های سال

مقابـل   شـد كـه در  ای مـي ی بخشي قيمتي به گونهها سياستتعادلي هم برقرار بود، 

شد ، بلكه ماليات نيز بر آنها تحميل ميشدند ميرقبای خارجي خود نه تنها حمایت ن

گندم ایراني بسيار مؤثر است. بر  كنندگان توليد پذیری رقابتكه این در كاهش قدرت 
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گندم بـا   كنندگان توليدها ی سوم و چهارم در بيشتر سالها برنامهاین اساس تنها در 

، مقادیر ارزشي شود مياند. هم نين مشاهده رزی حمایت شدهی بخشي و اها سياست

ي كه انحراف نرخ ارز منفي است، بيشتر از اثر مستقيم است و های سالاین شاخص در 

هنگامي كه این انحراف زیاد است تفاوت معناداری با اثرمستقيم دارد و بـرعكس. بـه   

حقيقي ریـال نسـبت   برآورد شدید ارزش با كم 1274-1271 های سالطوری كه در 

های ثابت سال های مستقيم و كل در قيمتمقدار تعادلي آن تفاوت زیادی بين ارزش

 .شود ميمشاهده  1284

شاخص درصدی حمایت بازاری نسـبت تفـاوت قيمـت داخلـي و قيمـت جهـاني       

شده با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي و هزینۀ حمل ونقل به قيمت جهاني را نشان تعدیل

جنـگ و   ۀ( در دوريمنـرخ ارز حقيقـي )اثـر مسـتق     یبـر مبنـا  شاخص  . ایندهد مي

 كه نشـان است بوده  يمنف توسعه برای گندم به طور ميانگينوم س تااول  یها برنامه

 ، كمتـر با نرخ ارز حقيقي شده یلتعد يجهان يمتقمحصول از  يداخل يمتق دهد مي

 7/14ه طـور ميـانگين   ی قيمتي بها سياست چهارم ۀدر برنامدر حالي كه بوده است. 

درصد كشاورزان ایران را نسبت به قيمت پـيش روی رقبـای جهـاني حمایـت كـرده      

است. یعني در رقابت بر سر منـابع كميـاب توليـد ایـن محصـول كشـاورزان ایرانـي        

 اند.دریافتي بيشتری داشته

شاخص درصدی اثركل تفاوت قيمت داخلي و قيمت جهاني تعدیل شده بـا نـرخ   

. به این معنا كه در شرایط عملكرد دهد ميرا نسبت به قيمت جهاني نشان ارز تعادلي 

متغيرهای اساسي اقتصـاد ایـران در بلندمـدت، كشـاورزان ایـران چگونـه در مقابـل        

شـوند. براسـاس ایـن شـاخص ميـانگين دورۀ جنـگ و       كشاورزان جهان حمایت مـي 

كـاران ایرانـي   هارم گندمی سوم و چها برنامهی اول و دوم منفي است. اما در ها برنامه

ی هـا  سياستاند. در برنامۀ سوم به دليل اثر مثبت در مقابل رقبای خود حمایت شده

 كننده بوده است.ارزی اثركل بيش از اثرمستقيم حمایت
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 گندم كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص (7-1-2-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-9749-5602-47/1613/26-33/90

38/901361-11049-4384-43/9420/22-23/72

38/671362-14787-7729-55/8316/05-39/79

47/681363-15417-6232-51/8821/53-30/35

-13/161364-15939-20183-54/25-5/77-60/02

-2/711365-8176-8761-36/33-1/61-37/94

75/721366-58252475-27/7747/3019/53

89/871367-10659-338-45/2542/70-2/55

26/09-45/3019/21-6344-11450-میانگین37/72

50/621368-17689-8492-61/7018/09-43/61

-4/301369-18310-19662-57/11-1/74-58/85

-10/841370-10008-12989-37/08-6/26-43/33

-47/031371-13306-37835-43/75-25/11-68/86

-51/411372-4941-30873-18/01-39/84-57/84

-41/291373-10613-30220-34/08-25/47-59/55

55/34-13/39-41/95-23345-12478-میانگین17/38-

-31/971374-25522-44687-59/26-12/55-71/81

-16/181375-5234-8733-25/26-10/80-36/06

-0/891376-15336-15587-50/20-0/41-50/61

33/151377-14476-6823-43/3616/84-26/52

29/101378-10463-5612-44/8414/48-30/36

43/07-44/591/51-16288-14206-میانگین2/64

16/961379-4531-2126-24/9111/44-13/47

16/541380-2305206-11/8213/031/21

12/9913813617571817/4913/2930/78

3/851382200027878/253/6411/89

-2/7913832659202710/49-2/697/80

0/107/747/64-2881722میانگین9/51

-6/1813846042487829/24-6/8922/35

-10/701385327175913/73-10/852/88

-13/0913861106-19344/69-11/95-7/26

-7/741387-3521-4878-19/95-5/71-25/66

-3/3213885744526235/28-3/8931/40

-17/4513894736139025/55-19/196/35

9/755/01-289691314/76میانگین9/75-

-19/221390376111020/03-19/540/49

-21/141391-1373-7113-5/52-17/70-23/21

-23/071392-2837-10048-10/26-18/57-28/83

-24/981393-4663-13691-15/12-19/22-34/35

-22/091394-8911-18177-24/40-15/30-39/70

25/12-18/07-7/05-9784-2805-میانگین22/10-

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی
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كننـدۀ  ی ارزی تـا چـه انـدازه تقویـت    هـا  سياسـت  دهـد  مياثر غيرمستقيم نشان 

 حقيقـي ي كه نـرخ  های سالی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. در ها سياست

اجـرای   پـي در  كننـدگان  توليـد حمایت قيمتـي از   ،ارز بيش از نرخ ارز تعادلي است

اسـت و بـرعكس. انحـراف نـرخ ارز نسـبت فاصـلۀ نـرخ ارز        ی ارزی مثبت ها سياست

براساس  .شود مياست كه به شكل درصدی بيان  حقيقياز تعادلي به نرخ ارز  حقيقي

درصـد   ،نخست بررسي، با وجود انحراف زیاد نرخ ارز های سالدر  (5-3-1-3)جدول

ی ها سياستو با اجرای  1271اما از سال  ،اندك استاثرغيرمستقيم به طور ميانگين 

-روبهكاهش بسياری با ارزش پول ملي آزادسازی نرخ ارز كه انحراف نرخ ارز منفي و 

تقویت پول ملـي   ۀ جنگدر دور یعنيكرد. اثر غيرمستقيم رشد مقدار مطلق ، رو بود

كـاهش  در مقابـل،   ،هتنداشـ اثـر چنـداني   گندم  كنندگان توليددر حمایت قيمتي از 

بـا  بعـدی   هـای  سـال در كاهش حمایت داشته است. در  یبيشترارزش پول ملي اثر 

 انحراف نرخ ارز و درصد اثر غيرمسـتقيم  1274ی انقباضي، از سال ها سياستاجرای 

بـا   مسـو ی پيدا كردنـد و در برنامـۀ   بيشترتناسب  (%MPS) حمایت از قيمت بازاری

ر اثـر  ب كنندگان توليدمتي از حمایت قيميانگين سازی نرخ ارز اجرای سياست یكسان

انحـراف نـرخ ارز و   امۀ چهـارم  در برن و 5/2راف نرخ ارز حو ان 7/7ی ارزی ها سياست

ی دوم و سـوم توسـعه، بـه    ها برنامها در تنهبود. درصد  75/2حمایت از قيمت بازاری 

گذاری دالر نسبت به نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد ایران، ارزشبيشطور ميانگين، 

 با رقبای جهاني بود. ن در مقایسهكاراگندم كنندۀ حمایت

در  دهـد  مينشان  %MPSغيرمستقيم و اثر مستقيم در مقادیر مطلق اثر  مقایسۀ

 از اثـر  بيشـتر اول و دوم اثرمسـتقيم   یهـا  برنامه جنگ و ۀدورویژه، ها، بهسال بيشتر

ی خاص بخش كشـاورزی در  ها سياستتر  كه بيانگر نقش مهماست غيرمستقيم بوده 

سـت، در  ا یی ارزهـا  سياسـت با  یسهچگونگي حمایت از توليدكنندگان گندم در مقا
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به طـور   چهارم و سوم یها برنامهدر سازی نرخ ارز با اجرای سياست یكسانكه  يحال

 اند.ی پيدا كردهبيشترنقش  يبخش یها سياست كناردر  یارز یها سياستميانگين 

 

 يگندم طه  كنندگان توليداز كل  يتحما يرمقاد يبررس  1-2-1-7

 توسعهی ها برنامه

 ،كننــدگان توليــدبيــان شــد، حمایــت از  ای پيشــينهــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي را در بر (BP)یا ای بودجـه ه و پرداخت (MPS)ای بازاریه حمایت

 ای هبودجـ  هـای  تپرداخ ای بازاری از محصول گندم تحليل شد.ه بخش قبل حمایت

كـود  انـواع   یارانـۀ ) یكشـاورز  هـای  هبه نهاد پرداختي یارانۀشامل  یراندر ا اجراشده

( یآالت كشـاورز  ين)برق و سـوخت ماشـ   انرژی ۀیاران ،ش(ك سموم و علف ،يميایيش

استفاده از تنها سه مورد )یارانـه بـه مصـرف     است. يالتتسه یارانۀمحصوالت و  يمۀب

ی رایـج  ا ا، بيمۀ محصوالت و یارانۀ تسهيالت( از هفـت نـوع پرداخـت بودجـه    ه نهاده

ی حمایتي در ایـران  ها سياستك بيانگر تنوع اند 1كشورهای مختلف جهان، در ایران

در مقایســه بــا بســياری از كشــورها، بــه ویــژه كشــورهای عضــو ســازمان توســعه و  

كل پرداخـت مسـتقيم یارانـه    ها كمتر به شاین پرداختهای اقتصادی است.  یهمكار

از . است قيمتی قيمتي و توزیع نهادۀ ارزانها سياستبه شكل  بوده و به طور معمول

های قيمتـي  ایراني را حمایت كنندگان توليدای از حمایت بودجه این رو بخش عمدۀ

 پرداختـي یارانۀ ی دارد. چشمگيركه نرخ ارز در آن نقش  گيرد ميدر بازار نهاده در بر

                                                 
كـم شـامل هفـت     ، دسـت OECDای در كشورهای  های بودجه پرداخت ،طور كه در فصل سوم اشاره شد همان - 1

، هـای كشـاورزی   مشاركت در برنامه ۀسطح زیر كشت یا تعداد دام، سابق، ار محصولمقد براساسهای  پرداختمورد 

هـای   های به منظور محدود كـردن اسـتفاده از نهـاده    پرداخت، كلي كشاورزانو درآمد  ای های یارانه استفاده از نهاده

 هاست. دیگر پرداخت و خاص
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تفاوت قيمت داخلي و خارجي، مقدار  براساسكش های كود شيميایي و علفبه نهاده

 :شود ميا رابطۀ زیر محاسبه مصرف نهاده برای محصول دیم و آبي و سطح زیركشت ب

 

  
 
   

 
      

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقـدار مصـرف نهـاده در     Qهـا،  حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

يـز  ژی نسطح زیركشت بر حسب هكتار است. یارانۀ انر Aهكتار بر حسب كيلوگرم و 

است، با این تفاوت كه به جـز انـرژی مصـرفي بـرای      پذیرهرابطۀ باال محاسب براساس

برق مـورد نيـاز استحصـال     و فسيلي)نفت گاز(مقدار مصرف انرژی  بایدآالت، ماشين

فراینـد   ،آب زیرزميني محاسبه شود كه با توجـه بـه كمبـود اطالعـات در دسـترس     

ها نيز تا پيش از سال تسهيالت اعطایي بانك شد. دنبالای برای محاسبۀ آن پي يده

ی مختلـف اقتصـاد، بـه صـورت     هـا  بخـش سازی نرخ سود تسهيالت و یكسان 1284

شد كه در محاسـبات از تفـاوت نـرخ    قيمت به كشاورزان پرداخت ميتسهيالت ارزان

ی اقتصـادی اسـتفاده   هـا  بخشسود بخش كشاورزی و ميانگين وزني نرخ سود دیگر 

 شده است.

های ( آمده است كه براساس آن حمایت5-3-1-2ایج این محاسبات در جدول )نت

بـا   1261در سـال   یـال ر يلياردم 3267از  1284ثابت سال  های يمتدر قای بودجه

  افزایش پيدا كرده است. 1282در سال  یالر يلياردم  7134به شيب مالیم، 
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 -ارز  ميليارد ريال حقيقيدر نرخ  گندم كنندگان توليداز  ای حمايت بودجه (7-1-2-9جدول 

 (2984ثابت سال 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

13602161/85709/030/0096/982967/8672/8423/89

13612322/37808/750/0082/523213/6472/2725/17

13622801/15873/790/0092/093767/0374/3623/20

13633886/171064/370/00209/955160/4975/3120/63

13642512/251152/930/00253/013918/1964/1229/43

13652983/361575/020/00193/904752/2862/7833/14

13661951/781922/870/00188/474063/1248/0447/32

13672424/911525/660/00163/124113/6958/9537/09

2630/481204/050/00160/013994/5466/0829/98میانگین

13683004/581419/430/00158/824582/8365/5630/97

13694472/862679/840/48334/537487/7159/7435/79

13703197/021971/021/87434/905604/8257/0435/17

13712521/591815/8110/15330/134677/6853/9138/82

13721717/611678/8715/79186/993599/2747/7246/64

13731576/952107/9912/93199/693897/5540/4654/08

2748/431945/496/87274/184974/9854/0740/25میانگین

13742098/302302/1340/49160/404601/3345/6050/03

13751675/632034/1411/98176/743898/4942/9852/18

1376920/401628/0711/02201/342760/8333/3458/97

13771158/361691/0010/61198/963058/9237/8755/28

13781626/802238/6825/01186/654077/1339/9054/91

1495/901978/8019/82184/823679/3439/9454/27میانگین

13791331/172363/9018/82299/834013/7233/1758/90

13801233/451800/5813/35312/883360/2636/7153/58

13811136/952620/6649/55339/154146/3127/4263/20

13821070/223130/76131/74400/564733/2722/6166/14

13831700/944067/28397/18383/656549/0625/9762/10

1294/552796/64122/13347/214560/5229/1860/79میانگین

13841640/005076/98380/870/007097/8623/1171/53

13851839/585115/6589/390/007044/6226/1172/62

13861789/076396/99287/190/008473/2521/1175/50

13872185/512252/5054/500/004492/5248/6550/14

13881604/593568/5293/980/005267/0830/4667/75

13892123/144755/78145/860/007024/7830/2267/70

1863/654527/74175/300/006566/6829/9467/54میانگین

13902809/015040/5795/520/007945/1035/3663/44

13914010/527884/1276/120/0011970/7733/5065/86

13924638/7210211/1574/440/0014924/3131/0868/42

13935369/2413356/9160/130/0018786/2828/5871/10

13946608/1118848/6859/530/0025516/3325/9073/87

4687/1211068/2973/150/0015828/5630/8868/54میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
گ

دورۀ جن
برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی



  411                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

از  ینبـوده، بنـابرا   يهـا منفـ   در بيشتر سال يمتيهای ق یتكه حما ینبا توجه به ا

حمایـت از   .حمایـت شـده اسـت   ای  هـای بودجـه   پرداخـت  راهبيشـتر از   يدكنندهتول

در را دربردارنـد.  ای  هـای بودجـه   یـت سهم حما ینبيشتر  انرژیو  ی كود، سمها نهاده

 یارانۀبعد، سهم  های سالو در بوده بيشتر حمایت از سم و كود سهم  ،جنگ های سال

ها در برنامۀ ، به طوری كه حتي اجرای قانون هدفمندی یارانهبيشتر شده است انرژی

ا هـ  حمایت ینا يانگينبه طور مبنابراین، . پنجم توسعه نيز از نقش آن نخواهد كاست

است كه تفـاوت   ای بوده های بودجه درصد از كل پرداخت 21حدود  ها برنامه همۀدر 

هـای  قيمت داخلي و خارجي انرژی، افزایش سطح زیركشت و افزایش استفاده از آب

حمایت به شكل تسـهيالت بـانكي    است.آن  آالت از دالیلزیرزميني و توسعۀ ماشين

داشـته و پرداخـت سـهم دولـت در بيمـۀ      در برنامۀ سوم توسعه بيشـترین مقـدار را   

محصول گندم نيز پس از آغاز در برنامۀ اول، در هر چهار برنامه، رشد مداومي داشته 

 برابر شده است. 31ویژه در پایان برنامۀ سوم در مقایسه با سال اول آن است. به

بـه   ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-3-1-3)نمودار در كه  طور همان

 .داشته است ينزول یاول توسعه روند ۀدر برنامبال یك دوره افزایش پس از جنگ، دن

، توسـعه و آغاز برنامۀ چهارم سوم  ۀدر برناماین كاهش در برنامۀ دوم تداوم نداشت و 

 41پس از یـك افـت بـه دليـل كـاهش      چهارم در برنامۀ . چشمگيری داشت فزایشا

ــ   ــار در س ــرد در هكت ــطح زیركشــت و عملك ــازمان  1287ال درصــدی س ــار س )آم

 ای دوباره افزایشي شد.های بودجهخوارباركشاورزی(، حمایت
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 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت (7-1-2-1 نمودار

های قيمتي و پرداختیعني حمایت  ،پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده

مایـت از توليدكننـده   حی هـا  شاخصنتایج محاسبۀ  (5-3-1-4ای در جدول )بودجه

( انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    5-3-1-3آمده است. در این جدول نيز مانند جـدول ) 

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 

م توسـعه  ی دوم و سوها برنامه. ميانگين انحراف نرخ ارز تنها در شود ميایران بررسي 

ارزش حقيقي ریـال نسـبت بـه ارزش تعـادلي آن را نشـان       برآورد بيشمثبت بوده و 

 .دهد مي

و انحراف نرخ ارز بر  یی ارزها سياستاثر  ۀاین پژوهش محاسبهای  هدفاز  یكي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSEطور كه بيان شد، اثر مسـتقيم بيـانگر    همان. است یبخش كشاورز ی( كاالها

ی هـا  سياستگندم بر اثر  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  حمایتوضعيت موجود 

آنـان را در شـرایط   حمایـت از   ،اثر كل در حال اجرای بخش كشاورزی و ارزی است.
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 .دده مينشان  از متغيرهای كالن اقتصادی در بلندمدت برآمدهاعمال نرخ ارز تعادلي 

را در دو نظام ارزی حقيقي  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداثرغيرمستقيم حمایت از 

ی ارزی در چگـونگي  هـا  سياسـت اثـر   دهـد  مـي و نشـان   كنـد  مـي و تعادلي مقایسه 

بلندمدت گندم نسبت به رقبای جهاني است. اگـر ایـن شـاخص منفـي      پذیری رقابت

بلندمـدت   پـذیری  رقابـت طح ی ارزی از سـ هـا  سياسـت باشد به این معني است كـه  

 كاران ایراني كاسته است و برعكس. گندم

 يمتاز ق یتكه مجموع حما (PSE) يدكنندهاز تول یتحما برآوردارزشي  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

بـه   ،اسـت افتـه  تغيير ی يدكنندهو تول يداز تول یتبه سمت حما یتيی حماها سياست

 يی اول و دوم توسـعه منفـ  هـا  برنامـه ها در دوران جنگ،  یتحما يانگينمطوری كه 

سـال  های ثابـت   يمتق براساس. سوم و چهارم مثبت بوده است ۀاما در دو برنام ،بوده

در  یـال ر يليـارد م 2462در دوران جنـگ بـه    -7456ها از  یت، مقدار حمايزن 1284

( 5-3-1-2(، )5-3-1-4ای )ه مقایسۀ نتایج جدولاست. افزایش یافته چهارم  ۀبرنام

 یـت در كل حما يمتيهای ق یتسهم حما 1281تا سال  دهد مي( نشان 5-3-1-3و )

ای هـ  بـا وجـود پرداخـت    .ای بـوده اسـت   های بودجـه  یتاز حما بيشتر يدكنندهاز تول

نـده  ی اول و دوم توسعه حمایـت كـل از توليدكن  ها برنامهی در دورۀ جنگ و ا بودجه

(PSEهم ) های قيمتي، منفي بوده است. در دو برنامۀ سوم و چهارم  عالمت با حمایت

مثبـت   PSEبا حمایت قيمتي مثبت یا منفي با مقدار مطلق كمتر، عالمت شـاخص  

است، زیرا با افزایش تفاوت قيمت سوخت در داخل كشور بـا قيمـت جهـاني، سـهم     

 شده است. شتربيای نسبت به حمایت قيمتي  های بودجه حمایت

ــرخ ارز  كننــدگان توليــد( شــاخص حمایــت از 5-3-1-4در جــدول ) براســاس ن

تعادلي)اثركل( روندی مشابه اثرمستقيم داشته است كه تا پایان برنامۀ دوم توسعه به 

بيني برنامۀ پـنجم بـه   جز یك سال، همواره منفي بوده و از برنامۀ سوم تا پایان پيش
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بود با  همزمانير قيمت جهاني محصوالت كشاورزی نظكه با رشد كم 1287جز سال 

ای مثبت شده است. با نزدیك شدن مقادیر نرخ حقيقي ارز های بودجهتوسعۀ حمایت

تقيم و ی سـوم و چهـارم توسـعه تفـاوت ارزش اثرمسـ     ها برنامهبه نرخ تعادلي آن در 

قي ارز یي تغييرات نرخ حقيهمسودهندۀ تأثير كه نشان اثركل كاهش پيدا كرده است

 گندم است. كنندگان توليدبا متغيرهای بنيادین اقتصاد كشور در حمایت از 

از  یدرصـد  یـت شـاخص حما  ،كننـدگان  توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز در

( اسـت؛  PSE) يدكننـده از تول یتحما برآوردشاخص از تر  %( مهمPSE) يدكنندهتول

ماننـد نـرخ تـورم،     يعوامل يرث، تحت تأشود ميدرصدی این شاخص موجب  يانبزیرا 

قـرار   یكاالهـا در بخـش كشـاورز    ينسـب  يتو اهم یاندازه و ساختار بخش كشاورز

ين كشـورها و هم نـ   ينرا در طول زمان، ب یتاز حما یبهتر یسۀمقا ین. بنابرايردنگ

رهيافـت  شـاخص بـا    یـن ا ۀمحاسـب  یج. نتـا سـازد  پـذیر مـي   امكانمختلف،  یكاالها

 .شود ميمشاهده  (5-3-1-4)در جدول  1محور تجارت

توليدكننـده   هـای  یـافتي نسـبت بـه در  یـت  ، مقـدار حما رمحـو  تجارت يافتدر ره

درصد  -32 يانگينم ،مثال ی. براشود ميگيری  المللي اندازه مرجع بين يمتقبرحسب 

 جنـگ  ۀدورمحـور و نـرخ حقيقـي ارز بـرای      با رهيافـت تجـارت   كه% PSEشاخص 

درصـد از آن ـه    32 يدكننـده تول یـافتي مقـدار در  دهد ميمحاسبه شده است، نشان 

به دست آورد، كمتر بـوده اسـت. بـه     يجهان يمتبا فروش محصولش با ق توانست يم

% از 32 يدكننـده تولاست موجب شده ره دو یندر ا یتيحما یها سياست یگر،د يانب

بـه   آوردبـه دسـت   توانسـت   مـي  یيها سياستچنين بدون  یطكه در شرای را درآمد

با نرخ ارز حقيقي شاخص  ینا يانگينم از دست داده است.پنهان  ياتمالوعي شكل ن

برنامـه بـه    یـن در طـول ا  یعني ؛درصد برآورد شده است 47چهارم توسعه  ۀدر برنام

بـه دسـت    يجهان يمتق اكه در صورت فروش محصول ب یدرصد از درآمد 47 ۀانداز

                                                 
1
 . Tra e Econom st’s Denom nator 
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مثبت  یتموجب حما یتيحما یها سياستبرنامه  ینشده است. در ا یتحما آورد، يم

در دورۀ  داده اسـت.  یشافزا ياو را نسبت به بازار جهان یافتيشده و در يدكنندهاز تول

به منظـور كمتـر نگـه     ها سياستجنگ به علت اهميت گندم در سبد غذایي خانوار، 

داشتن قيمت داخلي آن بود و كشاورزان نـاگزیر از پرداخـت ماليـات پنهـان زیـادی      

هـای  ایط تا پایان برنامۀ دوم توسعه با نوسان ادامه داشت. رشد حمایتبودند؛ این شر

ی سوم و چهارم حمایـت  ها برنامههای قيمتي در ای همزمان با افزایش حمایتبودجه

كاران را مثبت كرده است. در سال نخست اجرای سياست شناورسـازی نـرخ   از گندم

% 27بخشي و ارزی كشـاورزان  ی حمایتي ها سياست(، دریافتي برآمده از 1281ارز )

 از ارزش توليد برحسب قيمت جهاني تعدیل شده با نرخ ارز حقيقي بوده است.

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

منفي بوده و سوم  ۀبرنامتا ، دهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان گندم را نشان 

شده است. كل حمایت از توليدكنندگان گنـدم )اثـر    یابيمثبت ارز در دو برنامۀ آخر

درصـد   -36كـه از   یداشته است، به طور های قيمتينيز روندی مشابه حمایتكل( 

سـهم  است كه علـت آن افـزایش    يدهچهارم رس برنامۀدرصد در  5جنگ به  ۀدر دور

در پـي   يمتـي ق هـای  یـت و بهبود حماها از كل حمایتای دولت  های بودجه پرداخت

 است. 1281اجرای سياست شناورسازی نرخ ارز در سال 
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 گندم كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-1-2-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-6781-3540-32/8111/39-21/42

38/901361-7836-2363-31/1618/38-12/79

38/671362-11020-5312-41/6114/27-27/34

47/681363-10257-3022-34/5119/80-14/72

-13/161364-12021-16233-40/91-7/36-48/28

-2/711365-3424-4461-15/21-4/11-19/32

75/721366-17624437-8/4043/4135/01

89/871367-65451568-27/7939/6411/85

12/13-29/0516/92-3616-7456-میانگین37/72

50/621368-13106-5828-45/7115/78-29/93

-4/301369-10822-12813-33/76-4/59-38/35

-10/841370-4404-7490-16/31-8/67-24/99

-47/031371-8629-30317-28/37-26/81-55/18

-51/411372-1342-24527-4/89-41/06-45/95

-41/291373-6716-24554-21/56-26/82-48/38

40/46-15/36-25/10-17588-7503-میانگین17/38-

-31/971374-20921-38791-48/58-13/76-62/33

-16/181375-1335-4792-6/44-13/34-19/79

-0/891376-12575-13301-41/16-2/02-43/19

33/151377-11417-4868-34/2015/28-18/92

29/101378-6386-3098-27/3710/61-16/76

32/20-0/65-31/55-12970-10527-میانگین2/64

16/961379-517623-2/846/793/95

16/541380105626495/4110/1815/59

12/9913817763887037/5510/2147/75

3/8513826733671027/790/8428/63

-2/7913839208788136/33-5/9930/34

4848534720/854/4025/25میانگین9/51

-6/181384131401124563/58-12/0751/51

-10/70138510315743243/31-15/0828/23

-13/0913869579632140/62-16/8823/74

-7/741387971-7725/50-9/56-4/06

-3/32138811011998467/64-8/0759/57

-17/45138911761889663/44-22/7940/65

14/0833/27-9463718447/35میانگین9/75-

-19/22139011706909962/35-21/7840/57

-21/14139110597688942/56-20/0722/49

-23/07139212088804843/72-20/6323/09

-24/98139314123991945/81-20/9224/88

-22/091394166061293745/46-17/2128/25

20/1227/86-13024937847/98میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند كه نشان %PSEميانگين اثر غيرمستقيم 

وم توسعه مثبت و در س ۀجنگ و برنام ۀحمایت از توليدكنندگان گندم است، در دور

دورۀ ی ارزی در ها سياستاز  برآمده یتین حمابيشتربوده است.  منفي ها برنامه یگرد

سـوم   ۀجنگ و برنام ۀاول رخ داده است. در دور ۀنامدر بر ياثر منف ینبيشترو  جنگ

و انحـراف نـرخ ارز مثبـت بـوده،      ياز نرخ ارز تعادل بيشترتوسعه كه نرخ ارز حقيقي 

شده است. به علت اثر مثبت  كنندگان توليداز  یتموجب حما یالارزش ر برآورد بيش

سـوم   ۀدر برنام تمثب یاثرگذار ینبودن ا بيشتردو دوره و  یندر ا یارز یها سياست

 يـت ارز شناور و نـرخ ارز تثب  ياستس برتری يم،در جهت مثبت بودن اثر كل و مستق

 .شـود  مـي گندم آشكار  كنندگان دتولياز  یتارز در حما يشده نسبت به نظام دو نرخ

اثـر   كننـدۀ  يفتضـع  یارز یهـا  سياسـت چهـارم توسـعه،    ۀجنگ و در برنام ۀدر دور

 ۀدر دور يرمسـتقيم مقادیر مثبـت اثـر غ   ی كهطور به ،بوده است يبخش یها سياست

ی خـاص بخـش كشـاورزی در حمایـت از     هـا  سياست يجنگ موجب كاهش اثر منف

ــ  ۀه شــده و در برنامــدور یــنتوليدكننــدگان گنــدم در ا ــر منف  يچهــارم توســعه اث

 كننـدگان  توليـد از  یـت را در حما يبخشـ  یهـا  سياستاثر مثبت  ی،ارز یها سياست

 یهـا  سياسـت اثـر   یارز یها سياستتوسعه،  یها برنامه یگركرده است. در د يفتضع

 ياول و دوم، اثـر منفـ   یهـا  برنامـه كـه در   یكرده اسـت. بـه طـور    یترا تقو يبخش

سوم اثر  ۀو در برنام یتگندم را تقو لاز محصو يمنف های یتحما ی،ارز یها سياست

 يبانيرا پشـت  كننـدگان  توليـد از  یبخش كشـاورز  های یتحما ،ها سياست ینمثبت ا

از اثـر   بيشـتر  شـده  يبررسـ  هـای  سال بيشتردر  يممطلق اثرمستق یرمقاد كرده است.

 گنـدم  كنندگان توليداز  یتادر مجموع كل حم یگر،د يانبوده است. به ب يرمستقيمغ

 یهـا  سياسـت  كننـدۀ  يفتضـع  یا یتتقو یارز یها سياستبر حسب عالمت شاخص، 

 . اندنقش محوری داشته كه بوده است يبخش
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بـرای   شـده  ریزی رنامهبا، در پيش گرفتن روندی ه حمایت ي بودنبا وجود افزایش

 در ایـن راسـتا،  . اردت دضـرور توليـد گنـدم ایـران     نباقي نماندو واردكننده  وابسته

 گندم در ایران و دیگر كشورهای جهان مفيد است. كنندگان توليدمقایسۀ حمایت از 

ــد حمایــت  و  هعضــو ســازمان توســع یدر كشــورها كننــدگان توليــداز بررســي رون

 یتكشورها حما یندر ا دهد مينشان  ،(5-3-1-5)در جدول  یاقتصاد های یهمكار

طوری كه بـه   است. به داشته يروند ثابت یكم و يستباول قرن  ۀگندم در ده يداز تول

بـودن مقـدار    بيشتر ا وجودكشورها، ب یندر ا یكشاورز يداز تول یتحما رسد مي نظر

 به طور كامل كنترل شده دارد. مطلق آن، روندی

 یها یعضو سازمان توسعه و همكار یشورهاكگندم در  يداز تول يتحما (7-1-2-7 جدول

 (آمريكاالر د يليون م یاقتصاد

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 سال

PSE 4979 3093 3330 4753 3844 3886 4027 2597 2184 3617 2644 

 PSE/CSE ،2011های  داده یگاه، پاOECD: منبع

نشـان   (5-3-1-2منتخب )نمـودار   یبا كشورها یراندر ا %PSEشاخص  یسۀمقا

 بيشـتر ، در 3112تـا   1282از سـال   گنـدم توليـد  از  یـت حماروند درصـد   دهد مي

 ی. بـرا بـوده اسـت  جهان بدون در نظر گرفتن مقدار آن، به نسـبت ثابـت    یكشورها

از  حمایـت درصـد  در دو دهـه   زیاد و از محصول گندم یتمثال، در كشور ژاپن حما

 ریگـ نوسـان داشـته اسـت. در د    %85 يرامـون همـواره پ )اثرمسـتقيم(  كنندگان توليد

در باثبـاتي   رونـد  وبـيش  كـم  يـز ن یاقتصاد های یسازمان توسعه و همكار یكشورها

شاخص در  ینمقدار ا. این در حالي است كه شود ميمشاهده درصد  41تا  31دامنۀ 

اسـت. ایـن موضـوع    داشته + 67تا  -45از  یادینوسان ز يبررس ۀدر طول دور یران،ا
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بـوده   ثبات يگندم ب كنندگان توليدز ا یتاجراشده در حما یها سياست دهد مينشان 

 است.

 

 
 ايران و منتخب جهانگندم  PSEدرصد  ۀيسمقا (7-1-2-9 نمودار

 

ی ها برنامه يگندم ط كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-2-1-7

 توسعه

 گنـدم  كننـدگان  مصـرف  یدرصـد  یتشاخص حما یرمقاد (5-3-1-6)جدول  در

(CSE%ط )چـون دولـت تنهـا    است. گزارش شده ( 1261-82)ي مورد بررس ۀدور ي

 ينب يمتيق یها انتقال ،استبوده آرد در كشور  كنندۀزیعگندم و تو یانحصار یدارخر

. دولت گندم پذیرد مينانجام  يمگندم به طور مستق كنندگان توليدو  كنندگان مصرف

بـا   یتهاالزم در ن های یو پس از فراور یداریخر ينيتضم يمتبه ق يدكنندهرا از تول
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كه از  هایي یتحما ۀهم ین. بنابرادهد ميكننده قرار  فمصر ياردر اخت ای یارانه يمتق

 كـه  نان( بوده است یارانه) ای هبودج های تدر قالب پرداخ ،شدهنان  كنندگان مصرف

 هـای رقـم  ي. بررسـ شـود  مـي دولـت درج   ۀبودج ۀساالن ينآمار مربوط به آن در قوان

رونـد   كننـدگان  مصرفاز  یتست كه حماا آن گريانب يزان ناز ن ای بودجه های یتحما

 1284ثابت سال  يمتبه ق یالر يلياردم 1717كه از  یبه طور ،داشته است افزایشي

 2حدود  یعني ،یافته یشافزا 1282در سال  یالر يلياردم 15327به  1261در سال 

)گنـدم(، بـار مـالي    افته به مصرف نـان  ی افزایش ساالنۀ بودجۀ اختصاصبرابر شده است. 

 اهـ  سنگيني به دولت تحميل كرده است كه یكي از پيامدهای قانون هدفمندسازی یارانـه 

 .شود ميبيني پيشكاهش این هزینه،  ،در برنامۀ پنجم توسعه

كننـده فقـط   كـه در محاسـبۀ شـاخص حمایـت از مصـرف     از این رو با توجه بـه ایـن  

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدایت از ای دولت از راه سازمان حمهای بودجهپرداخت

چه مقدار از  دهد مينشان  كنندگان مصرفلحاظ شده است، شاخص درصدی حمایت از 

 یتيی حمـا هـا  سياسـت اعمـال  با دولت گندم را  كنندگان مصرف يی مصرفها هزینه

نسبت گندم )نان(  كنندگان مصرفاز  یدرصد یت، حمابراساس نتایج. كند مي ينمأت

 78جنـگ، بـه    ۀدرصـد در دور  4/5از مقـدار  ای جهاني، ه صرف به قيمتبه ارزش م

كـه دولـت در    يمعنـ  ه ایـن است. بپيدا كرده  یشچهارم توسعه افزا ۀدرصد در برنام

 یهـا  هزینهدرصد از  78چهارم توسعه  ۀدرصد و در برنام 4/5فقط  ،جنگ ۀطول دور

گنـدم   كنندگان مصرفها به عبارتي در تمام سال كرده است. ينرا تأم گندم يمصرف

اند كه این حمایت افزایش یافته است. به طـوری كـه،   از حمایت دولت برخوردار بوده

، به علت افـزایش تفـاوت قيمـت داخلـي و خـارجي      1281و  1273 های سالپس از 

نرخي كردن آن، بـا جهـش   ی آزادسازی نرخ ارز و تكها سياستگندم در پي اجرای 

 اند.هرو بودها روبهسهم حمایت
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 (پژوهش های يافته: منبع(  گندم كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص (7-1-2-6جدول 

 

ارزش حمایت 

بودجه ای
%CSE

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

سهم حمایت از 

ارزش مصرف
136017177/09

136122317/09

136212243/68

136312082/94

136421866/04

136524719/32

136611303/74

13678423/74

16265/46میانگین

13688491/74

136928606/68

1370357410/35

1371578015/63

13721074232/67

13731483242/21

644018/21میانگین

13741362722/37

13751324046/32

13761059921/29

13771179726/45

13781150130/44

1215229/37میانگین

13791126336/62

13801182037/25

13811525352/66

13821534560/34

13831593664/42

1392450/26میانگین

138422104110/04

13852158686/35

13861730473/48

13871585055/39

13881350261/11

13891529782/76

1760778/19میانگین

13901368959/87

13911309842/66

13921270236/23

13931236030/01

13941206622/67

1278338/29میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه
سال

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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ها، پرداخت مستقيم نقدی به با اجرای قانون هدفمندی یارانه 1282از پایان سال 

خانوار نيز در كنار عرضۀ آرد ارزان قيمت در پرداخت بخشي از یارانه به كـار گرفتـه   

تأثيرگذار بود  كنندگاك با قيمت جهاني،ا از پرداخت مصرفهسهم حمایتشد كه در 

. این شيوه ممكن است در شود ميبيني درصد پيش 28ميانگين آن در برنامۀ پنجم و 

، یعني مخرج كسر اثرگذار باشد كه در صورت ثبات مصرف گندم بلندمدت، بر مقدار

 ها درصد حمایت افزایش خواهد یافت.مقدار یارانه

 

 گندم هایيشنهادو پ يریگ نتيجه -4-2-1-7

 یـران ا یبخـش كشـاورز   راهبردیمحصول گندم از محصوالت  ،شد كه بيان چنان

 يمختلف یتيحما یها سياست و مصرف آن يدو همواره از بخش تول شود ميمحسوب 

، MPSی هـا  شـاخص  براساس ها یتحما ینا يكم  یرپژوهش مقاد یناست. در ا شده

PSE و CSE وجـود رونـد    يانگرب یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط

و  كننــدگان توليــداز  یــتو كــل حما ای بودجــه يمتــي،ق هــای یــتدر حما یشــيافزا

 هـای  یـت در مجمـوع حما  ينبوده است. هم ن ثابت يمتگندم به ق كنندگان مصرف

در  يدگننـدگان از تول یـت در كـل حما  ای بودجـه  هـای  یـت حما يمتـي، و ق ای بودجه

انـد و در   داشـته  یبيشترسهم  يمتيق های ایتنسبت به حم وم و چهارمس یها برنامه

درصد  21 با حدود يدتول های نهاده یارانۀسوخت و  یارانۀسهم  يزن ها یتحما ینا بين

بوده اسـت. شـاخص    یگراناز د بيشتر، كنندگان توليدای از های بودجهاز كل حمایت

مـورد   ۀدور در یشـي مثبـت و افزا  هـای  یتحما يانگرب نيز  كنندگان مصرفاز  یتحما

 از گنـدم  كننـدگان  مصرفاز  یدرصد یتحما یركه مقاد یبه طور ،بوده است يبررس

است.  يدهچهارم توسعه رس ۀدرصد در برنام 78جنگ به  ۀدرصد در دور 4/5 ميانگين

از  یـت حما یرو انحراف نـرخ ارز بـر مقـاد    یارز یها سياستاثر  يبررس ین،افزون بر ا
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 ۀبرنامـ  ينجنگ و هم نـ  ۀدر دور ها سياست ینا دهد ميگندم نشان  دگانكنن توليد

 ياز نـرخ ارز تعـادل   يشب يقيسوم توسعه كه انحراف نرخ ارز مثبت بوده )نرخ ارز حق

 داشته است، در حالي ياثر مثبت كنندگان توليداز  یتحما یها شاخصبوده است( بر 

گنـدم شـده    كننـدگان  توليداز  یتتوسعه موجب كاهش حما یها برنامه ردیگكه در 

، یجنتـا  ینا براساسبوده است.  يماثر مستق كنندۀ فيتضع يرمستقيماثر غ است، یعني

محصـول،   يمتق هایاز نوسان يشگيریپ یباثبات و بلندمدت برا یها سياست یاجرا

 بيشـتر با توجـه بـه سـهم    . شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزنهاده

-كنندهی سوم و چهارم كه حمایتها برنامهها در ای از كل حمایتبودجه هایحمایت

 هـای  یتبه حما يمتيق یتاز حما ها سياست یالگو ييرتغاند، بوده ها برنامهاز دیگر  تر

و از سوی دیگر  شود مي يجهان يمتبه قداخلي  يمتق نزدیك شدنموجب  ای بودجه

به رقابتي شدن بازار گندم كه ه نيست با دخالت مستقيم دولت در بازار محصول همرا

كـارگيری  بـه ماننـد   ای بودجـه  هـای  یـت حمابخشي به تنوع هم نين. كند ميكمك 

ی هـا  سياستتنظيم مناسب باشد.  تواند يم يزن یدرآمد يمۀو ب يممستق های پرداخت

بـه كـارایي آنهـا     ،كنندۀ یكدیگر باشـند و تقویت همسوای كه ارزی و بخشي به گونه

داخلـي   كننـدگان  توليـد جهـاني   پذیری رقابتو با افزایش مزیت رقابتي، به  ایدافز مي

 در برنامۀ سوممقادیر مثبت اثر مستقيم و اثرغيرمستقيم به طوری كه . كند ميكمك 

 كننـدۀ سـازی نـرخ ارز كـه تقویـت    اجـرای سياسـت یكسـان    ،دهـد  مينشان توسعه 

مقایسـۀ   شده است.گندم  انكنندگ توليدموجب حمایت از  ،ی بخشي بودهها سياست

شـناور بـر    یارز ياسـت س یاجـرا  دهـد  مـي ارزی ایـران نشـان    های دورهحمایت در 

 .دارد یبرتر ،یدشد يتنرخ ارز و تثب ۀچندگان یها سياست

ی ارزی هــا سياســت ،ينــي برنامــۀ پــنجم نيــز هماننــد برنامــۀ چهــارم ب در پــيش

تقيم و اثركـل هـر دو   اثرمسـ امـا   ،ی بخش كشاورزی نيسـت ها سياستنندۀ ك تقویت

را در بازار داخلي  كنندگان توليدند. شاخص حمایت بازاری هم عدم حمایت از امثبت
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ی ارزی و بخشي به زیان ها سياست، به طوری كه دهد مينسبت به بازار جهاني نشان 

 گندم خواهد بود. كنندگان توليد

 يدولتـ  یـد خر تيمو ق پذیرد مي انجامتوسط دولت  بيشترگندم  یدخراز آنجا كه 

      ، خـود بـه طـور مسـتقيم    محصول ینا یگذار يمتقروش  است، ينيتضم يمتق يزن

 گندم یبازار يمتاز ق یتنوسان حمادر  -و نرخ ارز يجهان يمتق ييراتبر تغ افزون -

است. در  يدتول ینۀهز براساسی محصوالت كشاورز یگذار يمتقدر ایران، . نقش دارد

، در پـذیرد  مـي  انجامو نرخ تورم  يدی تولها هزینهتوجه به با  یگذار يمتروش، ق ینا

در ایران برای تعيين قيمت تضميني گندم به افزایش نرخ تـورم   رسد ميحالي كه به نظر 

ا قيمت گندم كمتر از قيمـت جهـاني محاسـبه شـده     ه سال بيشتركمتر توجه شده و در 

لي و جهاني گندم از قـدرت  این افزایش شدید در تفاوت قيمت داخ رسد مياست. به نظر 

كاهـد، بنـابراین اسـتفاده از شـيوۀ      این محصـول در بازارهـای جهـاني مـي     پذیری رقابت

ذاری براساس هزینـۀ توليـد بـيش از ایـن در رابطـه بـا محصـول گنـدم توصـيه          گ قيمت

ماننـد روش معـادل    یمحصـوالت كشـاورز   یگـذار  يمتق یها روش دیگرو  شود مين

 یرانگندم ا يدتولیط كنوني شرا یمبادله ممكن است برا روش نرخ یالب مرز  يمتق

 تر باشند. مناسب

 ارزی های دورهدر  گندم كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-1-2-3جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

%CSE

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
سهم حمایت ها از 

ارزش مصرف

1360-137030/66-47/1214/89-32/23-29/8412/54-17/305/67

1371-1380-9/30-35/55-5/84-41/39-21/00-8/10-29/1031/13

1381-1389-4/9413/86-4/928/9542/86-8/8234/0471/84

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز
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ۀ مطالعـه  ی ارزی متفاوتي اجرا شده است كـه دور ها سياستمختلف  های دورهدر 

ی حمایـت قيمتـي،   هـا  شـاخص . متوسـط  شـود  ميه دهه تقسيم ها به سر این سالد

آمـده اسـت.    (5-3-1-7در جـدول )  كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليـد حمایت از 

در دهـۀ اول و سـوم   گنـدم   كننـدگان  توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص براساس

 يرتـأث  هـا  یتدر كل حما یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياستبررسي، 

بوده  يرمستقيماز اثر غ بيشترهمواره  يمقدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یربيشت

انحـراف از نـرخ    ،نـرخ ارز  يـت تثب ياسـت س يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀاست. در ده

 یـت حما كننـدگان  توليداز  یالارزش ر برآورد بيشو با  یافت یشبه شدت افزا يتعادل

 يمـت از جمله كم نگـه داشـتن ق   يبخش یاه سياست يآثار منف هدور یناما در ا ،شد

و  يرا خنثـ  یارز ياستبود كه اثر س یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل

 یبـا برقـرار   1271 ۀكـرد. در دهـ   يرا منفـ  يدكننـده كـل از تول  یتحما مجموعدر 

از  یـت حما یهـا  شـاخص انـواع   يانگينانحراف نرخ ارز و م يچند نرخ یارز ياستس

 یـت حما یدر راسـتا  يبخشـ  یهـا  سياست يشد، اما به طور كل يمنف انكنندگ توليد

 یبـا برقـرار   یارز یها سياستسوم  ۀكرد. در دور يدابهبود پ كنندگان توليداز  بيشتر

بـود.   يكرد و هم نان منفـ  يداشده انحراف نرخ ارز كاهش پ یریتنرخ ارز شناور مد

 یها سياستاز اثر مثبت ، كنندهيداز تول نكردن یتحما با ،یالارزش ر برآوردكم  ینا

در  يماثرمستق یدر بخش كشاورز گذاری ياستدوره با بهبود س ینكاست. در ا يبخش

MPS%  وPSE% بـه طـور    يـز دوره ن یـن ا در كننـدگان  مصرفاز  یتحما .مثبت شد

را بـه دولـت    یـادی ز ینـۀ هز هـا  سياسـت  ینكه ا، به طوری كرد يداپ یشافزا یندهفزا

 .كرد يلتحم

كننـدۀ گنـدم و   ی حمایـت از مصـرف  هـا  سياسـت ه به پررنگ بودن نقـش  با توج

همواره وجود داشـته و   كنندگان مصرفحمایت از  ،اختصاص بودجۀ اختصاصي به آن

در  ،ی ارزی بـر آن هـا  سياسـت ثير أافزایش داشته است. تـ  ،سهم آن از ارزش مصرف
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هــا حمایــت يافزایشــرونـد  آن در تــاثير امــا  ،شــود مـي محاسـبات بــه كــار گرفتــه ن 

زیرا دولت تفاوت قيمت داخلي و خارجي را كه تحت تأثير نرخ ارز  ،پذیر است مشاهده

زش مصرف براساس قيمت درصد ار 71پردازد كه با شناورسازی نرخ ارز به مي ،است

 شده با نرخ ارز حقيقي رسيده است.خارجي تعدیل

 یارز هـای  حـراف با كاهش ان دهد مينشان  یارز در سه دورۀ ها شاخص يروند كل

اسـت،   یافتـه  یبيشـتر ثبـات   1278و از سال  یافتهكاهش  يرمستقيمغ های یتحما

 هـای  سـال در  ي كـه به هم بوده است. در حال یكنزد يماثر كل و اثر مستق ينهم ن

 افتصـادی  یسازآزاد دورۀ موقتبا  همزمان 1273-1274 های سالدر  یژهبه و ،يهاول

 كرد. يداپ یشدو افزا ینا ۀفاصل

اجـرای   پـي از گنـدم رونـد پرنوسـاني را در    ی حمایـت  هـا  شـاخص به طور كلـي  

منجر دهند كه به افزایش ریسك در طول زمان نشان ميارزی بخشي و ی ها سياست

 هـای  سـال راسـتا نبـوده اسـت. در    ی ارزی و بخشي همها سياست. هم نين شود مي

كننـدۀ  ارزی جبرانی ها سياست ،كننده نبودهی بخشي حمایتها سياستابتدایي كه 

كننـدۀ اثـر   ی ارزی تضعيفها سياستپایاني مطالعه  های سالنبود حمایت بوده و در 

 كننـده و حمایـت  همسـو ی ها سياستاری ی بخشي بوده است. برقرها سياستمثبت 

با توجـه بـه نتـایج    گندم كمك كند.  كنندگان توليد پذیری رقابتتواند به افزایش مي

سوم، افزایش درآمدهای نفتـي موجـب افـزایش ارزش ریـال     نرخ ارز در فصل  برآورد

مـدهای نفتـي بـه نفـع     آكه در صورت ثبات نرخ حقيقي ارز، رشد در شود ميتعادلي 

، آوری فـن وری اقتصاد به عنوان شاخص پيشرفت است. هم نين بهره كنندگان توليد

ایـن دو   دولت با مدیریت دارد كهچنين اثری ها بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایت

تركيب رود، انتظار ميكاران را افزایش دهد. در نهایت تواند حمایت از گندمعامل مي

 كننـدۀ  حمایتآن،  برایندای باشد كه به گونه ی پولي، مالي، ارزی و بخشيها سياست

 كشاورزان باشد.
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 جو 4-4-2

جو از كاالهای اساسي بخش كشاورزی است كه از راه تأمين بخش مهمي از 

نياز غذایي كشور نقش كليدی دارد.  تأمينهای مورد نياز بخش دام و طيور، در  هنهاد

در بسياری از مناطق كشور گندم و جو محصوالت رقيب هستند، قيمت از آنجا كه 

گندم نيز بر سطح زیركشت و مقدار توليد آن مؤثر است. اگرچه، اهميت جو در سبد 

سطح زیر كشت رتبۀ دوم را در بين  كاالی خانوار به اندازۀ برنج نيست، از نظر

كشاورزی، سطح زیركشت گزارش سازمان خواربار  براساسمحصوالت زراعي دارد. 

هزار  1676به  3651جو از آغاز برنامۀ اول توسعه تا پایان برنامۀ چهارم از حدود 

 31هكتار كاهش پيدا كرده است كه با كاهش سهم آن در بين محصوالت زراعي از 

توليدكنندگان به  گرایش نداشتناست. این كاهش،  رسيدهدرصد  11درصد به 

. از این رو بررسي چگونگي حمایت از دهد مياین محصول را نشان كشت افزایش 

تواند برای توضيح تغييرات سطح این محصول مي كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

 زیركشت آن مفيد باشد.

آمده است. با  یرانتجارت جو ا عملكرد و يد،تول يتوضع( 5-3-3-1جدول ) در

سهم ایران از سطح زیركشت جهاني ها  در تمام سال شود ميمشاهده توجه به جدول، 

ی ها برنامهاجرای  های سالعملكرد جو در طي  درصد بوده است. 5/3حدود جو 

تن در هكتار در سال  2/3تن در هكتار در ابتدای برنامۀ اول  به  17/1توسعه، از 

بررسي عملكرد توليد جو نسبت به جهان نيز نشان پيدا كرده است.  افزایش 1282

از ميانگين عملكرد جهاني كمتر  ،ها سال ۀدر همتوليد جو در ایران، عملكرد  دهد مي

عملكرد  48/1تنها حدود  1268است، به طوری كه عملكرد توليد جو ایران در سال 

كه به  ملكرد جهاني رسيده استسه چهارم عجهاني بود و در پایان برنامۀ چهارم به 

توليد  .تر عملكرد جو در ایران نسبت به جهان استطور ميانگين، بيانگر رشد سریع
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گزارش سایت سازمان  براساسو  با نوسان همراه بوده(، 1268-82جو طي دوره )

اجرای طرح . ین توليد را داشته استبيشترخواربار كشاورزی برنامۀ اول توسعه 

جب انتقال منابع توليد از سوی جو به سمت محصول رقيب آن، محوری گندم مو

 .ه استو توليد آن را كاهش داد گندم، شده

 

 رانيا جورد و تجارت كد، عمليت توليوضع (7-1-1-2 جدول

 
ملل  يجهان و كشاورزی سازمان خواربارهای وزارت جهاد كشاورزی ایران و سایت آمارنامه: نبعم

 (http://fao.org)متحد

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

136826513/601/070/4828471/737433/981163/97

136926283/571/350/5635481/995873/65822/98

137023943/141/300/5831021/831821/05250/91

137122113/011/390/6230651/851100/48170/48

137221012/831/460/6430581/803061/79451/78

137317572/431/730/7830451/896943/11792/86

137417522/571/690/8129522/095002/35601/85

137516742/551/630/6927361/768003/871373/43

137615012/371/660/6824991/626052/961043/07

137718253/211/810/7533012/402071/21301/34

137814032/631/420/5919991/564231/99542/25

137911942/191/410/5816861/2710404/631585/30

138014872/651/630/6424231/689394/681344/91

138116703/021/850/7530852/262040/99240/92

138215102/621/930/7829082/0460/0310/03

138316002/781/840/6929401/9110135/001384/03

138416593/001/720/6928572/0610954/671784/54

138515672/781/890/7629562/122701/12451/13

138616422/951/890/7931042/312851/29661/10

138710701/901/450/5315471/0010354/043744/12

138816763/092/060/7434462/2711974/971743/44

138915843/332/030/7832102/605382/121041/85
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هـا بيشـتر از    سال بيشتراز توليد جهاني در جو ایران سهم ( 5-3-3-1ر نمودار )د

به بيش  ،1287برنامۀ سوم و چهارم، به جز سال  های سالدر حتي و  بودهدرصد  5/1

دهندۀ كـاهش توليـد   . بنابراین افزایش سهم ایران، نشاندرصد نيز رسيده است 3از 

 جهاني است.

ها واردكننده خالص جو بوده است. به  سال ۀهم ایران در ،اخير ۀدر چند ده

در آغاز  .است بودهدرصد  2حدود طوری كه سهم واردات ایران از كل واردات جهان 

برنامۀ سوم، همزمان با خشكسالي شدید، واردات جو نيز افزایش زیادی داشته و از 

ه سوم رسيده هزار تن در ابتدای برنام 1141هزار تن در انتهای برنامۀ دوم،  به  432

برابر با  1287 در سالجو واردات هزینۀ بيشترین دورۀ بررسي  های سالاست. در 

های جهاني محصوالت كشاورزی ميليون دالر بود كه علت آن افزایش قيمت 274

 بوده است.

 

 
 2968-83 ةطي دور جوسهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش واردات جهاني  (7-1-1-2 نمودار
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و  یی ارزهـا  سياستاثر  های پيشين بيان شد، به منظور بررسيكه در فصلچنان

 كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليدی حمایت از ها شاخص یرانحراف نرخ ارز بر مقاد

(%PSE ،%MPS % وCSE ) كه یكي از اهداف این پژوهش است، آثار مستقيم، كل و

، اثـر  شـده در فصـل سـوم   بيـان . براساس روش پژوهش شود ميغيرمستقيم محاسبه 

جو بر اثر  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  حمایتوضعيت موجود مستقيم بيانگر 

آنـان را  حمایت از  ،اثر كل ی در حال اجرای بخش كشاورزی و ارزی است.ها سياست

 از متغيرهـای كـالن اقتصـادی در بلندمـدت     برآمدهدر شرایط اعمال نرخ ارز تعادلي 

را در دو  كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليداثرغيرمستقيم حمایت از  .دهد مينشان 

ی ارزی در هـا  سياسـت دهندۀ اثر و نشان كند مينظام ارزی حقيقي و تعادلي مقایسه 

بلندمدت جو نسبت به رقبای جهاني است. اگـر ایـن شـاخص     پذیری رقابتچگونگي 

بلندمـدت   پذیری ابترقی ارزی از سطح ها سياستمنفي باشد به این معني است كه 

 جوكاران ایراني كاسته است و برعكس.

ی ارزی، هـا  سياسـت افـزون بـر    تغذیـۀ دام و طيـور،  جـو در   يـت توجه بـه اهم  با

اجرا شده است. از محصول  ینا يدتول یشافزا به منظورمختلف  یتيی حماها سياست

كـود  نواع اهای  قيمت خرید تضميني، یارانهتعيين توان به سياست  مي ها سياستاین 

 ،ادامـه  در. كـرد انرژی، تسهيالت ارزان قيمت و بيمه اشاره  ۀو سموم شيميایي، یاران

، %CSEجـو )  كنندگان مصرفو  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا

PSE)%  ی هـا  سياسـت ، اثر ينهم ن. شود ميهمانند محصول گندم تجزیه و تحليل

ی اول تا چهارم ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یرارزی و انحراف نرخ ارز بر مقاد

بيني برنامۀ پنجم با . پيششود مي بينيپيشاین آثار در برنامۀ پنجم  بررسي وتوسعه 

هـا،  بيني قيمـت ها همانند برنامۀ چهارم و پيشفرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانه

یابي، انجام های درونطور كه دربارۀ محصول گندم بيان شد با استفاده از روشهمان

. هم نين با توجه به افزایش قيمـت انـرژی بـه دليـل آغـاز اجـرای قـانون        پذیرد مي
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ونقل مورد استفاده در بيني هزینۀ حمل، برای پيش1282ها در سال هدفمندی یارانه

های توليد، افزون بر روند برنامۀ چهـارم،  فرمول تعدیل قيمت جهاني محصول و نهاده

ونقل پيش از اجرای طـرح نيـز فـرض شـده     ی نسبت به هزینۀ حملدرصد 41رشد 

 است.

 يطه  جهو  كننهدگان  توليهد از بهازاری   يهت حما يرمقاد يبررس 2-1-1-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

 ب انتقـال ی ارزی است كـه موجـ  ها سياستو  —در ایران قيمت تضميني —قيمت

شوند. براسـاس آن ـه در فصـل سـوم     مي كنندگان توليدبه  كنندگان مصرفاز درآمد 

پژوهش بيان شد، شاخص درصدی حمایت از قيمـت بـازاری نسـبت تفـاوت قيمـت      

داخلي را با قيمت جهاني تعدیل شده با نـرخ ارز حقيقـي یـا     كنندگان توليددریافتي 

قيمت جهاني با نـرخ ارز حقيقـي تعـدیل    . اگر دهد ميتعادلي به قيمت جهاني نشان 

. شـود  مـي شود، اثر مستقيم و اگر با نرخ ارز تعادلي تعدیل شـود، اثـر كـل محاسـبه     

ی ارزی اسـت كـه اثرغيرمسـتقيم    هـا  سياسـت  براینـد دهندۀ تفاضل این دو اثر نشان

 .شود ميناميده 

ی اول تا اه برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحمامحاسبات  نتایج

ارائه ( 5-3-3-3) محصول جو در جدول یپنجم برا ۀبيني برنام توسعه و پيش چهارم

 شده است.
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 جو كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-1-1-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-818468-12/6921/749/06

38/901361-1811-71-27/4525/99-1/46

38/671362-3588-1503-45/5419/60-25/94

47/681363-4971-1891-49/6722/37-27/29

-13/161364-1918-2805-30/32-8/57-38/88

-2/711365-2411-2587-35/37-1/63-37/00

75/72136651427238/9568/1477/08

89/871367-10732388-13/1964/2951/10

25/6626/490/83-410-2010-میانگین37/72

50/621368-4821-1593-47/1624/38-22/78

-4/301369-7355-7877-58/81-1/65-60/46

-10/841370-4811-5854-50/92-4/88-55/80

-47/031371-4941-11921-56/79-19/23-76/02

-51/411372-3237-11237-38/55-29/98-68/53

-41/291373-2276-6812-30/90-26/34-57/24

56/80-9/62-47/19-7549-4573-میانگین17/38-

-31/971374-3736-6913-50/74-14/85-65/59

-16/181375-4586-6061-54/93-6/77-61/69

-0/891376-3371-3428-47/89-0/42-48/31

33/151377-5205-3140-57/6712/56-45/11

29/101378-2438-1351-46/5513/99-32/56

50/65-51/560/90-4179-3867-میانگین2/64

16/961379-1592-1009-36/529/81-26/71

16/541380-1770-1096-33/979/81-24/17

12/991381-808-299-16/109/46-6/64

3/851382-1444-1265-26/322/49-23/83

-2/791383-46-161-0/99-2/37-3/36

16/94-22/785/84-766-1132-میانگین9/51

-6/181384-443-719-9/23-4/95-14/18

-10/70138570535220/00-10/949/07

-13/091386-788-1575-13/39-10/21-23/60

-7/741387-119-328-4/31-6/69-11/00

-3/3213881401131043/42-3/9439/48

-17/451389242-4835/94-16/00-10/06

1/72-8/79-2407/07-166میانگین9/75-

-19/221390-2111-3514-31/29-11/83-43/12

-21/141391-3691-5789-42/29-11/18-53/48

-23/071392-4536-7264-45/07-11/72-56/79

-24/981393-5585-9120-47/91-12/12-60/03

-22/091394-7693-11450-53/54-9/63-63/17

55/32-11/30-44/02-7427-4723-میانگین22/10-

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی
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( انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي 5-3-3-3) براساس نتایج جدول

مختلـف   های دوره، در شود ميتعادلي آن نسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه  ارز و نرخ

متفاوت بوده است. نرخ حقيقي ارز از حاضل ضـرب نسـبت ميـانگين مـوزون سـطح      

های ایـران  ترین شركای تجاری ایران به سطح عمومي قيمتهای مهمعمومي قيمت

گوی اقتصادسنجي تصـحيح  شده با استفاده از ال برآورد. نرخ تعادلي شود ميمحاسبه 

خطا در فصل چهارم این پژوهش نيز، تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ 

وری كـل  نفتي كشور، بهـره درآمد  مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ باز بودن اقتصاد،

نرخ بهره در ایران اسـت كـه نـرخ ارز ایـران را در     اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني به 

نفتي و درآمد  . در دورۀ جنگ با كاهشدهد ميبلندمدت اقتصاد نشان  ادلشرایط تع

ارزش ریال نسـبت بـه دالر توسـط دولـت،      برآوردنياز كشور به ارز، با بيش  همزمان

درصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ  82( به 1267انحراف نرخ ارز در سال پایاني جنگ)

نرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و ارزش ریال نسبت به  برآورداول توسعه با كم

ی آزادسازی اقتصادی مقـدار  ها سياستپایاني این برنامه به دليل اجرای  های سالدر 

نخست برنامۀ دوم انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از مقـدار      های سالآن افزایش یافت. در 

سعه به بعد مثبت شد. در برنامۀ سوم تو های سالتعادلي بلندمدت اقتصاد منفي و در 

ارزش ریال دنبـال شـد، یعنـي نـرخ ارز      برآورد بيشمنظور تشویق صادرات، سياست 

تعادلي كمتر از نرخ حقيقي آن بود. هم نين نرخ ارز سـاليانه بـا شـيب مالیمـي در     

ی ادامـه  بيشترحال رشد بود. در برنامۀ چهارم روند كاهش ارزش پول ملي با سرعت 

ی هـا  سياسـت بيش از نرخ حقيقي آن بود. بنابراین پيدا كرد، اما رشد نرخ ارز تعادلي 

 ارزش ریال شد. برآوردارزی برنامۀ چهارم موجب كم

تا پایان   -1284ثابت سال پایۀ  های يمتبر حسب ق  - اثرمستقيم براساس نتایج

تنها در برنامۀ چهارم در پي اجرای  بوده و يمنف يرقم 1266به جز سال  برنامۀ سوم

انتقـال   كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرفارزی، در بازار جو از ی بخشي و ها سياست
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ی اول تا سوم رونـد حمایـت بـازاری بـه نفـع      ها برنامهدر . بازاری انجام پذیرفته است

دریـافتي   يمـت ق بررسي، های سال بيشتردر كه یعني با آن ،بوده است كنندگان توليد

، بـوده اسـت  نـرخ حقيقـي ارز    شده باتعدیلمرجع  يمتجو كمتر از ق كنندگان توليد

ی اول و هـا  برنامهبه طوری كه ميانگين حمایت در . ارزش مطلق آن كمتر شده است

ميليارد ریال بـوده   1123و  2572به ترتيب  1284سوم توسعه به قيمت ثابت سال 

 هـای  يمـت بـا ق  یسـه در مقادر برنامۀ پنجم نيـز  ، است. هم نين با فروض بيان شده

اگـر دولـت    یگـر، . به عبارت دپذیرد ميانجام نجو  كنندگان توليد به يپرداخت ي،جهان

دریـافتي  جـو   كننـدگان  توليـد  ندهـد، را  يجهان یدر بازارها اجازۀ فروش جو داخلي

 براساس بررسي در طول سه دهه، از كشـاورزان در مقایسـۀ  . خواهند داشت یبيشتر

شـاخص   منفي هایقمرشده است كه با  گرفتهپنهان  ياتمال ي،با داخلقيمت جهاني 

آمـار منتشرشـدۀ    براسـاس از آنجا كه نشان داده شده است.  یبازار يمتاز ق یتحما

 یرونـد مورد بررسي ایـن پـژوهش    های سالدر تمام  يداخل يمتقمركز آمار ایران، 

از نوسـان نـرخ    برآمـده  یبازار يمتاز قیت داشته است، نوسان شاخص حما یصعود

كـه اجـرای سياسـت    چنـان اسـت.   ليـد و مصـرف جـو   ي و مقادیر توجهان يمتق، ارز

، بـا وجـود ادامـۀ حمایـت     1281شناورسازی نرخ ارز با كاهش ارزش ریال، در سـال  

دریافت ماليات پنهان از آنان شد. در برنامـۀ   چشمگيرنشدن جوكاران موجب كاهش 

حمایت از قيمت بـازاری رونـد ثـابتي    ، چهارم توسعه به علت نوسان در قيمت جهاني

متـوالي حمایـت از كشـاورزان داخلـي در مقابـل       های سالای كه در  شت، به گونهندا

رقبای جهاني از مثبت به منفي در نوسان بود. به بيان دیگـر، قيمـت تضـميني جـو     

 بيشـتر ای جهاني و نرخ ارز تغييـر نكـرده و در نتيجـه در    ه با افزایش قيمت همزمان

بدون اجرای سياست را در پي اجرای خود درآمد  جو بخشي از كنندگان توليدها سال

آنـان   پـذیری  رقابـت اند كه به كاهش قدرت ی بخشي و ارزی از دست دادهها سياست

 .انجاميده است
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بررسي اثركل حمایت از قيمت بـازاری نيـز رونـدی مشـابه اثرمسـتقيم را نشـان       

ــا نــرخ ارز تعــادلي بيــانگر حمایــت منفــي از   دهــد مــي و تعــدیل قيمــت جهــاني ب

ی هـا  سياسـت است. یعني حتي اگر نرخ ارز تعـادلي هـم برقـرار بـود،      نندگانك توليد

، شـدند  مـي ای بود كه در مقابل رقبای خارجي خود نه تنها حمایـت ن قيمتي به گونه

 پـذیری  رقابـت شـد كـه ایـن در كـاهش قـدرت      بلكه ماليات نيز بر آنها تحميل مـي 

 هـای  سـال س تنهـا در بعضـي   جو ایراني بسيار مؤثر است. بر این اسـا  كنندگان توليد

پذیرفتـه   صـورت جـو   كنندگان توليدجنگ و برنامۀ چهارم توسعه، حمایت بازاری از 

 1211و  253جـو بـه ترتيـب     كننـدگان  توليـد  1288و  1285 هـای  سـال است. در 

ی بخشـي و ارزی حمایـت   ها سياست، با 1284های ثابت سال ميليارد ریال به قيمت

حمایت از كشاورزان بـه طـور تصـادفي     دهد ميدك نشان ان های سالاند كه این شده

با وجود روند رو به بهبـود، در راسـتای حمایـت از كشـاورزان      ها سياستروی داده و 

 اند.طراحي نشده

( يمنرخ ارز حقيقي )اثر مستق یبر مبنا( %MPSبازاری ) يمتقدرصدی از  یتحما

 دهـد  مـي  كـه نشـان  است ده بو يوم توسعه منفس تا اول یها برنامهجنگ و  ۀدر دور

بـوده   ، كمتـر بـا نـرخ ارز حقيقـي    شده یلتعد يجهان يمتقمحصول از  يداخل يمتق

بـه طـور   ، 1282چهارم، با در نظر گرفتن سال بـدون برنامـۀ    ۀاثر در برنام یناست. ا

درصـد،   17/7ی قيمتي ها سياست دهد مينشان كه است درصد شده  17/7 متوسط

 .كند ميه قيمت پيش روی رقبای جهاني حمایت كشاورزان ایران را نسبت ب

را تحت تاثير متغيرهای بنيادین اقتصاد نشان  كنندگان توليداثركل كه حمایت از 

بـودن قيمـت    انـدك ارزش ریـال و   برآورد، تنها در برنامۀ اول به دليل بيش دهد مي

ۀ نوسان ین دامنبيشترها، به طور ميانگين مثبت بوده است، اما جهاني در بعضي سال

ارزش تعادلي  برآورد+ بوده است. در برنامۀ اول با كم77تا  -28نيز برای این دوره از 

ی تعدیل اقتصادی، ميانگين اثركل به كمتـرین مقـدار   ها سياستریال در پي اجرای 
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ی بعدی، حمایت از كشاورزان در مقابـل رقبـای   ها برنامهدرصد رسيد. در  -56خود، 

ماليات پنهان از آنان بهبود پيدا كرد. در برنامۀ سوم با وجود خارجي، با وجود دریافت 

ی هـا  سياسـت ی ارزی قادر به جبران اثـر منفـي   ها سياستارزش ریال،  برآوردبيش 

و  1285 هـای  سـال بخشي نبود. در برنامۀ چهارم توسعه با كاهش قيمت جهـاني در  

ــت    1288 ــود سياس ــدندكه نب ــت ش ــاورزان حمای ــي، كش ــت داخل ــه قيم ــبت ب  نس

. دهـد  مـي جو و افزایش توليـد نشـان    كنندگان توليدشده را بر حمایت از  ریزی رنامهب

 حمایت نشدن از كشاورزان در برنامۀ پنجم توسعه افزایش یابد. شود ميبيني پيش

كننـدۀ  ی ارزی تـا چـه انـدازه تقویـت    هـا  سياسـت  دهـد  مياثر غيرمستقيم نشان 

ي كه نـرخ حقيقـي   های سال. در ی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستندها سياست

در پـي اجـرای    كننـدگان  توليـد ارز بيش از نرخ ارز تعادلي است، حمایت قيمتـي از  

نخست  های سال( در 5-3-3-3سياست ارزی مثبت است و برعكس. براساس جدول )

ارزش تعادلي ریال، درصـد اثرغيرمسـتقيم بـه طـور ميـانگين       برآورد بيشبررسي، با 

ی آزادسازی نرخ ارز كـه انحـراف   ها سياستز جنگ و با اجرای مثبت است، اما پس ا

نرخ ارز منفي و ارزش پول ملي كاهش بسياری پيدا كرد، اثر غيرمسـتقيم بـه سـوی    

حمایت نكردن كشاورزان تغييـر عالمـت داد، امـا مقـدار مطلـق انحـراف نـرخ ارز و        

اسـت كـه در   . این بدین معنـي  تر بودهماهنگنااثرغيرمستقيم نسبت به دورۀ جنگ 

جو اثر چنـداني   كنندگان توليداین دوره تضعيف پول ملي در نبود حمایت قيمتي از 

ی در افزایش حمایت داشـته اسـت.   بيشترارزش پول ملي اثر  برآورد بيشنداشته، اما 

بعدی انحراف نرخ ارز و درصد اثر غيرمستقيم حمایت از قيمـت بـازاری    های سالدر 

(MPS%)  ــترتناســب ــدا بيش ــت   ی پي ــرای سياس ــا اج ــوم ب ــۀ س ــد و در برنام كردن

و  8/5ی ارزی ها سياستبر اثر  كنندگان توليدسازی نرخ ارز حمایت قيمتي از  یكسان

و انحـراف   -7/8درصد بود، اما در برنامۀ چهارم حمایت قيمتـي   5/2انحراف نرخ ارز 

 درصد بود. -75/2نرخ ارز 
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در  دهـد  مي% نشان MPSم در مقادیر مطلق اثر غيرمستقيم و اثر مستقي مقایسۀ

تـر   كه بيانگر نقش مهـم است غيرمستقيم بوده  از اثر بيشتراثرمستقيم  هاسال بيشتر

ی خاص بخش كشاورزی در چگـونگي حمایـت از توليدكننـدگان جـو در     ها سياست

 كـه تنهـا در سـه سـال،    بـا آن  در دورۀ جنـگ  .اسـت  یی ارزهـا  سياسـت با  یسهمقا

انـد،   داشـته  ینقـش مـؤثرتر   يبخشـ  یهـا  سياسـت بـا   یسهدر مقا یارز یها سياست

ی هـا  سياسـت رود انـد. انتظـار مـي   ی ارزی به طور متوسط اثرگذارتر بـوده ها سياست

 كننـدگان  توليـد برنامۀ پنجم توسـعه نيـز در حمایـت قيمتـي از      های سالبخشي در 

 اثرگذارتر باشد. 

ی ها نامهبر يط جو كنندگان توليداز كل  يتحما يرمقاد يبررس 1-1-1-7

 توسعه

، كننــدگان توليــدای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 ای هبودجـ  هـای  تپرداخـ ای بازاری از محصول جو تحليل شـد.  ه بخش قبل حمایت

 يميایي،كود ش یارانۀ) یكشاورز های هادبه نه پرداختي یارانۀشامل  یراندر ا اجراشده

 يمـۀ ( بیآالت كشـاورز  ين)بـرق و سـوخت ماشـ    انـرژی  یارانـۀ  ،ش(كـ  سموم و علف

 است.  يالتتسه یارانۀمحصوالت و 

ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشها با توجه به آن ه در نتایج محاسبۀ این پرداخت

ثابت  های يمتدر قی اهای بودجه( آمده است. براساس آن حمایت5-3-3-2جدول )

در سـال   یـال ر يليـارد م 1513به ، 1261در سال  یالر يلياردم 881از  ،1284سال 

 افزایش پيدا كرده است. 1282
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 -جو در نرخ حقيقي ارز  ميليارد ريال كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-1-1-9جدول 

 پژوهش های یافتهمنبع:  (2984ثابت سال 

 

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

1360628/06216/630/0036/33881/0271/2924/59

1361566/65195/320/0024/54811/0469/8724/08

1362812/54239/410/0030/581113/1173/0021/51

13631286/21318/400/0076/221757/0573/2018/12

1364856/19328/440/0085/121354/8663/1924/24

1365993/82421/130/0060/691536/3464/6927/41

1366684/89570/630/0063/491382/5049/5441/28

13671110/26571/080/0064/111809/5761/3531/56

867/33357/630/0055/141330/6965/7726/60میانگین

13681338/28579/750/0067/292052/6265/2028/24

13691797/72973/480/00140/053051/3158/9231/90

13701048/21596/880/00151/501948/1053/8130/64

1371668/61485/570/00103/711361/6049/1035/66

1372380/46407/240/0053/84895/3742/4945/48

1373355/53518/080/0051/72977/0536/3953/02

931/47593/500/0094/691714/3450/9837/49میانگین

1374502/71536/720/0042/781124/9944/6947/71

1375373/39488/440/0046/76955/3439/0851/13

1376206/94365/380/4447/99668/7430/9454/64

1377293/76418/08-0/4558/75828/9035/4450/44

1378327/30496/390/8955/26935/0935/0053/08

340/82461/000/1850/31902/6137/0351/40میانگین

1379295/94456/340/8970/21893/6033/1251/07

1380294/48431/900/6683/79894/6232/9248/28

1381240/97605/202/7790/771030/5023/3858/73

1382212/30607/045/3194/381013/4020/9559/90

1383332/21772/837/9092/951298/8425/5859/50

275/18574/663/5186/421026/1927/1955/50میانگین

1384300/69967/2317/000/001284/9123/4075/28

1385368/57983/048/670/001360/2927/1072/27

1386300/231203/006/730/001509/9619/8879/67

1387418/28429/385/490/00853/1549/0350/33

1388385/84854/8213/800/001254/4630/7668/14

1389473/011014/5725/000/001512/5731/2767/08

374/44908/6712/780/001295/8930/2468/79میانگین

1390622/481106/618/180/001737/2635/8363/70

1391907/081780/467/440/002694/9933/6666/07

13921071/482364/407/280/003443/1631/1268/67

13931266/903164/957/230/004439/0828/5471/30

13941593/104564/647/240/006164/9825/8474/04

1092/212596/217/470/003695/8931/0068/75میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

ی و اجتماعی
صاد

توسعۀ اقت
گ

دورۀ جن
ی و 

صاد
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

ی و 
صاد

برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

ی 
صاد

برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

ی و 
صاد

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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ســهم  ینبيشـتر   انـرژی و شـيميایي   انـواع كــود و سـموم  ی هـا  نهـاده حمایـت از  

حمایـت از سـم و   سهم  ،جنگ های سالدر شوند.  را شامل ميای  های بودجه یتحما

درصـد در   86و تـا   شده بيشتر انرژی یارانۀبعد، سهم  های سالو در بوده  بيشتر كود

 همـۀ هـا در   حمایـت  ینا يانگينبه طور مبنابراین، است.  برنامۀ چهارم توسعه رسيده

است كه تفـاوت قيمـت    ای بوده های بودجه درصد از كل پرداخت 21حدود  ها برنامه

آالت های زیرزميني و توسعۀ ماشـين داخلي و خارجي انرژی و افزایش استفاده از آب

 1271تـا   1262 هـای  سـال حمایت به شكل تسهيالت بـانكي در   است.آن  از دالیل

ها تا پایـان برنامـۀ سـوم بـا رونـد افزایشـي       گر سالین مقدار را داشته و در دیبيشتر

مالیمي همراه بوده است. پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول جو نيز پـس از آغـاز   

بيمۀ محصول جو از برنامـۀ مشخصـي    دهد مي، نوسان داشته و نشان 1276در سال 

 نكرده است.پيروی 

در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-3-3-3)نمودار در كه  طور همان

های جاری به دنبال یك دوره افزایش پس از جنگ به دليل افزایش تسهيالت قيمت

 ی دوم و سـوم هـا  برنامـه در  .داشـته اسـت   ينزول یاول توسعه روند ۀدر برنامبانكي، 

با افزایش  توسعهای از ثبات نسبي برخوردار بود و در برنامۀ چهارم های بودجهحمایت

پس از یك افت چهارم در برنامۀ . یافت فزایشای داخلي و خارجي شكاف قيمت انرژ

ای برای های بودجهبه دليل خشكسالي، حمایت 1287به دليل كاهش توليد در سال 

 یك سال كاهش پيدا كرد.

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخصاسبۀ ( نتایج مح5-3-3-4ای در جدول )بودجه

از  یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت بـرآورد حما  شاخص آمده است.

بيانگر آن اسـت  دهد،  را نشان مي (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار يمتق
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با  ،استتغيير یافته  يدكنندهو تول يداز تول یتبه سمت حما یتيهای حما سياستكه 

 .است بوده يمنفها تا برنامۀ سوم توسعه ميانگين همۀ دورهوجود این 

 
 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-1-1-1 نمودار

در دوران جنـگ بـه    -672هـا از   یـت ، حما1284های ثابت سـال   يمتبراساس ق

ای هـ  قایسۀ نتـایج جـدول  ماست. افزایش یافته چهارم  ۀدر برنام یالر يلياردم 1463

سـهم  هـا  در بيشـتر سـال   دهد مي( نشان 5-3-3-3( و )2-3-3-5)   (، 4-3-3-5)

بوده  ایبودجههای  یتبيشتر از حما يدكنندهاز تول یتدر كل حما قيمتيهای  یتحما

ای هـای بودجـه  ی سوم و چهارم توسعه سهم حمایـت ها برنامهاما به تدریج در  .است

زیـرا بـا    هـای قيمتـي كمتـر شـد.    ر برنامۀ چهارم سهم حمایتافزایش پيدا كرد و د

هـای   افزایش تفاوت قيمت سوخت در داخل كشور با قيمـت جهـاني، سـهم حمایـت    

ای نسبت به حمایت قيمتي بيشتر شده اسـت، یعنـي در مجمـوع حمایـت از      بودجه

ی قيمتي چـه  ها سياستهای قيمتي است و بيشتر تحت تأثير حمایت كنندگان توليد

جـو بـوده    كنندگان توليدر زمينۀ قيمت تضميني و چه ارزی موجب حمایت نشدن د

 است.
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 جو كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-1-1-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/8113606310790/9719/9220/89

38/901361-1000450-15/1624/429/26

38/671362-2475-773-31/4118/07-13/34

47/681363-3214-761-32/1121/13-10/98

-13/161364-564-1429-8/90-10/90-19/81

-2/711365-875-1174-12/83-3/95-16/79

75/7213661896343033/0364/0897/11

89/87136773632689/0560/8669/91

7/1724/2017/03-679511-میانگین37/72

50/621368-2768-368-27/0821/81-5/26

-4/301369-4303-5046-34/41-4/32-38/73

-10/841370-2863-3927-30/30-7/13-37/44

-47/031371-3580-9776-41/14-21/20-62/34

-51/411372-2341-9706-27/88-31/31-59/19

-41/291373-1299-5429-17/64-27/98-45/61

41/43-11/69-29/74-5709-2859-میانگین17/38-

-31/971374-2611-5475-35/46-16/48-51/95

-16/181375-3630-5082-43/48-8/24-51/73

-0/891376-2702-2860-38/39-1/92-40/30

33/151377-4377-2584-48/4911/36-37/12

29/101378-1503-740-28/6910/86-17/84

39/79-0/88-38/90-3348-2965-میانگین2/64

16/961379-699-357-16/026/58-9/45

16/541380-875-413-16/807/69-9/11

12/9913812235104/446/8711/31

3/851382-431-399-7/850/33-7/53

-2/7913831253102026/90-5/5321/38

1/873/191/32-10672-میانگین9/51

-6/18138484246417/55-8/409/15

-10/7013852066167858/57-15/3443/23

-13/091386722-5912/26-13/14-0/88

-7/74138773446926/51-10/7515/76

-3/3213882656245982/29-8/1774/11

-17/4513891754117843/08-18/5324/55

12/3927/65-1462103140/04میانگین9/75-

-19/221390-373-1499-5/53-12/86-18/39

-21/141391-996-2566-11/41-12/29-23/70

-23/071392-1092-3005-10/86-12/64-23/49

-24/981393-1146-3444-9/83-12/84-22/67

-22/091394-1528-3820-10/64-10/44-21/07

21/87-12/21-9/65-2867-1027-میانگین22/10-

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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ــرخ ارز  كننــدگان توليــد( شــاخص حمایــت از 5-3-3-4در جــدول ) براســاس ن

ميـانگين آن تنهـا در    تعادلي)اثركل( رونـدی مشـابه اثرمسـتقيم داشـته اسـت، امـا      

 بيشـتر ی سوم و چهارم، در ها برنامهی اول و دوم توسعه منفي بوده است. در ها برنامه

ارزش تعـادلي   برآورد بيشاز  برآمدهای و حمایت های بودجهها با توسعۀ حمایتسال

در صورت اثرگـذاری   دهد ميریال حمایت كل از جوكاران مثبت بوده است كه نشان 

منـد  ی بهـره بيشـتر ادلي بلندمدت اقتصاد ایران كشـاورزان از حمایـت   متغيرهای تع

 .شدند مي

شاخص  ،كنندگان توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز طور كه بيان شد، درهمان

از  یــتحما بــرآوردشــاخص از تــر  %( مهــمPSE) يدكننــدهاز تول یدرصــد یــتحما

 ير، تحت تأثشود مي درصدی این شاخص موجب يانبزیرا ( است؛ PSE) يدكنندهتول

كاالهـا در   ينسـب  يتو اهم یمانند نرخ تورم، اندازه و ساختار بخش كشاورز يعوامل

ـ  یتاز حما یبهتر یسۀمقا ین. بنابرايردقرار نگ یبخش كشاورز  ينرا در طول زمان، ب

شاخص  ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

 .شود ميمشاهده  (5-3-3-4)در جدول  1محور تجارترهيافت با 

محور و نرخ حقيقي ارز  با رهيافت تجارت كه% PSEشاخص درصد  -1/7 يانگينم

درصد از  1/7 يدكنندهتول یافتيدر دهد مياست، نشان محاسبه شده  جنگ ۀدوربرای 

به دست آورد، كمتر بوده است.  يجهان يمتبا فروش محصولش با ق توانست يآن ه م

% 1/7 يدكنندهتولاست موجب شده ره دو یندر ا یتيحما یها سياست یگر،د يانببه 

بـه   آوردبـه دسـت   توانست  مي یيها سياستچنين بدون  یطكه در شرای را از درآمد

در با نرخ ارز حقيقـي  شاخص  ینا يانگينم از دست بدهد.پنهان  ياتمالشكل نوعي 

 ۀبرنامه به انـداز  یندر طول ا عنيی ؛شده است برآورددرصد  41چهارم توسعه  ۀبرنام

ـ     یدرصد از درآمد 41 بـه دسـت    يجهـان  يمـت ق اكه در صـورت فـروش محصـول ب

                                                 
1
 . Tra e Econom st’s Denominator 
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بخشـي و ارزی   یتيحمـا  یهـا  سياسـت برنامـه   یـن شده است. در ا یتحما ،آورد يم

 ياو را نسـبت بـه بـازار جهـان     یـافتي شـده و در  يدكنندهمثبت از تول یتموجب حما

نگ با وجـود اهميـت جـو در توليـد گوشـت و تـأمين       در دورۀ ج داده است. یشافزا

به منظور كمتر نگه داشـتن قيمـت داخلـي، بـه      ها سياست تنظيمپروتئين داخلي، و 

دليل سطح پایين قيمت جهاني نسبت به برنامۀ اول توسعه، كشاورزان ماليات پنهان 

دسـازی  ی آزاها سياستی اول و دوم با اجرای ها برنامهكمتری را پرداخت كردند؛ در 

های جهـاني، حمایـت از   افزایش قيمت همزماناقتصادی و كاهش ارزش پول ملي و 

درصـد در برنامـۀ دوم توسـعه     -28ی كاهش یافت و بـه  چشمگيركشاورزان به طور 

تـر بـه   ای و هم نين تعيين قيمت تضـميني نزدیـك  های بودجهرسيد. رشد حمایت

ی قيمتي كاهش پيدا ها سياستقيمت جهاني در برنامۀ سوم موجب شد تا اثر منفي 

مقادیری مثبت داشته باشـد.   1282و  1281 های سالر دكاران كند و حمایت از جو

ــا  ــر مســتق ینبيشــترام ــدار اث ــأث يممق ــتدر حما يبخشــ یهــا سياســت يرو ت از  ی

از  برآمده، دریافتي 1288در سال  .پذیرفتانجام  چهارم ۀجو در برنام كنندگان توليد

% از ارزش توليد برحسـب قيمـت   83بخشي و ارزی كشاورزان  ی حمایتيها سياست

 21ین حمایـت در طـول   بيشـتر جهاني تعدیل شده با نرخ ارز حقيقي بوده است كه 

حمایـت از   دهـد  ميها نشان روند معين و تغييرات مداوم حمایتنبود سال است، اما 

ان داخلـي  گذارتحت تاثير قيمت جهاني است كه در كنترل سياست بيشتركشاورزان 

 نيست.

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

 یهـا  برنامه و جنگ ۀ، در دوردهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان جو را نشان 

جنگ بـه   ۀدرصد در دور 17كه از  ی، به طوراستشده  یابيمثبت ارز و چهارم سوم

هـای   پرداخـت سـهم  است كـه علـت آن افـزایش     يدهچهارم رس برنامۀدرصد در  37
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ارزش  بـرآورد و بـيش   يمتـي ق های یتو بهبود حماها از كل حمایتای دولت  بودجه

 است.ریال در دورۀ جنگ و برنامۀ سوم توسعه 

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

سوم توسـعه مثبـت و در    ۀجنگ و برنام ۀرحمایت از توليدكنندگان جو است، در دو

ی ارزی در هـا  سياسـت از  برآمـده  یـت ین حمابيشـتر بوده است.  منفي ها برنامه یگرد

دوم توسعه به دليل شكاف قيمت داخلي و  نامۀدر بر ياثر منف ینبيشترسوم و  ۀبرنام

سـوم توسـعه كـه نـرخ ارز حقيقـي       ۀجنگ و برنامـ  ۀداده است. در دور ویر خارجي

تعادلي ارزش  برآورد بيشو انحراف نرخ ارز مثبت بوده است،  ياز نرخ ارز تعادل ربيشت

 یارز یها سياستشده است. به علت اثر مثبت  كنندگان توليداز  یتموجب حما یالر

شـناور و نـرخ    یارز ياستس برتری ،دو دوره یندر اارزش تعادلي ریال  برآورد بيشبا 

جو آشـكار   كنندگان توليداز  یتارز در حما يرخن چندشده نسبت به نظام يتارز تثب

 یارز یهـا  سياسـت چهـارم توسـعه،    ی سـوم و ها برنامهجنگ و در  ۀدر دور .شود مي

مقـادیر مثبـت اثـر     ی كـه طـور  بـه  ،بوده اسـت  يبخش یها سياستاثر  كنندۀ يفتضع

ی ها سياست يموجب كاهش اثر منفو برنامۀ سوم توسعه جنگ  ۀدر دور يرمستقيمغ

 ۀدوره شده و در برنام ینخش كشاورزی در حمایت از توليدكنندگان جو در اخاص ب

را در  يبخشـ  یهـا  سياسـت اثـر مثبـت    ی،ارز یهـا  سياست يچهارم توسعه اثر منف

 یها سياستتوسعه،  یها برنامه یگركرده است. در د يفتضع كنندگان توليداز  یتحما

اول و  یهـا  برنامهكه در  یوركرده است. به ط یترا تقو يبخش یها سياستاثر  یارز

جـو را كـرده    لاز محصو يمنفبخشي  های یتحما ی،ارز یها سياست يدوم، اثر منف

ی سوم و چهارم توسعه بـا  ها برنامهویژه به ،شده يبررس ۀدور های سال بيشتردر  است.

بوده اسـت.   يرمستقيماز اثر غ بيشتريم مطلق اثرمستق یرمقاد كاهش انحراف نرخ ارز،

بر حسب عالمت شاخص،  جو كنندگان توليداز  یتدر مجموع كل حما یگر،د يانبه ب

 بوده است. يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع یا یتتقو یارز یها سياست
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ی هها  برنامهه  يط جو كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-1-1-7

 توسعه

 جـو  كننـدگان  مصـرف  یدرصـد  یـت شـاخص حما  یرمقاد( 5-3-3-6)جدول  در

(CSE )%در محاسبۀ شـاخص  است. گزارش شده ( 1261-82)ي مورد بررس ۀدور در

، كنندگان توليدبه  كنندگان مصرفی قيمتي از ها انتقالاز  كنندگان مصرفحمایت از 

اسـتفاده   كننـدگان  مصـرف بـه   هـا  انتقـال و دیگر  كنندگان مصرفبه  دهندگانماليات

پرداخت مستقيمي آنجا كه  ازكه در محاسبۀ این شاخص برای محصول جو،  شود مي

، تنها پذیرد مي( انجام ندهندگاناز راه بودجۀ ساالنۀ دولت)ماليات كنندگان مصرفبه 

در  كننـدگان  مصـرف و واردكننـدگان بـه    كنندگان توليدبه  كنندگان مصرفانتقال از 

 محاسبه به كار گرفته شده است.

هـای ثابـت   مـت برحسب قي جو كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

 ،داشته استروند كاهشي  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284سال 

دورۀ جنـگ، پـس از یـك دوره افـزایش در     در  یـال ر يلياردم 3112كه از  یبه طور

. اسـت  رسـيده  در برنامۀ چهـارم  یالر يلياردم -165به ی اول و دوم توسعه، ها برنامه

زیـربخش   كننـدگان  توليـد ترین گـروه آنهـا،   بزرگجو كه  كنندگان مصرفحمایت از 

ها مثبت بوده است. حمایت از آنها برحسب نـرخ ارز  سال بيشتردامپروری هستند در 

ها مثبـت بـوده اسـت.    تعادلي نيز روندی مشابه داشته و جز چهار سال، در تمام سال

ول گـذاری پـ  داشتن قيمت داخلي نسبت به قيمت جهاني و بيش ارزشنگه كمیعني 

 .شود ميجو  كنندگان مصرفملي موجب حمایت از 

نشـان   كننـدگان  مصـرف اثركل كه اثر متغيرهای بنيادین اقتصاد را بر حمایـت از  

آنان بوده است. در برنامۀ اول توسعه بـه   كنندۀ حمایت، نيز تنها در پنج سال دهد مي

است. در ده شانجام  كنندگان مصرفین حمایت از بيشترارزش ریال،  برآورددليل كم
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با افزایش قيمت داخلـي نسـبت بـه قيمـت خـارجي جـو،        1288و  1285 های سال

 جو ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان بودند. كنندگان مصرف

حمایت  كند مي( با نرخ ارز حقيقي، بيان CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

را  گانكننـد  مصـرف درصـد از پرداختـي    35جـو در دورۀ جنـگ    كنندگان مصرفاز 

شدۀ جهاني شامل شده است. یعني در شـرایط كنـوني بـا    های تعدیلبرحسب قيمت

درصد آن ه)در صورتي كه  35، به اندازۀ كنندگان مصرفی قيمتي، ها سياستاجرای 

 35كننـد. در حقيقـت   پرداختند، حمایت دریافت مـي بازار آزاد برقرار باشد( باید مي

-اند. درصد حمایتاختند، كمتر پرداخت كردهپردبایست ميدرصد نسبت به آن ه مي

درصد از آن ـه   7جو  كنندگان مصرفها در برنامۀ چهارم به كمترین مقدار رسيده و 

اند كه این موضوع با تـأثير بـر   پرداخت كرده بيشترپرداختند، در بازار جهاني باید مي

 است. ی بخش دام و طيور، توليد این بخش را تحت تأثير قرار دادهها هزینه

( اثر كل رونـد مشـابهي بـا اثـر مسـتقيم دارد و      5-3-3-6براساس نتایج جدول )

جو را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد  كنندگان مصرفچگونگي حمایت از 

ی تثبيتـي همزمـان اسـت،    ها سياست. در دورۀ جنگ كه با اجرای كند ميایران بيان 

ن شاخص كمترین مقدار را دارد، به طـوری  جو براساس ای كنندگان مصرفحمایت از 

درصـد از آن ـه    82/1ی ارزی و بخشي ها سياستجو با برقراری  كنندگان مصرفكه 

اند، كه در شرایطي كه هيچ سياست ارزی و بخشي برقرار نباشد بيشتر پرداخت كرده

ی ارزی و بخشي را بـر بـازار مصـرف جـو بيـان      ها سياستناچيز بودن ميانگين تاثير 

جوی داخلي نسـبت بـه    كنندگان مصرف. یعني در پي دخالت دولت در بازار، كند مي

 اند.خارجي زیان چنداني نكرده كنندگان مصرف
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 جو كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-1-1-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/811360882-50412/69-21/74-9/06

38/90136117426827/45-25/991/46

38/6713623568149545/54-19/6025/94

47/6813635050192149/67-22/3727/29

-13/1613641844269730/328/5738/88

-2/7113652355252735/371/6337/00

75/721366-501-2655-8/95-68/14-77/08

89/8713671081-240713/19-64/29-51/10

0/83-26/49-200339325/66میانگین37/72

50/6213684432146547/16-24/3822/78

-4/3013697517805258/811/6560/46

-10/8413704384533450/924/8855/80

-47/03137147121136856/7919/2376/02

-51/41137231061078438/5529/9868/53

-41/2913732195657030/9026/3457/24

4391726247/199/6256/80میانگین17/38-

-31/9713743593665050/7414/8565/59

-16/1813754519597254/936/7761/69

-0/8913763301335847/890/4248/31

33/1513774976300257/67-12/5645/11

29/1013782355130646/55-13/9932/56

0/9050/65-3749405751/56میانگین2/64

16/9613791613102236/52-9/8126/71

16/5413801745108133/97-9/8124/17

12/99138177128616/10-9/466/64

3/8513821372120226/32-2/4923/83

-2/791383451570/992/373/36

5/8416/94-110974922/78میانگین9/51

-6/1813844407149/234/9514/18

-10/701385-675-337-20/0010/94-9/07

-13/091386760151813/3910/2123/60

-7/7413871373764/316/6911/00

-3/321388-1399-1308-43/423/94-39/48

-17/451389-254508-5/9416/0010/06

7/078/791/72-165245-میانگین9/75-

-19/2213902176362331/2911/8343/12

-21/1413913793595042/2911/1853/48

-23/0713924649744545/0711/7256/79

-24/9813935709932347/9112/1260/03

-22/09139478461167853/549/6363/17

4835760444/0211/3055/32میانگین22/10-

سال
%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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انحـراف نـرخ ارز    ، عكـس عالمـت  كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرفارزش ریال)انحراف منفي(،  برآوردني با كماست، یع

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

نشـان   ،شـود  مـي سياست ارزی برقرار است نسبت به وقتي كه سياسـت ارزی اجـرا ن  

كننـدۀ  ضـعيف ی ارزی تهـا  سياسـت . در دورۀ جنـگ و برنامـۀ سـوم توسـعه     دهد مي

جـو حمایـت    كننـدگان  مصـرف با اجـرای سياسـت ارزی،    وی بخشي بوده ها سياست

ارزش ریـال،   برآوردبا اجرای سياست ارزی كم ها برنامهكه در دیگر اند. در حالينشده

اند، جو نسبت به شرایطي كه سياست ارزی برقرار نباشد حمایت شده كنندگان مصرف

% كمتـر از پـيش از اجـرای سياسـت ارزی پرداخـت      7/8در برنامۀ چهارم برای مثال 

از آنجـا كـه   امـا   ،بازار كاسته پذیری رقابتاز  كنندگان مصرفاند. حمایت زیاد از كرده

، كنـد  مـي های توليد است به تقویت توليد در زیربخش دام و طيور كمك جو از نهاده

بخش را افزایش ی توليد این ها هزینه كنندگان مصرفطور كه كاهش حمایت از همان

 .دهد مي

 های جويشنهادو پ يریگ نتيجه 4-1-1-7

 یـران ا یبخـش كشـاورز   راهبـردی محصول جو از محصـوالت   ،شد كه بيان چنان

و مصرف آن انجـام   يداز بخش تول يمختلف یتيحما یها سياستو  شود ميمحسوب 

ی هـا  شـاخص  براسـاس  هـا  یـت حما یـن ا يكم  یرپژوهش مقاد یناست. در ا یرفتهپذ

MPS ،PSE و CSE وجود  يانگرب یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط

و روند  كنندگان توليداز  یتو كل حما ای بودجه يمتي،ق های یتدر حما یشيروند افزا

در  ينبـوده اسـت. هم نـ    ثابـت  يمتجو به ق كنندگان مصرفكاهشي در حمایت از 

از  یـت در كـل حما  متـي قي هـای  یـت حما يمتـي، و ق ای بودجـه  های یتمجموع حما

 هـای  ایـت نسبت بـه حم توسعه،  چهارم به جز برنامۀ ها برنامههمۀ در  يدگنندگانتول
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سـوخت و   یارانـۀ سـهم   يـز ن هـا  یتحما ینا اند و در بين داشته یبيشترسهم  يمتيق

ای از هـای بودجـه  درصـد از كـل حمایـت    21بـا نزدیـك بـه     يـد تول های نهاده یارانۀ

جو از  كنندگان مصرفاز  یتحمااثرمستقيم  یرمقاد .بوده است بيشتر، كنندگان توليد

اسـت.   يدهچهارم توسعه رس ۀدرصد در برنام 41جنگ به  ۀدرصد در دور-7 ميانگين

از  یـت حما یرو انحراف نـرخ ارز بـر مقـاد    یارز یها سياستاثر  يبررس ین،افزون بر ا

جنـگ و   ۀدر دور اهـ  سياست ینا دهد ميجو نشان  كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

ـ  يقي)نرخ ارز حق ارزش ریال برآورد بيشبا  سوم توسعه ۀبرنام ينهم ن از نـرخ   يشب

اثـر   كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  یتحما یها شاخصبوده است( بر  يارز تعادل

ارزش تعـادلي   بـرآورد كم توسعه یها برنامه دیگركه در  داشته است، در حالي يمثبت

 جو شده است، یعني كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  یتماموجب كاهش حریال 

 ی، اجـرا یجنتـا  یـن ا براسـاس بـوده اسـت.    يماثر مستق كنندۀ فيتضع يرمستقيماثر غ

ها يمت محصول، نهادهق هایاز نوسان يشگيریپ یباثبات و بلندمدت برا یها سياست

های حمایت بيشترهم با توجه به س. شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت و نرخ ارز

-بوده ها برنامهتر از دیگر كنندهها در برنامۀ چهارم كه حمایتای از كل حمایتبودجه

موجب حفظ  ای بودجه های یتبه حما يمتيق یتاز حما ها سياست یالگو ييرتغاست، 

و از سوی دیگر با دخالت مستقيم دولـت   شود مي يجهان يمتبه ق یكجو نزد يمتق

 هم نـين . كنـد  مـي همراه نيست و به رقابتي شدن بازار جو كمك  در بازار محصول

 يمـۀ و ب يممسـتق  های پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحمابخشي به تنوع

ای كـه  ی ارزی و بخشي به گونهها سياستتنظيم مناسب باشد.  تواند يم يزن یدرآمد

فزایـد و بـا افـزایش مزیـت     اكنندۀ یكدیگر باشند، به كارایي آنها مـي و تقویت همسو

طور كه . اما همانكند ميداخلي كمك  كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابترقابتي، به 

ی بخشـي و  هـا  سياسـت مورد بررسي  های دورهدر نتایج مشاهده شد، در هيچ یك از 

يني ب در پيشمحصول جو نبودند.  كنندگان توليد كنندۀ حمایتبا یكدیگر  همسوارزی 
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ی بخش ها سياستنندۀ ك ی ارزی تقویتها سياستهمانند برنامۀ چهارم،  برنامۀ پنجم

. دهد ميكشاورزی نيست و اثر كل و اثرمستقيم نيز حمایت نشدن كشاورزان را نشان 

را در بازار داخلي نسبت به  كنندگان توليدشاخص حمایت بازاری هم عدم حمایت از 

ارزی و بخشـي بـه زیـان     یهـا  سياسـت ، بـه طـوری كـه    دهـد  ميبازار جهاني نشان 

 جو خواهد بود. كنندگان توليد

برای تعيين قيمت تضميني جو نيز به افزایش نرخ تورم و قيمت جهاني مانند گندم، 

ا با روش هزینۀ توليد، قيمت جو كمتـر از قيمـت   ه سال بيشتركمتر توجه شده و در 

جهاني جـو از  تفاوت زیاد قيمت داخلي و  رسد ميجهاني محاسبه شده است. به نظر 

كاهد، بنابراین استفاده از این  این محصول در بازارهای جهاني مي پذیری رقابتقدرت 

 دیگـر و  شـود  مـي ذاری بيش از این در رابطه با محصول جـو توصـيه ن  گ شيوۀ قيمت

 یـا لـب مـرز    يمـت مانند روش معادل ق یمحصوالت كشاورز یگذار يمتق یها روش

 تر باشند. مناسب یرانجو ا يدتولیط كنوني اشر یروش نرخ مبادله ممكن است برا

ی ارزی متفاوتي اجرا شده است كـه دورۀ مطالعـه   ها سياستمختلف  های دورهدر 

ی حمایـت قيمتـي،   هـا  شـاخص . متوسـط  شـود  ميها به سه دهه تقسيم در این سال

( آمـده اسـت.   5-3-3-7در جـدول )  كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليـد حمایت از 

جـو در دهـۀ دوم و سـوم     كننـدگان  توليـد از  یـت حما یدرصد یها شاخص براساس

 يرتـأث  هـا  یتدر كل حما یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياستبررسي، 

بوده اسـت.   يرمستقيماز اثر غ بيشتريم قدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یبيشتر

بـه   ياز نرخ تعادلانحراف  ،نرخ ارز يتتثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀدر ده

امـا در   ،شد یتحما كنندگان توليداز  یالارزش ر برآورد بيشو با  یافت یششدت افزا

در  يداخلـ  يمـت از جمله كم نگـه داشـتن ق   يبخش یها سياست يآثار منف هدور ینا

كل از  یتحما مجموعدر كرد، اما  يرا خنث یارز ياستاثر سي، جهان يمتبا ق یسهمقا

 ي،چنـد نرخـ   یارز ياسـت س یبـا برقـرار   1271 ۀكرد. در دهـ  مثبترا  يدكنندهتول
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و  شـد  يمنفـ  كننـدگان  توليداز  یتحما یها شاخصانواع  يانگينانحراف نرخ ارز و م

 كننـدگان  توليـد  كننـدۀ  حمایتهای جهاني، نيز با افزایش قيمت يبخش یها سياست

شده انحـراف   تیرینرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز یها سياستسوم  ۀ. در دورنبود

 یتحما با یال،ارزش ر برآوردكم  ینبود. ا يهم نان منف اما ،كرد يدانرخ ارز كاهش پ

دوره بـا بهبـود    ینكاست. در ا يبخش یها سياستاز اثر مثبت يدكننده، از تول نكردن

 يماثرمستقای، های بودجهویژه افزایش حمایتبه ،یدر بخش كشاورز گذاری ياستس

نيـز در دو   كننـدگان  مصـرف ( برای 5-3-3-7براساس جدول ) .% مثبت شدPSEدر 

 هـای  دورهی ارزی بـود و در  ها سياستی بخشي اثرگذارتر از ها سياستدهۀ نخست، 

ین بيشـتر بودند، امـا   همسوكنندۀ یكدیگر و دوم و سوم ارزی، این دو سياست تقویت

 اد.در دورۀ برقراری نظام چند نرخي ارز روی د كنندگان مصرفحمایت از 

 ارزی های دورهدر  جو كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-1-1-3جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ي را در پــي اجــرای پرنوســانی حمایــت از جــو رونــد هــا شــاخصبــه طــور كلــي 

دهند كه به افزایش ریسك در طول زمان منجر ی ارزی و بخشي نشان ميها سياست

 هـای  سـال راسـتا نبـوده اسـت. در    ی ارزی و بخشي همها سياست. هم نين شود مي

كننـدۀ  ی ارزی جبرانها سياستكننده نبوده، ی بخشي حمایتها سياستابتدایي كه 

كننـدۀ اثـر   ی ارزی تضعيفها سياستپایاني مطالعه  های سالنبود حمایت بوده و در 

نـده  كنو حمایـت  همسـو ی ها سياستی بخشي بوده است. برقراری ها سياستمثبت 

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-32/9220/89-12/03-13/5618/554/9832/92-20/8912/03

1371-1380-9/30-45/45-5/14-50/59-31/40-7/07-38/4645/455/1450/59

1381-1389-4/94-0/11-4/79-4/9029/30-8/0721/230/114/794/90

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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جـو كمـك كنـد. در نهایـت تركيـب       كنندگان توليد پذیری رقابتتواند به افزایش مي

 كننـدۀ  حمایـت آن،  برایندای باشد كه ی ارزی و بخشي بهتر است به گونهها سياست

  كشاورزان باشد.
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 پنبه 0-4-2

ای برای صنایع بافي و پوشاك، از اهميت فزایندهترین مادۀ اوليۀ پارچهپنبه، اصلي

-دانه در صـنایع روغـن  اجي كشور برخوردار است، اما افزون بر الياف پنبه، از پنبهنس

كه به دليـل حجـم و ارزش افـزودۀ كمتـر،      شود ميكشي و جيرۀ غذایي دام استفاده 

جایگاه الياف پنبه را ندارد. از این رو، امكان توليد محصوالت متنوع، پنبه را به یكـي  

كه بررسي چگونگي  ليد ارزش افزوده تبدیل كرده استواز گياهان صنعتي با توانایي ت

گذاری برای توسعۀ كشت محصول و تقویـت صـنایع   حمایت از آن، به بهبود سياست

 انجامد. وابسته مي

آمـده اسـت. بـا     یـران اۀ عملكرد و تجارت پنب يد،تول يتوضع( 5-3-2-1جدول ) در

نـد سـطح زیركشـت پنبـه     ، در برنامۀ اول توسعه روشود ميمشاهده توجه به جدول، 

 1276دارای رشد مثبتي بوده است. امـا از سـال    1275كاهشي و پس از آن تا سال 

نيز سهم ایران از سطح زیركشت جهاني پنبه در كاهش  است كهروندی نزولي داشته 

 6/1به طوری كه ميانگين سهم ایران از سطح زیركشـت جهـاني از   . شود ميمشاهده 

درصد در برنامۀ چهارم كاهش پيـدا كـرده    28/1توسعه به در نخستين برنامۀ درصد 

. براساس گـزارش وزارت جهـاد   دهد مياست كه نصف شدن سطح زیركشت را نشان 

هـای خراسـان رضـوی،    مجموع استان 1282-1221كشاورزی ایران، در سال زراعي 

درصد از كل سطح زیركشت  14و  22شمالي و جنوبي و استان گلستان به ترتيب با 

 ترین مراكز توليد این محصول در كشور بودند. به كشور بزرگپن

برابـر توليـد    6/3 بود كههزار تن  611حدود  1275ین توليد پنبه در سال بيشتر

( است. عملكـرد در واحـد سـطح پنبـه در طـي چهـار       1282در آستانۀ برنامۀ پنجم)

تن در هكتار  4/3ه تن در هكتار در برنامۀ اول ب 2/1برنامه، رشد مالیمي داشته و از 

بررسي عملكرد توليد پنبه نسبت به جهـان  در برنامۀ چهارم افزایش پيدا كرده است. 
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از ميـانگين عملكـرد    ،ها سال ۀدر همتوليد پنبه در ایران، عملكرد  دهد مينيز نشان 

برابر  3/1ایران به طور ميانگين  ۀاست، به طوری كه عملكرد توليد پنب بيشترجهاني 

به طـور  از توليد جهاني ایران  ۀپنبسهم ( 5-3-2-1اني است. در جدول )عملكرد جه

 . درصد رسيده است یكبه بيش از ، 1275سال  درتنها و  بودهدرصد  67/1 ميانگين

 پنبۀ ايرانرد و تجارت كد، عمليت توليوضع( 7-1-9-2 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

 

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

13682280/711/731/113950/790/000/00000/000/00

13692210/671/981/204370/800/690/00280/000/00

13702050/592/011/164120/680/050/00020/000/00

13711710/501/931/243300/6324/070/086/500/07

13721410/461/951/242750/572/860/010/600/01

13731850/582/091/273870/7330/450/1110/050/10

13742720/771/921/205230/920/000/000/000/00

13753200/931/871/165981/080/000/000/000/00

13762380/701/891/184510/8214/740/051/720/01

13772290/692/001/284600/8816/620/065/480/05

13782160/662/041/254410/8315/780/064/900/06

13792460/772/021/214970/9444/530/1712/000/14

13801990/572/071/194120/6875/110/2820/280/24

13811510/492/281/313450/64187/540/7350/640/74

13821400/452/511/413520/63332/821/2683/560/96

13831670/472/521/254200/59542/281/86105/620/90

13841600/462/281/143630/52822/272/44162/001/44

13851170/342/431/172840/40573/841/59145/791/12

13861250/372/511/143130/43494/951/48155/251/22

13871240/402/381/112960/45590/352/00174/271/29

13881050/352/411/172540/41106/310/4332/220/33

1389910/282/551/202320/34636/192/11181/231/11
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براساس نظر كارشناسان مؤسسۀ تحقيقات پنبه، راندمان توليـد پنبـۀ محلـوج از    

بـه طـور ميـانگين قابليـت      اسـت كـه  درصد و باقيماندۀ آن پنبه دانـه   22پنبۀ وش 

رو بـرای  درصد كنجاله دارد. در پژوهش پيش 45درصد روغن و توليد  17استحصال 

دانـه، روغـن   قالم مختلف الياف، پنبـه محاسبۀ واردات پنبه، این ضرایب برای تبدیل ا

دانه و كنجالۀ آن به پنبۀ وش به كار گرفته شده است. واردات منسـوجات تـأثير   پنبه

كـاران دارد. رونـد   بسزایي بر سودآوری صنایع داخلي توليد الياف و در نتيجه بر پنبه

ها سال بود و در بعضي پرنوساننخست بررسي، بسيار  های سالواردات پنبۀ ایران در 

، موجـب تضـعيف    1277واردات انجام نپذیرفته بود، اما افزایش فزایندۀ آن از سـال  

كاران داخلي شده است، به طوری كـه اثـر   صنایع تبدیلي پنبه و در نتيجه زیان پنبه

آن در كاهش سطح زیركشت و توليد آشكار شـده اسـت. براسـاس گـزارش سـازمان      

هزارتن بود  833با بيش از  1284ایران در سال ین واردات پنبۀ بيشترخواربار جهاني 

سهم درصد افزایش داد. ميانگين  4/3كه سهم ایران را از واردات پنبۀ وش جهان به 

ی اول و دوم بسيار ها برنامهو در درصد  كمتر از یكواردات ایران از كل واردات جهان 

برابر  1282 ر سالدپنبه واردات هزینۀ ین بيشتردورۀ بررسي  های سالاندك بود. در 

درصد از ارزش واردات جهاني پنبـه را شـامل شـد.     1/1كه  بودميليون دالر  181با 

 رابطۀ مستقيمي كه بين افزایش واردات و كاهش سـطح زیركشـت پنبـه در نمـودار     

تـوجهي  دهندۀ اهميت مدیریت واردات است. بـي ، نشانشود مي( مشاهده 1-2-3-5)

یران را از كشور خالص صـادركنندۀ پنبـه بـه خـالص     ا 1278به این موضوع، از سال 

 واردكننده تبدیل كرده است.

با صنایع وابسـته نيسـت. از ایـن رو،     قرارداد پيرو پنبه كشت چغندرقند، برخالف

 اسـت. افـزون بـر ایـن،     بيشتری مراتب به ساالنۀ هاینوسان دچار این محصول بازار

 توليـد  پنبـۀ  خریـد  عـدم  به هاي سالبرخ در نيز نخ و پنبه جهاني قيمت هاینوسان

 توليـدات  كـه  آنجـا  هم نـين، از  شـده اسـت.   منجـر  نساجي صنایع سوی از داخلي
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 بـا  باال، به امنيت غـذایي وابسـته نيسـت،    افزودۀ ارزش نساجي با وجود هایكارخانه

 اليـاف  واردات سـوی دیگـر،   از بـوده و  روروبـه  گذارانسوی سياست از كمتری توجه

 این داشته است. مجموعۀ شدت افزایش به های اخيرسال در پارچه واعان و مصنوعي

اسـت )مؤسسـۀ    كـرده  بحران حتي در مواردی و ركود دچار را ایران بازار پنبۀ عوامل

 (.1284های برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی، پژوهش

 

 
 2968-83 ةطي دور پنبههاني سهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش واردات ج( 7-1-9-2 نمودار

 نقـش  های بازار آن، به دليـل توجهي به مدیریت واردات پنبه و نوسانبا وجود بي

حمایت  به منظور يی مختلفها سياستصنایع تبدیلي و ایجاد ارزش افزوده، پنبه در 

هـای  اجرا شده است. دولـت، افـزون بـر توزیـع نهـاده     محصول  ینا از توليد و مصرف

ای در بخـش توليـد پنبـه، بـين     يمۀ محصول و پرداخت تسـهيالت یارانـه  ای، بیارانه

وش و بـدهي   ۀمبالغي را با عنوان كمك غيرنقدی بـه پنبـ   1271تا  1263 های سال
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)آمـار منتشرنشـدۀ سـازمان     نساجي بابت پنبۀ محلـوج پرداختـه اسـت    هایهكارخان

 (.كنندگان توليدو  كنندگان مصرفحمایت از 

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀحاسبم یجنتا ،ادامه در

ی هـا  سياست، اثر ينهم ن. شود ميتجزیه و تحليل  (%CSE ،%PSE ،%MPS) پنبه

ی اول تا چهارم ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یرارزی و انحراف نرخ ارز بر مقاد

هـای اقتصـادی   از كاركردهـای پـژوهش  از آنجا كه . هم نين، شود ميبررسي توسعه 

ی هـا  شاخصبيني آیندۀ های گذشته و كنوني، پيشافزون بر تبيين و تحليل وضعيت

هـا  است؛ از این رو با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانه ریزی رنامهاقتصادی برای ب

یـابي و  هـای درون ها با اسـتفاده از روش قيمت و، 1282همانند برنامۀ چهارم و سال 

. برای محاسـبۀ ميـانگين رشـد سـاالنۀ برنامـۀ      شود ميبيني يشپ 1ميانگين متحرك

 :شود مي( استفاده 5-3-2-1چهارم از رابطۀ )

(1-2-3-5)                                
∑

(       )

  

    
      

 
                 

ورۀ مورد نظر د tدر برنامۀ چهارم و  xميانگين رشد ساالنۀ متغير  mكه در آن،   

در مقدار آن متغير در سال قبل  mاست. برای محاسبۀ مقدار متغير در هر سال 

ترین فرم تابع ها و بعضي متغيرها، نيز مناسببيني قيمت. برای پيششود ميضرب 

. وابسته به نوع شود ميبيني بعد پيش های سالو برای  برآوردسالۀ متغير  روند سي

 ش ميانگين متحرك استفاده شده استدر بعضي موارد از رو ها،روند موجود در داده

 :دهد مي( شكل كلي رابطۀ آن را نشان 5-3-2-3كه رابطۀ )

(1-2-3-5)                                                  
∑   
 
   

   
                  

                                 

                                                 
1
 Moving Average 
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گذشـتۀ   های دورهتعداد  iبيني و دورۀ پيش t+1بيني، د پيشمتغير مور xكه در آن 

های مطرح شـده، نتـایج هـر یـك     بيني است. از بين روشاثرگذار بر دورۀ مورد پيش

بيني و كمترین خطا باشد، مورد اسـتفاده  ین تناسب با سری مورد پيشبيشتردارای 

 قرار گرفته است.

 يطه  پنبهه  كننهدگان  يهد تولاز بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-9-1-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

-ی ارزی اسـت. براسـاس روش  هـا  سياسـت و  —در ایران قيمت تضميني —قيمت

شناسي این پژوهش كه در فصل سوم توضـيح داده شـد، حمایـت از قيمـت بـازاری      

ــال از  ــدگان مصــرفانتق ــات، وكنن ــدگان و مالي ــدگاناردكنن ــرای  دهن ــي اج را در پ

. شاخص درصدی حمایت از قيمت بازاری نسـبت  گيرد ميی قيمتي در بر ها سياست

شده با نـرخ ارز  داخلي را با قيمت جهاني تعدیل كنندگان توليدتفاوت قيمت دریافتي 

حقيقي  . اگر قيمت جهاني با نرخ ارزدهد ميحقيقي یا تعادلي به قيمت جهاني نشان 

تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر بـا نـرخ ارز تعـادلي تعـدیل شـود، اثـر كـل محاسـبه         

ی ارزی اسـت كــه  هـا  سياسـت  براینــددهنـدۀ  . تفاضـل ایــن دو اثـر نشـان   شـود  مـي 

 .شود مياثرغيرمستقيم ناميده 

ی اول تا ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحمامحاسبات  نتایج

( 5-3-2-3) محصـول پنبـه در جـدول    یپنجم برا ۀبيني برنام و پيش توسعه چهارم

 ارائه شده است.

انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن براساس نتایج 

 مختلف متفاوت بوده است. های دوره، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 
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 پنبه كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-1-9-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-1448-841-50/2513/28-36/97

38/901361-2051-989-53/8517/85-36/00

38/671362-2184-1200-63/7814/61-49/17

47/681363-3739-2070-74/1612/79-61/37

-13/161364-2808-3451-68/05-4/31-72/36

-2/711365-2291-2396-62/91-1/04-63/95

75/721366-2905-1119-72/4622/13-50/33

89/871367-2832-804-68/7130/30-38/41

51/07-64/2713/20-1609-2532-میانگین37/72

50/621368-2874-1433-69/5216/31-53/21

-4/301369-4054-4323-70/04-1/33-71/37

-10/841370-2844-3443-60/29-4/47-64/76

-47/031371-1209-3517-49/62-24/50-74/12

-51/411372-668-2734-36/71-33/66-70/37

-41/291373-1823-4348-53/88-19/71-73/59

67/90-11/23-56/68-3300-2245-میانگین17/38-

-31/971374-2426-5473-38/56-20/04-58/60

-16/181375-2150-3305-37/65-10/49-48/14

-0/891376-1149-1184-30/85-0/65-31/50

33/151377-1413-351-34/5722/98-11/59

29/101378-733152-19/4724/765/29

28/91-32/223/31-2032-1574-میانگین2/64

16/961379-37495-11/4714/893/42

16/541380-373-38-15/7113/82-1/88

12/99138119736513/3314/5627/89

3/85138228934718/134/4922/62

-2/79138319-410/92-2/79-1/87

481461/049/0010/03-میانگین9/51

-6/181384101127/42-6/560/86

-10/7013851977519/13-12/626/52

-13/09138658443256/81-20/2636/54

-7/7413871638517/45-8/988/47

-3/32138828526345/15-4/7640/39

-17/451389124-2717/16-20/23-3/07

12/2314/95-24214027/19میانگین9/75-

-19/2213902177936/89-25/9310/95

-21/14139174-11710/23-23/06-12/83

-23/071392192-2126/75-28/97-2/22

-24/981393120-11716/64-28/90-12/26

-22/091394-692-909-89/37-2/33-91/70

21/61-21/84-2170/23-18-میانگین22/10-

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی
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برای محاسبۀ نرخ حقيقي ارز، نرخ ارز اسمي)بازاری( در نسـبت متوسـط مـوزون    

ترین شركای تجاری ایـران بـه سـطح عمـومي     های مهمشاخص سطح عمومي قيمت

يح نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصح. شود ميهای ایران ضرب قيمت

خطا تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ 

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  نفتي كشور، بهرهدرآمد  باز بودن اقتصاد،

بلندمدت اقتصاد نشـان   نرخ بهره در ایران است كه نرخ ارز ایران را در شرایط تعادل

نياز كشور بـه ارز، بـا بـيش     همزماننفتي و درآمد  كاهش . در دورۀ جنگ بادهد مي

ارزش ریال نسـبت بـه دالر توسـط دولـت، انحـراف نـرخ ارز در سـال پایـاني          برآورد

ارزش  برآورددرصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم 82( به 1267جنگ)

پایاني این برنامه  ایه سالریال نسبت به نرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

 های سالی آزادسازی اقتصادی مقدار آن افزایش یافت. در ها سياستبه دليل اجرای 

نخست برنامۀ دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و  

بعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست  های سالدر 

زش ریال دنبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقي آن بـود.  ار برآورد بيش

هم نين نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهارم نيز روند 

كاهش ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بيش از نرخ حقيقـي آن  

 .برآورد ارزش ریال شدموجب كم ی ارزی برنامۀ چهارمها سياستبود. بنابراین 

ثابـت سـال    های يمتبر حسب ق - اثرمستقيم ،(5-3-2-3) براساس نتایج جدول

به طوری كه  ،سازی نرخ ارز منفي بودتا پيش از اجرای سياست یكسان  -1284پایۀ 

هـای جهـاني   ای قيمتي به طور ميانگين در مقایسه با قيمته در دورۀ جنگ حمایت

ماليـات پنهـان از    1284ميليارد ریال بـه قيمـت ثابـت سـال      3523موجب دریافت 

ی اول و دوم، قيمـت  هـا  برنامـه پنبه شد؛ به بيان دیگر دورۀ جنـگ و   كنندگان توليد

شدۀ جهاني تغيير نكرد و در نتيجـه  ای تعدیله با افزایش قيمت همزمانداخلي پنبه 
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ایـن  تي آن شـد.  موجب كاهش توليد داخلي پنبه و تضعيف صنایع تبـدیلي باالدسـ  

 پـذیری  رقابـت تفاوت قيمت داخلي و جهاني پنبـه بـه نفـع بـازار جهـاني، از قـدرت       

با اجرای  1281از سال ایراني این محصول در بازارهای جهاني كاست.  كنندگان توليد

ی بخشـي در  هـا  سياستاز  برآمدهشدۀ نرخ ارز حمایت سياست شناورسازی مدیریت

 بيشترپنبه  كنندگان توليددریافتي  يمتق ،1281دهۀ در یعني . مورد پنبه مثبت شد

هـا قيمـت   به عبارتي در این سـال بود. شده با نرخ حقيقي ارز تعدیلمرجع  يمتاز ق

كنـي بـرای پنبـه كـه نزدیـك بـه قيمـت        پـاك پنبه هایهكاران و كارخانتوافقي پنبه

از قيمت از قيمت جهاني بود كه مقادیر مثبت شاخص حمایت  بيشترتضميني است، 

. با وجود این، روند كاهشي سـطح زیركشـت ایـن    دهد مي( آن را نشان MPSبازاری)

بيني ی سوم و چهارم ادامه داشت. با فروض بيان شده برای پيشها برنامهمحصول در 

 ي،جهـان  هـای  يمـت با ق یسهدر مقادر چهار سال نخست این برنامه نيز ، برنامۀ پنجم

 پنبـه،  دولت در بازار با دخالت یگر،. به عبارت دوندشحمایت مي پنبه كنندگان توليد

آمار منتشرشـدۀ   براساساز آنجا كه . خواهند داشت یبيشتردریافتي  كنندگان توليد

مورد بررسي این پژوهش هماهنـگ   های سالدر تمام  يداخل يمتقمركز آمار ایران، 

از یـت  حماشـاخص  مقـدار  نوسان  ،داشته است افزایشي یروندبا قيمت جهاني پنبه 

اســت.  و مقــادیر توليــد و مصــرف پنبــه از نوســان نــرخ ارز برآمــده یبــازار يمــتق

 هـای  سـال ی اول و دوم بـا وجـود رونـد كاهشـي در     هـا  برنامههای بازاری در  حمایت

ها در كه نوسان در حمایتنكرد. هم نان ینخست هر دو برنامه، از روند معيني پيرو

 مثبت از كشاورزان، ادامه پيدا كرد.دو برنامۀ بعدی نيز باوجود حمایت 

حمایت قيمتي كل بـا نـرخ ارز تعـادلي نيـز رونـدی مشـابه نـرخ ارز حقيقي)اثـر         

مستقيم( داشته است، به طوری كه تا پيش از اجرای سياسـت شناورسـازی نـرخ ارز    

. یعنـي در  دهـد  ميكاران را نشان حمایت مثبت از پنبه 1278-72 های سالتنها در 

شـده بـا نـرخ ارز    ریافتي آنان در داخل، نسبت به قيمت جهـاني تعـدیل  ها داین سال
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پایاني دو  های سالتنها در  1281ی حمل و نقل، كمتر بود. از سال ها هزینهتعادلي و 

برنامۀ سوم و چهارم ماليات پنهان دریافت شد. در واقع بـا وجـود حمایـت مثبـت از     

را به همـراه  داخلي تعطيلي آنها  كشاورزان، مدیریت نشدن واردات، با تضعيف صنایع

قيمت مناسبي برای پنبه به  ها هزینهجویي در به منظور صرفه شود ميیا موجب  دارد

كشاورزان پيشنهاد نكنند كه در نهایت قيمت كم، كاهش انگيزۀ كشـاورزان را بـرای   

در برنامۀ پنجم با ادامۀ  شود ميبيني پيشكه ادامۀ كشت در پي خواهد داشت. چنان

رو باشند. شایان ذكر است، كاران با زیان روبهپنبهاین روند و كاهش ارزش پول ملي، 

با توجه به تغيير وضعيت ایران از كشور خالص صادركننده به خالص واردكننده، برای 

نخست براساس روابـط فصـل    های سالتعدیل قيمت جهاني با هزینۀ حمل و نقل در 

كشـور   1278پس از  های سالادركننده و در نخست ایران كشور ص های سالسه، در 

ونقـل بـه قيمـت    اخيـر هزینـۀ حمـل    های سالواردكننده فرض شده است، یعني در 

. هم نين فاصـلۀ بنـدر امـام خمينـي تـا      شود ميشده با نرخ ارز اضافه جهاني تعدیل

تـرین بـازار مصـرف و تهـران تـا خراسـان شـمالي بـه عنـوان          تهران به عنوان بزرگ

( برای محاسـبۀ هزینـۀ   1282مركز توليد پنبه )آمارنامۀ جهاد كشاورزی،  ترین بزرگ

 اند.حمل و نقل در نظر گرفته شده

نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

 كـه نشـان  اسـت  بـوده   يتوسعه منفو دوم  اول یها برنامهجنگ و  ۀ( در دوريممستق

 ، كمتـر با نرخ ارز حقيقي شده یلتعد يجهان يمتق محصول از يداخل يمتق دهد مي

درصد در برنامـۀ دوم رسـيد.    -23دورۀ جنگ به در درصد  -64از اثر  ینبوده است. ا

نشـان   كـه درصد بود  37و  14/1ی سوم و چهارم به ترتيب، ها برنامهميانگين آن در 

رقبـای  ی قيمتي، كشاورزان ایران را نسبت به قيمـت پـيش روی   ها سياست دهد مي

 ی توسعه حمایت كرده است.ها برنامهجهاني با روندی افزایشي در 



  420                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

بررسي اثركل حمایت از قيمت بازاری نيز روندی مشابه اثرمستقيم و مقدار ارزشي 

و تعدیل قيمت جهاني با نرخ ارز تعادلي به طور ميانگين در سه  دهد ميخود را نشان 

است. یعني اگر  كنندگان توليداز درصد حمایت منفي  38( بيانگر 1261-1282دهه)

كـه   شـد مـي ای ی بخشـي قيمتـي بـه گونـه    هـا  سياسـت نرخ ارز تعادلي برقرار بود، 

، بلكه ماليـات  شدند ميدر مقابل رقبای خارجي خود، نه تنها حمایت ن كنندگان توليد

پنبـۀ   كنندگان توليد پذیری رقابتشد كه این در كاهش قدرت نيز بر آنها تحميل مي

 كننـدگان  توليـد  1278-1288بسيار مؤثر است. بر این اساس تنها در ده سال  يایران

ها در ایـن دوره نيـز بـا    ی بخشي و ارزی حمایت شدند كه حمایتها سياستپنبه با 

 نوسان همراه بود.

ی هـا  سياسـت  دهد مينشان  ،اثر غيرمستقيم كه تفاضل اثركل و اثرمستقيم است

ی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. ها ياستسكنندۀ ارزی تا چه اندازه تقویت

ي كه نرخ حقيقي ارز كمتر از نـرخ ارز تعـادلي اسـت، حمایـت قيمتـي از      های سالدر 

، شـود  مـي یادآوری ای سياست ارزی منفي است و برعكس. در پي اجر كنندگان توليد

كه به انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقي از تعادلي به نرخ ارز تعادلي است 

نخست بررسي،  های سال( در 5-3-2-3. براساس جدول )شود ميشكل درصدی بيان 

با وجود انحراف زیاد نرخ ارز، درصد اثرغيرمستقيم به طور ميانگين مقدار كمي دارد، 

ی آزادسازی نرخ ارز كه انحراف نرخ ارز منفي ها سياستو با اجرای  1271اما از سال 

پيدا كرد، مقدار مطلـق اثـر غيرمسـتقيم رشـد      یچشمگيرو ارزش پول ملي كاهش 

تر شد. این بدین معني است كه در دورۀ جنگ، تقویت پول ملـي  زیادی كرد و منفي

پنبه اثر چنداني نداشته، اما كـاهش ارزش پـول    كنندگان توليددر حمایت قيمتي از 

خ ارز ی توسعه، انحراف نرها برنامهی در كاهش حمایت داشته است. در بيشترملي اثر 

 ،ی داشـتند بيشترتناسب  (%MPSو درصد اثر غيرمستقيم حمایت از قيمت بازاری )

ارزش  بـرآورد  بـيش درصـد   5/2كاران در پي به طوری كه در برنامۀ سوم توسعه پنبه
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درصد بيش از رقبای جهاني دریافت كردند. پس از یك دوره حمایت  2تعادلي ریال، 

ی ارزی، حمایـت از آنـان در دورۀ   هـا  سياستجرای اثر ا بركاران بازاری منفي از پنبه

 مثبت بود. 1283-1277

در ، دهـد  مي% نشان MPSمقادیر مطلق اثر غيرمستقيم و اثر مستقيم در  مقایسۀ

كـه  است غيرمستقيم بوده  از اثر بيشتراثرمستقيم  ی توسعهها برنامه های سال بيشتر

ت از توليدكنندگان پنبه در در چگونگي حمای بخشيی ها سياستتر  بيانگر نقش مهم

ی هـا  سياسـت در چهـار سـال نخسـت اجـرای      .اسـت  ارزیی هـا  سياسـت با  یسهمقا

 یهـا  سياسـت بـا   یسـه در مقا یارز یهـا  سياسـت  ،1271آزادسازی نرخ ارز در سال 

كننـدۀ آنهـا در جهـت حمایـت نكـردن از      اما تقویت ،اند داشته ینقش مؤثرتر يبخش

سـازی نـرخ   با اجرای سياست یكسـان  همزمانرنامۀ سوم اند. در ببوده كنندگان توليد

شد و در برنامـۀ چهـارم نيـز دو     بيشترها سال بيشتری ارزی در ها سياستارز، نقش 

نـرخ ارز اثـر مثبـت     بـرآورد گروه سياست دارای سهم نزدیك به هم بودنـد، امـا كـم   

نجم توسـعه  برنامۀ پ های سالرود در كرد. انتظار ميی بخشي را خنثي ميها سياست

ی بخشي در جهت ها سياستی ارزی با تضعيف ها سياستدرصد،  -8/31با ميانگين 

 كاران عمل كنند. پنبه پذیری رقابتكاهش قدرت 

 يطه  پنبهه  كننهدگان  توليهد از كهل   يهت حما يرمقاد يبررس 1-9-1-7

 توسعهی ها برنامه

 ،كننــدگان توليــدای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 ای هبودجـ  هـای  تپرداخـ ای بازاری از محصول پنبه تحليل شد. ه بخش قبل حمایت

 يميایي،كود ش یارانۀ) یكشاورز های هبه نهاد پرداختي یارانۀشامل  یراندر ا اجراشده

 يمـۀ ( بیآالت كشـاورز  ينوخت ماشـ )بـرق و سـ   انـرژی  یارانـۀ  ،ش(كـ  سموم و علف
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كـاران و یارانـۀ   هـا بـه پنبـه   بـدهي كارخانـه  و پرداخـت  يالتتسه یارانۀمحصوالت و 

-كنـي، صـنایع روغـن   های پنبه پاككارخانهاز آنجا كه كاران است. غيرنقدی به پنبه

كشي و نساجي مشتریان كشاورزان پنبه هستند، بنابراین حمایت از ادامۀ توليد آنها، 

ای دولـت  های بودجه. بنابراین پرداختشود ميكاران داخلي محسوب ایت از پنبهحم

. شـود  مـي كاران در نظـر گرفتـه   ای از پنبهبه این صنایع، در محاسبۀ حمایت بودجه

های توليد در ایران، اغلب به شكل پرداخت مستقيم یارانه نيست پرداخت یارانۀ نهاده

. از این ستقيمت اقيمتي و توزیع نهادۀ ارزانی ها سياستو به طور معمول به شكل 

هـای قيمتـي در   ایراني را حمایت كنندگان توليدای از رو بخش عمدۀ حمایت بودجه

ی دارد. یارانۀ پرداختي بـه  چشمگيركه نرخ ارز در آن نقش  گيرد ميبازار نهاده در بر

، مقـدار  تفاوت قيمت داخلي و خـارجي  براساسكش های كود شيميایي و علفنهاده

 :شود ميمصرف نهاده برای محصول دیم و آبي و سطح زیركشت با رابطۀ زیر محاسبه 

  
 

   
 
      

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقـدار مصـرف نهـاده در     Qهـا،  حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

سطح زیركشت بر حسب هكتار است. یارانۀ انرژی نيـز   Aب كيلوگرم و هكتار بر حس

، با این تفاوت كـه بـه جـز انـرژی مصـرفي بـرای       شود مي رابطۀ باال محاسبه براساس

آالت، باید مقدار مصرف انرژی فسيلي)نفت گاز( و برق مـورد نيـاز استحصـال    ماشين

در دسـترس، فراینـد   آب زیرزميني محاسبه شود كه با توجـه بـه كمبـود اطالعـات     

ها نيز تا پيش از سال ای برای محاسبۀ آن دنبال شد. تسهيالت اعطایي بانكپي يده

ی مختلـف اقتصـاد، بـه صـورت     هـا  بخـش سازی نرخ سود تسهيالت و یكسان 1284

شد كه در محاسـبات از تفـاوت نـرخ    قيمت به كشاورزان پرداخت ميتسهيالت ارزان

ی اقتصـادی اسـتفاده   هـا  بخشني نرخ سود دیگر سود بخش كشاورزی و ميانگين وز

 شده است.
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 -پنبه در نرخ حقيقي ارز  ميليارد ريال كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-1-9-9جدول 

 پژوهش های یافتهمنبع:  (2984ثابت سال 

 

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

1360156/7847/630/003/08207/4975/5622/95

1361189/8460/440/002/63252/9275/0623/90

1362228/0366/870/002/80320/5171/1520/86

1363414/4296/230/007/45544/9576/0517/66

1364224/1290/484/787/60407/3855/0122/21

1365273/87123/224/025/78529/1051/7623/29

1366205/78145/417/015/49448/0245/9332/46

1367245/43102/925/234/77406/3860/3925/33

242/2891/652/634/95389/6063/8623/58میانگین

1368418/78162/664/625/78656/0163/8424/79

1369448/26253/292/2211/78769/2058/2832/93

1370330/88168/971/9314/41592/4155/8528/52

1371189/57113/561/528/51357/9152/9731/73

137277/8980/091/303/88163/1647/7449/09

1373106/69140/391/445/45253/9642/0155/28

262/01153/162/178/30465/4453/4537/06میانگین

1374200/01202/502/916/65412/0748/5449/14

1375177/31223/202/648/95412/1043/0354/16

137687/23137/611/357/62233/8137/3158/86

1377109/89120/581/047/38238/8946/0050/48

1378135/54215/183/508/51362/7337/3759/32

141/99179/822/297/82331/9242/4554/39میانگین

1379159/62248/694/4314/46427/2037/3658/22

1380109/84139/222/7511/21263/0341/7652/93

138163/10131/632/208/21205/1430/7664/17

138260/48140/833/788/75213/8528/2865/85

1383100/05192/454/949/68307/1232/5862/66

98/62170/563/6210/46283/2734/1560/77میانگین

138482/04210/961/580/00294/5727/8571/61

138574/94166/541/080/00242/5530/9068/66

138673/11205/160/740/00279/0126/2073/53

1387107/98134/730/650/00243/3644/3755/36

138855/47106/970/830/00163/2733/9865/52

138961/4185/691/060/00148/1541/4557/84

75/82151/670/990/00228/4934/1265/42میانگین

139076/0592/071/040/00169/1644/9654/43

1391100/39113/591/100/00215/0846/6852/81

1392107/42114/691/180/00223/2848/1151/36

1393115/07116/041/260/00232/3749/5249/94

1394131/12125/081/360/00257/5650/9148/56

106/01112/291/190/00219/4948/0351/42میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشها با توجه به آن ه در نتایج محاسبۀ این پرداخت

ثابت  های يمتدر قای های بودجهحمایت ،آمده است. براساس آن( 5-3-2-2جدول )

در سـال   یـال ر يليـارد م 148بـه  ، 1261در سـال   یالر يلياردم 317از  1284سال 

كاهش پيدا كرده است كه كاهش توليد و افزایش تورم از دالیل ایـن كـاهش    1282

 انرژیو  ود و سمی كها نهادهمانند محصوالت دیگر،  در طي چهار برنامۀ توسعه است.

 1271تا سال  جنگ های سالدر را در بر دارند. ای  های بودجه یتسهم حما ینبيشتر 

 حمایـت از كودوسـموم شـيميایي   سـهم   ی تعدیل اقتصادی،ها سياستو آغاز اجرای 

. درصـد رسـيد   71و تـا   شـد  بيشـتر  انرژی یارانۀبعد، سهم  های سالو در بود  بيشتر

درصـد از كـل    21از  بيشتر ها برنامه همۀها در  حمایت ینا يانگينبه طور مبنابراین، 

است كه تفاوت قيمت داخلي و خارجي انرژی و افـزایش   ای بوده های بودجه پرداخت

حمایت به شكل  است.آن  آالت از دالیلهای زیرزميني و توسعۀ ماشيناستفاده از آب

ه جز دهۀ نخست بررسي ین مقدار را داشته و ببيشترتسهيالت بانكي در برنامۀ سوم 

نوسان بوده است. پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول پنبه نيز پـس از آغـاز در   كم

ین مقـدار  بيشـتر ، یا وجود كاهش سطح زیركشت روند افزایشي داشت و 1264سال 

بـود، امـا     -1284های ثابت در قيمت --ميليارد ریال 2/4برابر با  1282آن در سال 

 رو بود.دامۀ كاهش سطح زیركشت با كاهش روبهدر برنامۀ چهارم با ا
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 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-1-9-1 نمودار

در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-3-2-3)نمودار در كه  طور همان

ی ها سياستای از روند معيني پيروی نكرده است. با اجر 1284های ثابت سال قيمت

ی پيـدا كـرد و بـا وجـود افـزایش      چشـمگير ای كاهش های بودجهآزادسازی حمایت

انحراف قيمت انرژی و كاهش ارزی پول ملي به دليل كاهش سطح زیركشت، تغييـر  

 چنداني نداشت، اما در طي سه برنامه نوسان زیادی داشت.

های و پرداخت پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-3-2-4ای در جدول )بودجه

و انحـراف نـرخ    یی ارزها سياستاثر  آمده است. یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

، PSE%) كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليـد ی حمایـت از  هـا  شاخص یرارز بر مقاد

%MPS % وCSE) شـود  مـي ، كل و غيرمسـتقيم محاسـبه   مستقيم اثرهای است كه .

 حمایتوضعيت موجود بيان شد، اثر مستقيم بيانگر ی پيش ها بخشدر طور كه  همان
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ی در حـال اجـرای بخـش    هـا  سياستپنبه بر اثر  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز 

آنان را در شرایط اعمـال نـرخ ارز تعـادلي    حمایت از  ،اثر كل كشاورزی و ارزی است.

اثرغيرمسـتقيم   .دهـد  مـي نشـان   از متغيرهای كـالن اقتصـادی در بلندمـدت    برآمده

را در دو نظـام ارزی حقيقـي و تعـادلي     كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدحمایت از 

 پـذیری  رقابـت ی ارزی در چگـونگي  هـا  سياسـت دهنـدۀ اثـر   و نشان كند ميمقایسه 

بـت باشـد بـه ایـن     بلندمدت پنبه نسبت به رقبای جهاني است. اگر این شـاخص مث 

كاران ایرانـي را افـزوده   بلندمدت پنبه پذیری رقابتی ارزی ها سياستمعني است كه 

 است و برعكس.

ی هـا  شاخص( نيز انحراف نرخ ارز حقيقي از تعادلي در كنار 5-3-2-4در جدول )

. ميانگين شود ميی توسعۀ ایران بررسي ها برنامه( در PSE) كنندگان توليدحمایت از 

ارزش  بـرآورد  بيشی دوم و سوم توسعه مثبت بوده و ها برنامهنرخ ارز تنها در  انحراف

 .دهد ميحقيقي ریال نسبت به ارزش تعادلي آن را نشان 

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

بـه   ،اسـت تغيير یافتـه   يدكنندهو تول يداز تول یتبه سمت حما یتيی حماها ستسيا

 يمنفـ و دوم با وجود اول  یها برنامه و ها در دوران جنگ یتحما يانگينمطوری كه 

در  1281سـازی نـرخ ارز در سـال    بهبودی داشت و پس از یكسانرو به روند  ،نبود

 كننـدگان  توليـد  كننـدۀ  حمایتزی ی بخشي و ارها سياستی سوم و چهارم ها برنامه

در دوران  -3142ها از  یت، مقدار حما1284های ثابت سال  يمتق براساسپنبه بود. 

بينـي  هم نـين پـيش  . افـزایش یافـت  چهـارم   ۀدر برنام یالر يلياردم 472جنگ به 

 313پنبـه بـه طـور ميـانگين      كننـدگان  توليددرآمد  در برنامۀ پنجم توسعه شود مي

  (، 5-3-2-4ای )هـ  بيش از رقبای جهاني باشـد. مقایسـۀ نتـایج جـدول     ميليارد ریال

 قيمتـي های  یتسهم حماها سال بيشتردر  دهد مي( نشان 5-3-2-3( و )2-2-3-5)
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در دورۀ  و بـوده اسـت   ایبودجـه های  یتاز حما بيشتر يدكنندهاز تول یتدر كل حما

عالمت بـا   ( همPSEنده )ی اول و دوم توسعه حمایت كل از توليدكنها برنامهجنگ و 

بـا مثبـت    همزمانی سوم و چهارم ها برنامههای قيمتي، منفي بوده است. در  حمایت

ای  هـای بودجـه   های قيمتي به دليل كاهش مقدار مطلق، سهم حمایتشدن حمایت

ای در كنـار  هـای بودجـه  شده اسـت. یعنـي حمایـت    بيشترنسبت به حمایت قيمتي 

 پـذیری  رقابـت و افـزایش   كنندگان توليدد حمایت از های قيمتي، موجب بهبوحمایت

 آنان شده است.

ــت از 5-3-2-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

، همواره منفي 1277تا سال  است كهتعادلي)اثركل( روندی مشابه اثرمستقيم داشته 

 چشـمگير اهش پنبه به دليـل كـ   كنندگان توليد 1282بود و بعد از آن تنها در سال 

كه در برنامـۀ سـوم   حمایت قيمتي ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان شدند. با وجود آن

هـای  ميليارد ریـال بـه قيمـت    258توسعه، با اعمال نرخ ارز تعادلي به طور ميانگين 

افـزایش واردات پنبـه و    همزمـان ، حمایـت شـد   كنندگان توليد، از 1284ثابت سال 

ت كه در بلندمدت به كاهش تقاضای صنایع از پنبۀ كاهش سطح زیركشت سرعت یاف

 انجامد.داخلي و انگيزۀ توليد كشاورزان مي

شاخص  ،كنندگان توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز طور كه بيان شد، درهمان

با تأثيرنپذیرفتن از تـورم، مقيـاس و واحـد    %( PSE) يدكنندهاز تول یدرصد یتحما

ـ    یـت از حما یبهتـر  یسـۀ قامپولي، نسبت به شاخص ارزشي   ينرا در طـول زمـان، ب

شاخص  ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

 .شود ميمشاهده ( 5-3-2-4)محور در جدول  تجارترهيافت با 
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 پنبه كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-1-4-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-1240-688-43/0512/78-30/26

38/901361-1798-824-47/2117/22-29/99

38/671362-1864-981-54/4214/22-40/20

47/681363-3194-1716-63/3512/47-50/88

-13/161364-2401-3028-58/18-5/31-63/49

-2/711365-1762-1896-48/38-2/22-50/60

75/721366-2457-852-61/2922/94-38/35

89/871367-2425-587-58/8530/81-28/04

41/47-54/3412/86-1322-2143-میانگین37/72

50/621368-2218-1017-53/6515/88-37/77

-4/301369-3285-3612-56/75-2/88-59/63

-10/841370-2251-2854-47/73-5/95-53/68

-47/031371-851-2960-34/93-27/45-62/39

-51/411372-505-2455-27/74-35/44-63/18

-41/291373-1569-3987-46/38-21/10-67/47

57/35-12/82-44/53-2814-1780-میانگین17/38-

-31/971374-2014-4961-32/01-21/11-53/12

-16/181375-1738-2900-30/43-11/80-42/23

-0/891376-915-997-24/57-1/93-26/50

33/151377-1174-206-28/7321/92-6/81

29/101378-370376-9/8322/8813/05

23/12-25/111/99-1737-1242-میانگین2/64

16/961379543901/6512/3413/99

16/541380-110147-4/6211/847/22

12/99138140251027/2211/7638/98

3/85138250351531/541/9933/54

-2/79138332622715/44-5/0010/44

23535814/256/5920/83میانگین9/51

-6/18138439527129/11-10/4018/71

-10/70138543929742/72-16/8625/86

-13/09138686369283/94-25/3758/57

-7/74138740631143/57-12/7930/79

-3/32138844840471/04-9/1561/88

-17/45138927212137/66-23/7813/88

16/3934/95-47134951/34میانگین9/75-

-19/22139038626265/66-29/4936/17

-21/14139128912240/05-26/6613/39

-23/07139241523557/85-32/5525/30

-24/98139335215748/91-32/4916/42

-22/091394-434-615-56/09-5/93-62/02

25/425/85-2023231/28میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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محور و نرخ حقيقي ارز  با رهيافت تجارت كه% PSEشاخص رصد د -54 يانگينم

درصد از  54 يدكنندهتول یافتيدر دهد مياست، نشان محاسبه شده  جنگ ۀدوربرای 

به دست آورد، كمتر بوده است.  يجهان يمتبا فروش محصولش با ق توانست يآن ه م

 %54 يدكننـده لتواست موجب شده ره دو یندر ا یتيحما یها سياست یگر،د يانبه ب

بـه   آوردبـه دسـت   توانست  مي یيها سياستچنين بدون  یطكه در شرای را از درآمد

در با نرخ ارز حقيقـي  شاخص  ینا يانگينم از دست بدهد.پنهان  ياتمالشكل نوعي 

 به انـدازۀ  برنامه یندر طول ا یعني ؛شده است برآورددرصد  51توسعه  چهارم ۀبرنام

 ،آورد يبـه دسـت مـ    يجهان يمتق ات فروش محصول بكه در صور یاز درآمد نيمي

مثبت  یتموجب حما یتيحما یها سياستبرنامه  یناست. در اكرده  حمایت دریافت

در دورۀ  داده اسـت.  یشافزا ياو را نسبت به بازار جهان یافتيشده و در يدكنندهاز تول

ــه علــت اهميــت پنبــه در توليــد منســوجات داخلــي و هم نــين اجــرای    جنــگ ب

ی قيمتي پنبه نيـز، كمتـر نگـه    ها سياستی تثبيتي ویژۀ این دوره، هدف ها تسياس

داشتن قيمت داخلي آن بود و كشاورزان نـاگزیر از پرداخـت ماليـات پنهـان زیـادی      

بودند؛ این شرایط تا آغاز برنامۀ سوم توسعه با نرخ كاهشي ادامه داشـت. پـس از آن   

ارم موجـب حمایـت مثبـت از    ی سـوم و چهـ  هـا  برنامـه های قيمتي در رشد حمایت

كاران شد، اما با وجود حمایت مثبت از كشاورزان در این دوره، ثبات چنداني در  پنبه

ویژه در برنامۀ چهارم پس از یك دوره رشـد بـا   و به شود ميها مشاهده نروند حمایت

كـه پيـرو   كـاران بـيش از آن  حمایت از پنبه دهد ميكه نشان  شود ميرو كاهش روبه

 است.وابسته های بازار جهاني و نرخ ارز به نوسان ،ی بخشي باشدها سياست

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

ی ها برنامه و جنگ ۀ، در دوردهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان پنبه را نشان 

شده و  یابيمثبت ارزر ميانگين به طو سوم و چهارم یها برنامهمنفي و در  اول و دوم

از  برآمــدهین حمایــت بيشــتر. شــود مــيهــای اثــر مســتقيم در آن مشــاهده نوســان
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درصـد بـوده اسـت، یعنـي      61برابـر بـا    1288ی ارزی و بخشي در سـال  ها سياست

ی ارزی و بخشي به انـدازۀ بـيش از نيمـي از دریـافتي     ها سياستكشاورزان با اجرای 

شـده بـا نـرخ ارز تعـادلي،     های جهـاني تعـدیل  با قيمت اه سياستخود بدون اجرای 

آنـان بـدون اجـرای    درآمـد   از نصف ند. یعني مازاد دریافتي آنان بيشتراحمایت شده

ارزش ریال حمایـت   برآوردبوده است. در برنامۀ اول با اجرای سياست كم  ها سياست

زی را در تضعيف ی ارها سياستكاران كمتر از دورۀ جنگ بوده است كه نقش از پنبه

 .كند ميكشاورزان آشكار  پذیری رقابت

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

سـوم توسـعه    ی دوم وها برنامهدورۀ جنگ و  در حمایت از توليدكنندگان پنبه است،

از  هبرآمـد منفـي   یـت ین حمابيشـتر بـوده اسـت.    منفـي  هـا  برنامه یگرمثبت و در د

ی آزادسـازی و چنـد   ها سياستبا اجرای  همزماننامۀچهارم، ی ارزی در برها سياست

درصد نسبت به درآمدی كه در بازار  16و كشاورزان  داده است ویرنرخي شدن ارز 

سوم توسعه كه نـرخ   ۀبرنامدر . اندجهاني قادر به كسب آن بودند، كمتر دریافت كرده

 بـرآورد  بـيش و انحراف نرخ ارز مثبت بوده است،  يدلاز نرخ ارز تعا بيشترارز حقيقي 

  شـده اسـت.   كننـدگان  توليـد از  یـت موجب حما یال)كاهش ارزش پول ملي(ارزش ر

كاران نيز در بود و حمایت ازپنبه ها برنامهانحراف نرخ ارز در برنامۀ دوم كمتر از دیگر 

هـا نـرخ ارز   لسـا  بيشـتر %( بوده است. در دورۀ جنـگ كـه در   2/1این برنامه اندك)

مقدار مطلق اثر غيرمستقيم چندان زیاد نيسـت و   ،انحراف مثبت زیادی داشته است

شـده، نـرخ انحـراف و     بـرآورد از حقيقـي   بيشترتنها در دو سالي كه نرخ ارز تعادلي 

اثرغيرمستقيم نزدیك بـه یكـدیگر اسـت. پـس از آن در پـنج سـال ابتـدای اجـرای         

ارزش ریــال،  بــرآوردچهــارم توســعه بــا كــم و برنامــۀ 1271هــای ســال آزادســازی

توان نتيجـه گرفـت،   اثرغيرمستقيم نيز مقداری نزدیك به آن دارد. از این مقایسه مي

دهنـدۀ حمایـت از   شدید ارزش پول ملي، بـه عنـوان تنهـا ابـزار افـزایش      برآورد بيش
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باشـد.   هماهنگ با نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد بایدكافي نيست و  كنندگان توليد

اثـر   كننـدۀ  يفتضـع  یارز یهـا  سياسـت  ی دوم و چهـارم هـا  برنامـه دورۀ جنگ و در 

 بيشـتر در  يرمسـتقيم مقادیر مثبت اثر غ ی كهطور به ،بوده است يبخش یها سياست

ی خاص بخـش  ها سياست يموجب كاهش اثر منف و برنامۀ دوم جنگ ۀدور های سال

چهـارم  ۀ شـده و در برنامـ   اندور ینكشاورزی در حمایت از توليدكنندگان پنبه در ا

از  یـت را در حما يبخشـ  یهـا  سياستاثر مثبت  ی،ارز یها سياست يتوسعه اثر منف

اثـر   یارز یها سياستتوسعه،  یها برنامه یگركرده است. در د يفتضع كنندگان توليد

 ي، اثـر منفـ   ۀ اولكـه در برنامـ   یكرده است. به طـور  یترا تقو يبخش یها سياست

سوم اثـر   ۀو در برنام یتپنبه را تقو لاز محصو يمنف های یتحما ی،زار یها سياست

 يبانيرا پشـت  كننـدگان  توليـد از  یبخش كشـاورز  های یتحما ،ها سياست ینمثبت ا

 شـده  يبررس ۀدور های سال بيشتردر  يممطلق اثرمستق یر، مقادهم نين كرده است.

از  یـت مـوع كـل حما  در مج یگـر، د يـان بـوده اسـت. بـه ب    يرمسـتقيم از اثر غ بيشتر

 یــا یــتتقو یارز یهــا سياســتبــر حســب عالمــت شــاخص،  پنبــه كننــدگان توليــد

هـای  در سـال پـس از آزادسـازی    ، تنهـا بوده است يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع

( سـهم  1278-81ارزش ریـال)  بـرآورد  بيشنخست  های سالو  1273اقتصادی سال 

 است. های بخشي بوده از حمایت بيشترهای ارزی حمایت

ی ها برنامه يط پنبه كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-9-1-7

 توسعه

ــت از   ــاخص حمای ــبۀ ش ــدگان مصــرفدر محاس ــالاز  كنن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

ایـن شـاخص بـرای     كـه در محاسـبۀ   شـود  مـي استفاده  كنندگان مصرفبه  ها انتقال

از راه بودجۀ سـاالنۀ   كنندگان مصرفپرداخت مستقيمي به از آنجا كه محصول پنبه، 
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ــدگاندولت)ماليات ــام ندهن ــي( انج ــذیرد م ــال از پ ــا انتق ــدگان مصــرف، تنه ــه  كنن ب

در پـي تفـاوت قيمـت داخلـي و      كننـدگان  مصـرف و واردكنندگان به  كنندگان توليد

شده است. از این رو، براساس روابط فصل سـوم در  جهاني، در محاسبه به كار گرفته 

، مقدار شاخص درصدی آن برابر بـا شـاخص درصـد حمایـت از     CSEمورد محاسبۀ 

دهندۀ حمایت نشان است كه% MPSو عالمت آن قرینۀ  كنندگان توليدقيمت بازاری 

 یـت شـاخص حما  یرمقـاد ( 5-3-2-6) جـدول  اسـت. در  كننـدگان  مصـرف بازاری از 

گـزارش  ( 1261-82)ي مورد بررس ۀدور ي%( طCSE) پنبه كنندگان مصرف یدرصد

 است.شده 

هـای ثابـت   برحسب قيمت پنبه كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

 ،داشته استروند كاهشي  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284سال 

در برنامـۀ   یـال ر ارديليم -612به  دورۀ جنگدر  یالر يلياردم 3211كه از  یبه طور

رسيده و در برنامۀ سوم نيز پس از شناورسازی نرخ ارز منفي بوده است، یعني  چهارم

 اند.پنبه در دهۀ اخير ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان بوده كنندگان مصرف

منسوجات كه مادۀ اوليۀ آن پنبه است، برحسـب نـرخ    كنندگان مصرفحمایت از 

داشتن قيمت داخلي نسبت بـه  نگه كمها مثبت بود. یعني سال بيشترارز تعادلي، در 

پنبه شد.  كنندگان مصرفی ارزی موجب حمایت از ها سياستقيمت جهاني، همراه با 

ها سال بيشترپنبه در  كنندگان مصرفارزش ریال  برآورد بيشدر برنامۀ سوم توسعه با 

نيـز بـا وجـود     جهاني حمایـت نشـدند. در برنامـۀ چهـارم     كنندگان مصرفنسبت به 

بـودن قيمـت داخلـي پنبـه از قيمـت       بيشـتر ارزش تعادلي ریال، به دليل  برآورد كم

 213ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان شدند و به طور ميانگين  كنندگان مصرفجهاني 

از خریـد از بـازار جهـاني پرداخـت      بيشـتر  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سـال  

 كردند.
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 پنبه كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-1-9-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/811360143283150/25-13/2836/97

38/901361201096953/85-17/8536/00

38/6713622004110163/78-14/6149/17

47/6813633451191174/16-12/7961/37

-13/1613642527310568/054/3172/36

-2/7113651874196062/911/0463/95

75/721366254998272/46-22/1350/33

89/871367263874968/71-30/3038/41

13/2051/07-2310145164/27میانگین37/72

50/6213682624130969/52-16/3153/21

-4/3013693728397570/041/3371/37

-10/8413702587313160/294/4764/76

-47/0313711146333249/6224/5074/12

-51/411372573234836/7133/6670/37

-41/2913731766421353/8819/7173/59

2071305156/6811/2367/90میانگین17/38-

-31/9713741820410438/5620/0458/60

-16/1813751855285337/6510/4948/14

-0/89137685788330/850/6531/50

33/151377129732234/57-22/9811/59

29/101378662-13819/47-24/76-5/29

3/3128/91-1298160532/22میانگین2/64

16/961379395-10111/47-14/89-3/42

16/5413804144315/71-13/821/88

12/991381-289-536-13/33-14/56-27/89

3/851382-537-645-18/13-4/49-22/62

-2/791383-4391-0/922/791/87

10/03-9/00-1/04-230-12-میانگین9/51

-6/181384-324-40-7/426/56-0/86

-10/701385-583-222-19/1312/62-6/52

-13/091386-1485-1097-56/8120/26-36/54

-7/741387-480-252-17/458/98-8/47

-3/321388-387-358-45/154/76-40/39

-17/451389-45799-17/1620/233/07

14/95-27/1912/23-312-619-میانگین9/75-

-19/221390-736-270-36/8925/93-10/95

-21/141391-242384-10/2323/0612/83

-23/071392-63769-26/7528/972/22

-24/981393-408400-16/6428/9012/26

-22/0913942358309989/372/3391/70

0/2321/8421/61-67736میانگین22/10-

سال
%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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 كنـد  مـي ( بـا نـرخ ارز حقيقـي، بيـان     %CSE)كننـدگان  مصرفدرصد حمایت از 

درصـد از پرداختـي    64پنبـه در دورۀ جنـگ    كننـدگان  مصـرف ميانگين حمایـت از  

شدۀ جهاني شامل شده است. یعنـي در  های تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرف

)در ، حدود دو سوم آن ه كنندگان مصرفی قيمتي، ها سياستیط واقعي با اجرای شرا

انـد. در  پرداختنـد، حمایـت دریافـت كـرده    باید مي صورتي كه بازار آزاد برقرار باشد(

انـد.  كمتر پرداخـت كـرده   ،پرداختندبایست ميدرصد نسبت به آن ه مي 64حقيقت 

 كننـدگان  مصـرف كاهد، زیـرا  بازار مي یریپذ رقابتاز  كنندگان مصرفحمایت زیاد از 

، كننـدگان  توليـد برنـد و بـا كـاهش قـدرت     ی از مازاد بـازار داخلـي مـي   بيشترسهم 

ی هـا  سياسـت . در برنامۀ سوم توسعه با اجرای كند ميآنان كاهش پيدا  پذیری رقابت

یعني مازاد بازار پنبه  درصد(، 14/1حمایت چنداني نشد)بخشي و ارزی از كشاورزان 

حمایـت مثبـت از    همزمـان داخلي نزدیك به بازار جهاني بـود.   كنندگان مصرفبرای 

تنظـيم   راهدخالت دولت در بازار پنبـه از   دهد ميدر این برنامه نشان  كنندگان توليد

ی بخشي و ارزی در برنامـۀ سـوم توسـعه كمتـرین زیـان اجتمـاعي را در       ها سياست

ها در برنامۀ چهارم توسـعه بـه   صد حمایتی دیگر داشته است. درها برنامهمقایسه با 

درصد از آن ه در بازار جهاني باید  -37پنبه  كنندگان مصرفكمترین مقدار رسيده و 

ها در برنامۀ پنجم بينياند. هم نين براساس پيشپرداخت كرده بيشتر ،پرداختندمي

 منفي خواهد بود. كنندگان مصرفها حمایت از سال بيشترتوسعه، در 

پنبه را بـا برقـراری نـرخ ارز تعـادلي      كنندگان مصرفل چگونگي حمایت از اثر ك

ین بيشترارزش ریال  برآورد. در برنامۀ اول با كمدهد ميبلندمدت اقتصاد ایران نشان 

بـا   همزمـان پنبه انجام پذیرفت و در برنامۀ سـوم توسـعه    كنندگان مصرفحمایت از 

پنبـه براسـاس ایـن     كنندگان مصرف سازی نرخ ارز، حمایت ازاجرای سياست یكسان

ی ارزی و ها سياستپنبه با برقراری  كنندگان مصرفشاخص منفي شد، به طوری كه 

درصد از آن ه در شرایطي كه هيچ سياست ارزی و بخشي برقـرار نباشـد    11بخشي 
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پرداختند، ماليات پنهان پرداختند. در برنامۀ چهارم توسعه بـا وجـود   برای مصرف مي

جهـان هزینـۀ    كنندگان مصرفایراني نسبت به  كنندگان مصرفارزش ریال  برآوردكم

ی برای پنبه پرداخت كردند؛ یعني با تأثير متغيرهای بنيادین اقتصاد ایران نيز بيشتر

ــدگان مصــرف ــان   كنن ــار زی ــه دچ ــيپنب ــدند م ــا   ش ــه ب ــان در مقایس ــن زی ــا ای . ام

عـادلي اقتصـاد كشـور    اثرمستقيم)اعمال نرخ حقيقي ارز( كمتر اسـت و در شـرایط ت  

 پرداختند.زیان كمتری مي كنندگان مصرف

نحـراف نـرخ ارز   ، عكـس عالمـت ا  كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرف)انحراف منفي(، برآورد ارزش ریالاست، یعني با كم

ي كـه  را هنگـام  كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

نشـان   ،شـود  مـي سياست ارزی برقرار است نسبت به وقتي كه سياسـت ارزی اجـرا ن  

ــه. در دورۀ جنــگ و دهــد مــي ــا سياســتی دوم و ســوم توســعه هــا برنام ی ارزی ه

ــعيف ــدۀ  تض ــتكنن ــا سياس ــت ارزی،   ه ــرای سياس ــا اج ــت و ب ــوده اس ــي ب ی بخش

با اجرای سياست  ها برنامهكه در دیگر اند. در حاليپنبه حمایت نشده كنندگان مصرف

پنبه نسبت به شرایطي كـه سياسـت    كنندگان مصرفارزش ریال،  برآوردارزی بيش 

% كمتر از قبـل  3/13در برنامۀ چهارم  برای مثالاند. حمایت شده ،ارزی برقرار نباشد

 اند.از اجرای سياست ارزی پرداخت كرده

 پنبه هایيشنهادو پ يریگ نتيجه 4-9-1-7

 يمختلف یتيحما یها سياستكشي است و صنایع نساجي و روغنمادۀ اوليۀ  ،پنبه

ـ  یرپـژوهش مقـاد   یـن . در اپـذیرد  مـي و مصرف آن انجـام   يداز بخش تول  یـن ا يكم 

محاسـبه   1261-82 ۀدور يط CSE و MPS ،PSEی ها شاخص براساس ها یتحما

 یـت و كل حما يمتيق های یتدر حما یشيد روند افزاجوو يانگرب یجنتا هشده است ك

است و پـس از   1281نرخي شدن ارز در سالتا اجرای سياست تك كنندگان توليداز 
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 هـای  یـت در مجمـوع حما  ينهم ن دارای نوسان است. ها برنامهآن، حمایت در همۀ 

 يدگننـدگان از تول یـت در كـل حما  ای بودجـه  هـای  یتحماسهم  يمتي،و ق ای بودجه

 يـز ن ایهای بودجه یتحما بينهای قيمتي افزایشي بوده است و در نسبت به حمایت

هـای  درصد از كـل حمایـت   21 حدودبا  يدتول های نهاده یارانۀسوخت و  یارانۀسهم 

ــوده اســت تريشــب، كننــدگان توليــدای از بودجــه از  یــتحمااثرمســتقيم  یرمقــاد .ب

 ۀدرصـد در برنامـ   -37جنگ به  ۀدرصد در دور 64 پنبه از ميانگين كنندگان مصرف

و انحراف نرخ  یارز یها سياستاثر  يبررس ین،است. افزون بر ا هيدچهارم توسعه رس

 ۀدر دور هـا  سياسـت  ینا دهد ميپنبه نشان  كنندگان مصرفاز  یتحما یرارز بر مقاد

سـوم توسـعه كـه انحـراف نـرخ ارز مثبـت بـوده         ی دوم وها برنامه ينجنگ و هم ن

 اثر منفـي  كنندگان مصرفاز  یتحما یها شاخصبر ( ارزش تعادلي ریال برآورد بيش)

 افـزایش موجـب   هـا  سياست، این توسعهدیگر  ۀبرنام دوكه در  داشته است، در حالي

اثـر   كننـدۀ  قویـت ت يرمسـتقيم اثر غ پنبه شده است، یعني كنندگان مصرفاز  یتحما

امــا در برنامــۀ چهــارم بــه دليــل حمایــت قيمتــي منفــي از  بــوده اســت.  يممســتق

نيـز   كنندگان توليدي شد. در مورد ثی ارزی خناه سياست، اثر مثبت كنندگان مصرف

كـاران حمایـت   ارزش ریال، پنبه برآورد بيشی ارزی موجب شده با ها سياستاجرای 

ین حمایت در برنامۀ سوم توسعه انجام پذیرد، بـه طـوری كـه در ایـن     بيشترشوند و 

در بـازار  از آن ـه   بيشتردرصد  5/6 كنندگان توليدی ارزی، ها سياستبرنامه با اجرای 

در حمایـت شـدند.    ،كردنـد ی ارزی، دریافـت مـي  هـا  سياسـت رقابتي، بدون اجـرای  

ننـدۀ  ك ی ارزی تقویـت هـا  سياسـت يني برنامۀ پنجم نيز همانند برنامۀ چهـارم،  ب پيش

هـا مثبـت اسـت.    سـال  بيشتری بخش كشاورزی نيست، اما اثرمستقيم در ها سياست

را در بازار داخلي نسـبت   كنندگان دتوليشاخص حمایت بازاری هم حمایت نشدن از 

ی ارزی و بخشي به زیان ها سياست برایند، به طوری كه دهد ميبه بازار جهاني نشان 
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 كننـدۀ  حمایـت ی بخشـي  هـا  سياسـت كـه  پنبه خواهد بـود، درحـالي   كنندگان توليد

 كاران است. پنبه

از  يشــگيریپ یباثبــات و بلندمــدت بــرا یهــا سياســت ی، اجــرایجنتــا براســاس

ای و حفـظ ثبـات   های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق های وسانن

ای در هـای بودجـه  با توجه بـه رونـد افزایشـي سـهم حمایـت     . شود مي يهتوصتوليد 

 هـای  یـت حما ياسـتي س یالگـو  بـر  تأكيـد انـد،  ي كه كشاورزان حمایت شدههای سال

 بيشـتر ی قيمتي در ها سياست شتربي. اما با توجه به سهم شود ميای پيشنهاد بودجه

بررسي، به منظور حمایت از كشاورزان در مقابل ریسك قيمتي بازار جهاني  های سال

و كاهش انگيزۀ كشاورزان و صنایع تبدیلي برای توليد، با تنظيم تركيـب متـوازني از   

ای برای كشـاورزان، امكـان تـأمين مـادۀ اوليـۀ صـنایع       های قيمتي و بودجهحمایت

 هم نـين . شـود  مـي از توليد داخلـي و رقابـت در بازارهـای جهـاني فـراهم       تبدیلي

توسعۀ و  يممستق های پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحمابخشي به  تنوع

ایجاد سازوكاری با هـدف توسـعۀ   مناسب باشد.  تواند يم يزن های كشاورزیانواع بيمه

اعطای تسهيالت بانكي به صـنایع   بابرای مثال كشت محصوالت صنعتي مانند پنبه، 

تبدیلي با شرط كشت پنبه یا شراكت با كشاورزان، افزون بر رونق بازار پنبه بـه نفـع   

، زمينه را برای كاهش دخالت دولت فراهم و به پویایي صنایع تبـدیلي  كنندگان توليد

انجامـد.  وصـنعت مـي  و در نهایت به ایجاد كشـت  كند ميو رشد ارزش افزوده كمك 

طور كه مقادیر مثبت اثرمستقيم و اثرغيرمستقيم در برنامۀ سوم توسـعه نشـان   نهما

ی بخشـي  هـا  سياستكنندۀ سازی نرخ ارز كه تقویت، اجرای سياست یكساندهد مي

ی ها سياستپنبه شده است. از این رو، تنظيم  كنندگان توليد، موجب حمایت از بوده

ندۀ یكدیگر باشـند، بـه كـارایي آنهـا     كنو تقویت همسوای كه ارزی و بخشي به گونه
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داخلـي   كننـدگان  توليـد جهـاني   پذیری رقابتافزاید و با افزایش مزیت رقابتي، به  مي

 .كند ميكمك 

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

( آمـده اسـت.   5-3-2-7ی ارزی در كشـور، در جـدول )  هـا  سياسـت در دورۀ اجرای 

-82پنبه در سه دهۀ بررسي) كنندگان توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص ساسبرا

داشـته   یبيشـتر  يرتـأث ی ارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياست(، 1261

 ۀبوده است. در دهـ  يرمستقيماز اثر غ بيشترهمواره يم قدرمطلق اثر مستق یراز ،است

بـه شـدت    يانحراف از نرخ تعادل ،نرخ ارز يتتثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261

 یناما در ا ،شد یتحما كنندگان توليداز  یالارزش ر برآورد بيشو با  پيدا كرد یشافزا

 یسهدر مقا يداخل يمتاز جمله كم نگه داشتن ق يبخش یها سياست يآثار منف هدور

 یتحما مجموعو در  يرا خنث یارز ياستبود كه اثر س یادز تا حدی يجهان يمتبا ق

 ي،چند نرخ یارز ياستس یبا برقرار 1271 ۀكرد. در ده يرا منف يدكنندهاز تولكل 

شد، اما بـه طـور    يمنف كنندگان توليداز  یتحما یها شاخص اثرغيرمستقيم يانگينم

 يـدا بهبود پ كنندگان توليد به تحميل زیان كمتر یدر راستا يبخش یها سياست يكل

شـده انحـراف   یریتنرخ ارز شناور مد یاربا برقر یارز یها سياستسوم  ۀكرد. در دور

 اما به طور ميانگين. ابتدایي این برنامه مثبت بود های سالیافت و در نرخ ارز كاهش 

 یهـا  سياسـت از اثـر مثبـت   يدكننده، از تول نكردن یتحما با ،برآورد ارزش ریالكم 

و  يماثرمسـتق  یدر بخش كشاورز گذاری ياستدوره با بهبود س ینكاست. در ا يبخش

كننـده در دورۀ  و ميانگين اثركل حمایت از مصرف% مثبت PSE% و MPSدر اثركل 

ارزی ایران نشان  های دورهمقایسۀ حمایت در  اجرای سياست شناورسازی منفي بود.

 ید،شد يتنرخ ارز و تثب ۀچندگان یها سياستشناور بر  یارز ياستس یاجرا دهد مي

 .دارد یبرتر
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 ارزی های دورهدر  پنبه كندگان و مصر  دكنندگانياز تول تيحما يبررس( 7-1-9-3جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ي را در پـي اجـرای   پرنوسـان ی حمایـت از پنبـه رونـد    هـا  شـاخص به طـور كلـي   

دهند كه به افزایش ریسك در طول زمان منجر ی ارزی و بخشي نشان ميها سياست

راسـتا نبـوده   ول و سـوم هـم  ی ارزی و بخشي در دورۀ اها سياست. هم نين شود مي

ی هـا  سياستكننده نبوده، ی بخشي حمایتها سياستابتدایي كه  های سالاست. در 

-ی ارزی تضعيفها سياستكنندۀ نبود حمایت نبوده و در دورۀ آخر، ارزی نيز جبران

و  همسـو ی هـا  سياسـت ی بخشـي بـوده اسـت. برقـراری     ها سياستكنندۀ اثر مثبت 

پنبه  كنندگان توليد پذیری رقابتتواند به افزایش مۀ سوم، ميكننده مانند برناحمایت

كمك كند. هم نين حمایت از صنایع وابسته با سهولت در مراحل دریافت تسهيالت 

و تأمين مواد اوليه با قيمت مناسب، بـازار تقاضـای محصـول كشـاورزان را تضـمين      

یش درآمـدهای نفتـي   نـرخ ارز در فصـل سـوم، افـزا     برآورد. با توجه به نتایج كند مي

كه در صورت ثبات نرخ حقيقي ارز، رشـد   شود ميموجب افزایش ارزش ریال تعادلي 

وری اقتصـاد بـه عنـوان    است. هم نين بهـره  كنندگان توليددرآمدهای نفتي به نفع 

دارد چنـين اثـری   ها ، بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایتآوری فنشاخص پيشرفت 

كاران را افزایش دهـد. در  تواند حمایت از گندمامل ميكه دولت با مدیریت این دو ع

ای باشد ی پولي، مالي، ارزی و بخشي به گونهها سياسترود، تركيب نهایت انتظار مي

  كشاورزان باشد. كنندۀ حمایتآن،  برایندكه 

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-64/9110/56-54/35-53/9010/00-43/9064/91-10/5654/35

1371-1380-9/30-32/85-3/26-36/11-23/76-4/98-28/7432/853/2636/11

1381-1389-4/9421/72-6/3515/3742/47-9/9632/52-21/726/35-15/37

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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 ذرت 2-4-2

ذرت در كنار جو، از كاالهای اساسي بخش كشاورزی است كه از راه تأمين بخش 

نياز غذایي كشور نقش  تأمينهای مورد نياز زیربخش دام و طيور، در  نهاده مهمي از

گزارش سازمان خواروباركشاورزی، سطح زیركشت ذرت از آغاز  براساسكليدی دارد. 

هزار هكتار افزایش پيدا  341به  35برنامۀ اول توسعه تا پایان برنامۀ چهارم از حدود 

ت این محصول در زیر بخش زراعت كرده است، به طوری كه سهم سطح زیر كش

درصد در پایان برنامۀ چهارم توسعه  2/3به  1268درصد در سال  31/1ایران از 

برابری سطح  2رسيده است )بانك اطالعات وزارت جهاد كشاورزی ایران(. افزایش 

. شایان دهد ميتوليدكنندگان به افزایش این محصول را نشان  گرایشزیر كشت، 

ليد و مصرف ذرت در ایران، بسيار كمتر از دیگر كشورهای جهان، یادآوری است، تو

ترین مصرف ذرت در ایران در زیربخش دام و طيور است، در توسعه یافته است. مهم

. هم نين شود ميحالي كه در دیگر كشورها از غذاهای اصلي خانوار محسوب 

رت توليدی درصد ذ 2براساس آمار سازمان خوارباركشاورزی، به طور متوسط از 

های جهان در صنایع تبدیلي و فراوری، آرد، روغن، ظروف یكبار مصرف و خوراكي

اخير نيز ذرت به عنوان یكي از گياهان مناسب  های سال. در شود ميتركيبي تهيه 

هایي را در تأمين خوراك برای توليد سوخت گياهي معرفي شده است كه نگراني

المللي را به همراه داشته های بينشدار سازمانانسان و دام به وجود آورده و حتي ه

 دانندرا نيز همين موضوع مي 3118گران علت بحران مواد غذایي سال است و تحليل

هرحال، براساس آمار سازمان خوارباركشاورزی ه(. ب3113)سازمان خوارباركشاورزی، 

تواند ذرت را به تراز با گندم و برنج، ميدر كنار قيمت هم بيشترملل متحد، عملكرد 

برای این محصوالت در سبد غذایي خانوار كشور تبدیل كند. از این  يمناسب نشينجا
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در  این محصول كنندگان مصرفو  كنندگان توليدرو بررسي چگونگي حمایت از 

 .استگذاری برای توسعۀ این محصول مفيد سياست

یران ارائه ت اعملكرد و تجارت ذر يد،تول يتوضع( تصویری از 5-3-4-1جدول )

، با وجود روند افزایشي سطح زیركشت، شود ميمشاهده . با توجه به جدول، دهد مي

درصد بوده  1/1به طور ميانگين، حدود سهم ایران از سطح زیركشت جهاني ذرت 

تن در هكتار  8/5ی توسعه، از ها برنامهاجرای  های سالعملكرد ذرت در طي  است.

 افزایش پيدا كرده است. اما 1282تن در هكتار در سال  2/8در ابتدای برنامۀ اول  به 

بوده است، به جهان  از عملكرد متوسط بيشترایران هميشه عملكرد توليد ذرت 

برابر عملكرد  5/1سال به طور متوسط  33طوری كه عملكرد توليد ذرت ایران در 

های توليد دهزمين و دیگر نها بيشتروری جهاني بوده است. این موضوع، بيانگر بهره

مزیت نسبي كشور را در توليد این محصول  است كهذرت در ایران نسبت به جهان 

و  با افزایش فزاینده همراه بوده(، 1268-82طي دوره )نيز توليد ذرت  .دهد مينشان 

 ین توليد را داشته است.بيشترهزار تن  3211با  1286در سال 

 حـدود هـا   سـال  بيشترجهاني در  از توليدایران سهم ذرت ( 5-3-4-1در جدول )

برابری آن رونـد افزایشـي سـهم ایـران در توليـد       11است، اما رشد بوده درصد  1/1

 ۀایـران در همـ   با وجود افزایش چشمگير توليـد ذرت،  .دهد ميجهاني ذرت را نشان 

خالص ذرت بوده است. به طـوری كـه سـهم واردات ایـران از كـل       ۀها واردكنند سال

 درصد رسـيده  5به  1282بوده و در سال درصد  5/3طور ميانگين  بهواردات جهان 

خشكسالي آغاز برنامۀ سوم، بر توليد و واردات ذرت تـأثيری نداشـت و واردات    .است

هزار تن در ابتدای برنامه سـوم   1117هزار تن در انتهای برنامۀ دوم،  به  816آن از 

 رسيد.
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 رانياذرت  رترد و تجاكد، عمليت توليوضع (7-1-4-2 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

برابر با  1282 واردات ذرت در سالهزینۀ ین بيشتردورۀ بررسي  های سالدر 

درصدی مقدار واردات نسبت به سال  55ميليون دالر شد كه علت آن افزایش  1254

 صورت گرفتین توليد نيز در این سال يشتربقبل از آن است. این در حالي است كه 

رو رفت توليد محصوالت دامي یا صادرات ذرت در این سال با افزایش روبهو انتظار مي

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

1368250/025/801/601450/0310641/381301/17

1369300/024/331/181300/039361/271080/95

1370260/027/251/971890/0412181/852001/99

1371640/056/441/654130/0811571/601721/53

13721010/086/881/906960/157681/121271/26

1373780/066/591/605120/097681/221191/21

13741140/086/101/616970/1311501/501841/47

1375980/076/691/596540/118891/252691/88

13761320/096/721/628890/1515102/092482/12

13771560/116/041/369410/158061/111121/07

13781860/146/201/4011560/1910071/291381/38

13791820/136/171/4311200/1911811/441471/43

13801730/136/161/3810640/1716952/072252/21

13812140/166/731/5314390/2413261/511391/24

13822460/176/721/5116530/2630903/444383/46

13832740/197/021/4219260/2617642/133352/29

13842760/197/221/4919950/2822412/543772/77

13852920/207/421/5421660/3125782/694202/61

13863070/197/691/5423610/3028252/636592/66

13872430/157/321/4317770/2129912/909693/02

13882260/147/281/4116430/2037353/736522/84

13892400/158/931/7221450/2657905/4013545/22
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 88تن، نسبت به سال  76شود كه براساس آمار سازمان خواربار كشاورزی صادرات با 

 كاهش پيدا كرد.

 
 2968-83 ةطي دورذرت  اردات و ارزش واردات جهانيسهم ايران از توليد، سطح زيركشت، و (7-1-4-2 نمودار

بـه   يمختلفـ  یتيی حماها سياست تغذیۀ دام و طيور،ذرت در  يتتوجه به اهم با

ی هـا  سياست است كهاجرا شده محصول  ینكشت ایرو سطح ز يدتول یشافزا منظور

حمایتي اجرا شدۀ دولت در مورد آن، تفـاوت چنـداني بـا جـو نـدارد. قيمـت خریـد        

ها، خرید های جهاني و توزیع و حمایت قيمتي بعضي از نهادهني كمتر از قيمتتضمي

و توزیع محصول بين مرغداران توسط شركت پشتيباني امور دام كشور، یارانـۀ بيمـۀ   

ی هـا  سياسـت دهنـدۀ  محصول و پرداخت تسهيالت بانكي با نرخ سـود كـم، تشـكيل   

بوده اسـت.   1261-1282ن در ذرت ایرا كنندگان مصرفو  كنندگان توليدحمایت از 

های ترجيحي به مرغداران، هدف دولت از خرید ذرت كشاورزان و فروش آن با قيمت

توليـد ذرت كشـور كمتـر از توزیـع      1277تنظيم بازار هر دو محصول است. تا سال 

توزیـع ذرت توسـط ایـن شـركت      1278شركت پشتيباني امور دام بود، امـا از سـال   
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براساس آمار منتشرنشدۀ شركت پشتيباني امـور دام، توزیـع   كاهش زیادی پيدا كرد. 

هـزار تـن در سـال     578بـه   1277هزار تن در سـال   1223ذرت توسط شركت، از 

و ادامـۀ آن،   1278رسيد. این تغيير ساختاری در الگوی توزیع ذرت از سـال   1278

 گری دولت در بازار ذرت است. دهندۀ كاهش نقش تصدینشان

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب جینتا ،ادامه در

، اثر ينهم ن. شود ميهمانند گندم تجزیه و تحليل  (%CSE ،%PSE ،%MPS) ذرت

ی ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یری ارزی و انحراف نرخ ارز بر مقادها سياست

های اركردهای پژوهشاز كاز آنجا كه . هم نين، شود ميبررسي اول تا چهارم توسعه 

بينـي آینـدۀ   های گذشته و كنوني، پـيش اقتصادی افزون بر تبيين و تحليل وضعيت

است؛ از ایـن رو بـا فـرض ادامـۀ رونـد رشـد        ریزی رنامهی اقتصادی برای بها شاخص

ها با استفاده بيني قيمت، و پيش1282ها همانند برنامۀ چهارم و سال تخصيص یارانه

. بـرای  پـذیرد  ميبرای برنامۀ پنجم انجام  1یابي و ميانگين متحركهای دروناز روش

 :شود مي( استفاده 5-3-4-1محاسبۀ ميانگين رشد ساالنۀ برنامۀ چهارم از رابطۀ )

(1-4-3-5)                                
∑

(       )

  

    
      

 
                        

                              

دورۀ مورد نظر است.  tدر برنامۀ چهارم و  xميانگين رشد ساالنۀ متغير  mكه در آن، 

در مقدار آن متغيـر در سـال قبـل ضـرب      mبرای محاسبۀ مقدار متغير در هر سال 

ترین فـرم تـابع رونـد    ها و بعضي متغيرها، نيز مناسببيني قيمت. برای پيششود مي

. وابسته به نـوع رونـد   شود ميبيني بعد پيش های سالو برای  دبرآورسالۀ متغير  سي

 اسـت كـه  ها، در بعضي موارد از روش ميانگين متحرك استفاده شده موجود در داده

 :دهد مي( شكل كلي رابطۀ آن را نشان 5-3-4-3رابطۀ )

                                                 
1
 Moving Average 
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(3-4-3-5)                                                  
∑   
 
   

   
                       

                            

گذشـتۀ   های دورهتعداد  iبيني و دورۀ پيش t+1بيني، متغير مورد پيش xكه در آن 

های مطرح شـده، نتـایج هـر یـك     بيني است. از بين روشاثرگذار بر دورۀ مورد پيش

اشد، مورد اسـتفاده  بيني و كمترین خطا بین تناسب با سری مورد پيشبيشتردارای 

 قرار گرفته است.

 يطه ذرت  كننهدگان  توليهد از بهازاری   يتحما يرمقاد يبررس 2-4-1-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

-ی ارزی اسـت. براسـاس روش  هـا  سياسـت و  —در ایران قيمت تضميني —قيمت

در فصل سوم توضـيح داده شـد، حمایـت از قيمـت بـازاری       شناسي این پژوهش كه

ی ها سياستپردازان را در پي اجرای ، واردكنندگان و مالياتكنندگان مصرفانتقال از 

. شاخص درصدی حمایت از قيمت بازاری نسبت تفاوت قيمـت  گيرد ميقيمتي در بر 

ارز حقيقـي یـا    شده بـا نـرخ  داخلي را با قيمت جهاني تعدیل كنندگان توليددریافتي 

. اگر قيمت جهاني با نـرخ ارز حقيقـي تعـدیل    دهد ميتعادلي به قيمت جهاني نشان 

. شـود  مـي شود، اثر مستقيم و اگر با نرخ ارز تعادلي تعدیل شـود، اثـر كـل محاسـبه     

ی ارزی اسـت كـه اثرغيرمسـتقيم    هـا  سياسـت  براینـد دهندۀ تفاضل این دو اثر نشان

 يثابـت طـ   هـای  يمـت قبه  ی،بازار يمتاز ق یتحمات محاسبا . نتایجشود ميناميده 

محصـول ذرت در   یبينـي برنامـه پـنجم بـرا     توسعه و پيش چهارمی اول تا ها برنامه

 ارائه شده است.( 5-3-4-3) جدول
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 ذرت كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-1-4-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-33-15-36/8116/07-20/74

38/901361-222-24/9127/232/32

38/671362-45-21-50/1518/08-32/06

47/681363-98-50-63/3716/49-46/88

-13/161364-99-124-55/38-5/64-61/02

-2/711365-88-95-32/39-1/73-34/12

75/721366-15344-31/2846/1214/84

89/871367-370-73-55/3835/71-19/68

24/67-43/7119/04-42-114-میانگین37/72

50/621368-275-122-56/5419/92-36/61

-4/301369-268-286-59/31-1/63-60/94

-10/841370-470-560-59/12-4/17-63/28

-47/031371-895-2138-59/13-18/43-77/56

-51/411372-1620-4671-52/68-23/57-76/25

-41/291373-1337-2784-60/46-15/64-76/10

65/12-7/25-57/87-1760-811-میانگین17/38-

-31/971374-1969-3289-66/68-10/30-76/98

-16/181375-2756-3453-72/83-4/23-77/06

-0/891376-1346-1367-53/09-0/38-53/47

33/151377-1333-713-49/3815/10-34/27

29/101378-1227-485-34/7317/35-17/38

51/83-55/343/51-1862-1726-میانگین2/64

16/961379-649-311-25/4211/38-14/04

16/541380-606-315-26/8710/85-16/02

12/9913811133335/1411/7316/88

3/851382-494-394-16/052/83-13/21

-2/791383-1566-1678-35/92-1/61-37/53

12/78-19/827/04-473-641-میانگین9/51

-6/181384-672-880-18/80-4/46-23/26

-10/701385-302-668-8/68-8/70-17/38

-13/091386-500-1111-10/96-10/52-21/48

-7/741387-1282-1575-33/59-4/73-38/31

-3/32138827422014/88-3/2611/62

-17/451389-54-578-1/89-15/17-17/06

17/64-7/81-9/84-765-423-میانگین9/75-

-19/22139040-4761/51-16/62-15/12

-21/141391-731-1493-22/18-14/62-36/80

-23/071392-876-1777-25/43-15/45-40/88

-24/981393-1043-2104-28/82-16/12-44/94

-22/091394-1455-2479-36/00-12/94-48/94

37/34-15/15-22/19-1665-813-میانگین22/10-

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی
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( انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي 5-3-4-3) براساس نتایج جدول

مختلـف   های دوره، در شود ميارز و نرخ تعادلي آن نسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

برای محاسبۀ نرخ حقيقي ارز، نرخ ارز اسـمي)بازاری( در نسـبت   متفاوت بوده است. 

بـه   ترین شركای تجاری ایـران های مهممتوسط موزون شاخص سطح عمومي قيمت

نـرخ تعـادلي بـا اسـتفاده از الگـوی      . شـود  مـي های ایران ضرب سطح عمومي قيمت

اقتصادسنجي تصحيح خطا تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطـۀ مبادلـه،   

وری كـل اقتصـاد،   نفتي كشور، بهرهدرآمد  قيمت جهاني طال، درجۀ باز بودن اقتصاد،

یران اسـت كـه نـرخ ارز ایـران را در شـرایط      نرخ بهره در انسبت نرخ بهرۀ جهاني به 

 همزماننفتي و درآمد  . در دورۀ جنگ با كاهشدهد ميبلندمدت اقتصاد نشان  تعادل

ارزش ریال نسبت به دالر توسط دولت، انحراف نـرخ   برآوردنياز كشور به ارز، با بيش 

ول توسعه درصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ ا 82( به 1267ارز در سال پایاني جنگ)

ارزش ریال نسـبت بـه نـرخ تعـادلي، انحـراف نـرخ ارز منفـي بـود و در          برآوردبا كم

ی آزادسازی اقتصادی مقدار آن ها سياستپایاني این برنامه به دليل اجرای  های سال

نخست برنامۀ دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي  های سالافزایش یافت. در 

بعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور  های سالدر بلندمدت اقتصاد منفي و 

ارزش ریال دنبال شـد، یعنـي نـرخ ارز تعـادلي      برآورد بيشتشویق صادرات، سياست 

كمتر از نرخ حقيقي آن بود. هم نين نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشـد  

، اما رشـد نـرخ ارز   بود. در برنامۀ چهارم نيز روند كاهش ارزش پول ملي ادامه داشت

ی ارزی برنامۀ چهارم موجـب  ها سياستتعادلي بيش از نرخ حقيقي آن بود. بنابراین 

 .برآورد ارزش ریال شدكم

تنهـا در    -1284سال پایۀ  ثابت های يمتبر حسب ق - اثرمستقيم براساس نتایج

( و سال پس از افزایش قيمت جهاني 1281سال اجرای سياست شناورسازی نرخ ارز)

ذرت حمایت قيمتي شده است و برنامۀ چهارم پـس   كنندگان توليد(، از 1288غالت)
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همۀ در بنابراین . از دورۀ جنگ كمترین حمایت منفي را از این محصول داشته است

شده با نرخ تعدیلمرجع  يمتذرت كمتر از ق كنندگان توليددریافتي  يمتق ،ها برنامه

كـاران  ذرت پذیری رقابتكه موجب كاهش  تبوده اسونقل حقيقي ارز و هزینۀ حمل

در مقایسه با رقبای خارجي و هم نين كاهش توانایي آنـان در تـأمين نيـاز داخلـي     

نـاگزیر از   كننـدگان  توليـد هـای داخلـي،   با افزایش قيمـت  1275شده است. از سال 

پرداخت زیان كمتری شدند و با وجـود نوسـان، رونـد حمایـت از كشـاورزان در پـي       

افزایشي شد. با وجود ایـن بـا فـرض ادامـۀ رونـد       ،ی ارزی و بخشيها استسياجرای 

ــا ق یســهدر مقادر برنامــۀ پــنجم نيــز ، كنــوني ــه  يپرداختــ ي،جهــان هــای يمــتب ب

اجـازۀ فـروش ذرت   اگر دولت  یگر،. به عبارت دگيرد ميصورت نذرت  كنندگان توليد

خواهنـد   یبيشـتر تي دریـاف ذرت  كننـدگان  توليد دهد، يجهان یدر بازارهارا  داخلي

آمـار   براسـاس از آنجـا كـه   . داشت و ناگزیر از پرداخت ماليات پنهـان نخواهنـد بـود   

مورد بررسي این پژوهش  های سالدر تمام  يداخل يمتقمنتشرشدۀ مركز آمار ایران، 

از نوسان  برآمده یبازار يمتاز قیت داشته است، نوسان شاخص حما افزایشي یروند

كه اجـرای سياسـت   چناناست. و مقادیر توليد و مصرف ذرت  يجهان يمتق، نرخ ارز

، موجب توقف موقت دریافـت ماليـات پنهـان از    1281تك نرخي كردن ارز در سال 

بـه علـت نوسـان در قيمـت جهـاني      ، آنپس از  این محصول شد، اما كنندگان توليد

 حمایـت  1282حمایت از قيمت بازاری روند ثابتي نداشت، به طـوری كـه در سـال    

برابر سال پيش از آن بود. در برنامۀ چهارم نيـز    16/2 كنندگان توليدقيمتي منفي از 

ای قيمتي به ه این نوسان در حمایت نشدن قيمت بازاری ادامه داشته است و حمایت

هـای جهـاني موجـب دریافـت ماليـات پنهـان از       طور ميانگين در مقایسه بـا قيمـت  

قيمت تضميني ذرت با وجود رشـد فزاینـده،    ذرت شد؛ به بيان دیگر، كنندگان توليد

با افزایش قيمت جهاني آن تغيير نكرده است. افزایش قيمت جهاني ذرت در  همزمان

كـاربردن ذرت در توليـد   با اجرای برنامۀ چهارم توسعه، به دليل به همزمان های سال
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ه كاران ایراني انجاميده است، به طـوری كـ  سوخت گياهي، به كاهش حمایت از ذرت

ميليارد ریـال   -1383ذرت  كنندگان توليد( حمایت قيمتي از 3118)1287در سال 

با فرض ادامۀ رونـد افزایشـي قيمـت     1288بود. در سال  1284به قيمت ثابت سال 

ی برای ذرت تصویب كرد كـه موجـب   بيشترجهاني، شورای اقتصاد، قيمت تضميني 

زاری از كشاورزان داخلي شد. حمایت با 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  374

قيمت تضميني ذرت، در تعيين  رسد ميبا وجود روند افزایشي قيمت داخلي، به نظر 

گذاری آن بـه  مورد توجه بوده است و در قيمت بيشترحمایت از زیربخش دامپروری 

این تفـاوت قيمـت    است كهافزایش نرخ تورم و قيمت جهاني ذرت كمتر توجه شده 

ایـن محصـول در بازارهـای جهـاني      پـذیری  رقابـت رت از قـدرت  داخلي و جهـاني ذ 

رشـد توليـد    شود ميذرت، موجب  كنندگان توليدكاهد. هم نين حمایت نكردن  مي

مـدت بـه   پاسخگوی تقاضای موجود در زیربخش دامپـروری نباشـد كـه در طـوالني    

 امد.انجای دولت ميدام و طيور و هزینۀ بودجه كنندگان توليدی ها هزینهافزایش 

شده با نرخ ارز تعادلي )اثركل( با قيمت ثابت سال شاخص حمایت قيمتي محاسبه

( 1261-1282بررسي شده در پژوهش ) های سال بيشتردر  دهد مي، نيز نشان 1284

كـاران نـاگزیر از پرداخـت ماليـات پنهـان      ی ارزی و بخشي، ذرتها سياستبا اجرای 

بـا   1266و  1261 هـای  سـال اه بـود. در  بودند و حمایت از كشاورزان با نوسان همـر 

كشاورزان حمایت شـدند. یعنـي بـا     ،ارزش ریال، با اعمال نرخ تعادلي ارز برآورد بيش

ذرت در بـازار ایـن محصـول حمایـت      كننـدگان  توليـد ی ارزی ها سياستاجرانشدن 

پایــاني برنامــۀ دوم توســعه بــا بهبــود  هــای ســالكردنــد. در ی دریافــت مــيبيشــتر

روند افزایشي پيدا كرد و  كنندگان توليدخشي و ارزی حمایت قيمتي از ی بها سياست

ارزش ریـال حمایـت قيمتـي از     بـرآورد  بيشبا شناورسازی نرخ ارز و  1281در سال 

رسيد. اما پس از آن تا 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  222به  كنندگان توليد

بت نبود و در برنامۀ چهـارم بـه   ذرت مث كنندگان توليدحمایت قيمتي از  1288سال 
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آن انتقـال   كنندگان مصرفذرت به  كنندگان توليدميليارد ریال از  765طور ميانگين 

 یافت.

نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

كه  بود يمنف ی توسعه، به طور ميانگينها برنامهجنگ و  های دورههمۀ ( در يممستق

، با نرخ ارز حقيقـي  شده یلتعد يجهان يمتقمحصول از  يداخل يمتق دهد مي نشان

كه سال بدون برنامه  1282چهارم، با در نظر گرفتن سال  ۀاثر در برنام ینبود. ا كمتر

در پـي اجـرای    دهـد  مـي نشـان  كـه   شـد محاسبه درصد  -8/2 به طور متوسطبود، 

يمـت پـيش روی رقبـای    درصد نسبت به ق 8/2ی قيمتي كشاورزان ایران ها سياست

كاران با اعمال نرخ حقيقي ارز در چهـار  جهاني كمتر دریافت كردند. حمایت از ذرت

 برنامۀ توسعه به طور ميانگين روند افزایشي داشت.

بررسي اثركل حمایت از قيمت بـازاری نيـز رونـدی مشـابه اثرمسـتقيم را نشـان       

يـانگر حمایـت منفـي از    و تعدیل قيمـت جهـاني بـا نـرخ ارز تعـادلي نيـز ب       دهد مي

ی هـا  سياسـت است. یعني حتي اگر نرخ ارز تعـادلي هـم برقـرار بـود،      كنندگان توليد

ای بود كه در مقابـل رقبـای خـارجي خـود نـه تنهـا حمایـت        بخشي قيمتي به گونه

در كـاهش قـدرت   مسـئله  شد كه این ، بلكه ماليات نيز بر آنها تحميل ميشدند مين

ذرت ایراني بسيار مـؤثر اسـت. بـر ایـن اسـاس تنهـا در        نكنندگا توليد پذیری رقابت

ی بخشي و ها سياستذرت با  كنندگان توليد 1288و  1281، 1266، 1261 های سال

مورد بررسي، در برنامۀ سوم توسعه با  های دورهارزی حمایت شدند. هم نين در بين 

 .ذرت تحميل شد كنندگان توليدارزش ریال كمترین زیان بر  برآورد بيش

كننـدۀ  ی ارزی تـا چـه انـدازه تقویـت    هـا  سياسـت  دهـد  مياثر غيرمستقيم نشان 

ي كه نـرخ حقيقـي   های سالی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. در ها سياست

در پـي اجـرای    كننـدگان  توليـد ارز بيش از نرخ ارز تعادلي است، حمایت قيمتـي از  

فاصلۀ نرخ ارز حقيقـي از  سياست ارزی مثبت است و برعكس. انحراف نرخ ارز نسبت 
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. براسـاس جـدول   شـود  ميتعادلي به نرخ ارز حقيقي است كه به شكل درصدی بيان 

درصد اثرغيرمستقيم مقدار  است، بيشتري كه انحراف نرخ ارز های سال( در 3-4-3-5)

. شـدند  ميكاران حمایت ارزش ریال ذرت برآورد بيش. در دورۀ جنگ با داردی بيشتر

ی آزادسازی نرخ ارز و كاهش ارزش پول ها سياستول توسعه با اجرای اما در برنامۀ ا

ی ارزی كـاهش پيـدا كـرد و كشـاورزان نـاگزیر از      هـا  سياستاز  برآمدهملي حمایت 

بعدی با كاهش انحـراف نـرخ ارز، ایـن دو     های سالپرداخت ماليات پنهان شدند. در 

هارم با اجرای سياسـت  ی سوم و چها برنامهی پيدا كردند و در بيشترشاخص تناسب 

ی ارزی بـه  هـا  سياسـت  در پي كنندگان توليدسازی نرخ ارز حمایت قيمتي از یكسان

درصـد بـود.    -75/2+ و 5/2درصد و انحراف نرخ ارز به ترتيب  -8/7+ و 14/7ترتيب 

اثرغيرمسـتقيم   1278و  1277 هـای  سـال كه تنهـا در  در برنامۀ دوم نيز با وجود آن

درصد بود. در برنامۀ پـنجم نيـز ماننـد     5/2ميانگين این برنامه  مثبت بوده است، اما

ی ارزی در بـازار ذرت، كشـاورزان نـاگزیر از    هـا  سياسـت برنامۀ چهارم در پي اجرای 

مقادیر مطلق اثر غيرمستقيم و اثـر مسـتقيم در    پرداخت ماليات خواهند بود. مقایسۀ

MPS غيرمسـتقيم بـوده    از اثـر  بيشـتر اثرمستقيم  هاسال بيشتردر  دهد مي% نشان

ی خاص بخش كشاورزی در چگونگي حمایت ها سياستتر  كه بيانگر نقش مهماست 

رود تـأثير  . انتظـار مـي  اسـت  یی ارزهـا  سياستبا  یسهاز توليدكنندگان ذرت در مقا

برنامۀ پنجم همانند برنامۀ چهارم توسـعه در حمایـت    های سالی ارزی در ها سياست

های اثرمستقيم و اثرغيرمستقيم نشان افزایشي باشد. عالمت نكنندگا توليدقيمتي از 

تا پایـان برنامـۀ چهـارم،     1282و پس از آن از سال  1262-76 های سالدر  دهد مي

ی بخشي و هر دو منفـي بـوده   ها سياستكنندۀ جهت و تقویتی ارزی همها سياست

مثبـت  جهـت و هـر دو   ی ارزی و بخشـي هـم  هـا  سياسـت  1281است. تنها در سال 

ی ارزی و بخشي در جهت حمایت بازاری از كشاورزان به ها سياستیي همسواند.  بوده

 انجامد.افزایش توليد ذرت و تقویت توليد زیربخش دامپروری مي
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 يطه ذرت  كننهدگان  توليهد از كهل   يهت حما يرمقهاد  يبررس 1-4-1-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان وليــدتای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 ای هبودجـ  هـای  تپرداخـ ای بازاری از محصول ذرت تحليل شد. ه بخش قبل حمایت

 يميایي،كود ش یارانۀ) یكشاورز های هبه نهاد پرداختي یارانۀشامل  یراندر ا اجراشده

ـ  یارانـۀ  ،ش(كـ  سموم و علف  يمـۀ ب ،(یآالت كشـاورز  ين)بـرق و سـوخت ماشـ    رژیان

ها كمتر به شـكل پرداخـت مسـتقيم    است. این پرداخت يالتتسه یارانۀمحصوالت و 

قيمـت  ی قيمتي و توزیع نهـادۀ ارزان ها سياستیارانه بوده و به طور معمول به شكل 

رانـي را  ای كننـدگان  توليـد ای از . از این رو بخش عمدۀ حمایت بودجهپذیرد ميانجام 

ی چشـمگير كه نرخ ارز در آن نقـش   گيرد ميهای قيمتي در بازار نهاده در برحمایت

تفـاوت   براسـاس كـش  های انواع كود شـيميایي و علـف  دارد. یارانۀ پرداختي به نهاده

قيمت داخلي و خارجي، مقدار مصـرف نهـاده بـرای محصـول دیـم و آبـي و سـطح        

 :شود ميزیركشت با رابطۀ زیر محاسبه 

  
 

   
 
      

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقـدار مصـرف نهـاده در     Qهـا،  حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

سطح زیركشت بر حسب هكتار است. یارانۀ انرژی نيـز   Aهكتار بر حسب كيلوگرم و 

پذیر است، با این تفاوت كه به جـز انـرژی مصـرفي بـرای     هرابطۀ باال محاسب براساس

آالت، باید مقدار مصرف انرژی فسيلي)نفت گاز( و برق مـورد نيـاز استحصـال    ماشين

آب زیرزميني محاسبه شود كه با توجـه بـه كمبـود اطالعـات در دسـترس، فراینـد       

 ای برای محاسبۀ آن دنبال شد. پي يده
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 -ذرت در نرخ حقيقي ارز  ميليارد ريال كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-1-4-9جدول 

 پژوهش های یافتهمنبع:  (2984ثابت سال 

 

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

136012/353/200/000/1415/6978/7020/41

136111/034/230/000/1115/4871/2827/34

136213/085/500/000/1218/8269/4929/24

136317/578/870/000/3027/0564/9632/80

136417/3413/790/000/5232/1653/9142/89

136534/3131/900/000/6367/4750/8547/28

136636/1974/010/001/06112/3332/2265/89

136741/6959/990/000/72103/1140/4358/18

22/9525/190/000/4549/0257/7340/50میانگین

136844/7759/230/000/63105/2842/5356/27

136986/0191/040/001/60180/2547/7250/51

137043/9473/980/001/83121/5836/1460/85

137181/52142/160/003/19230/0535/4461/79

137281/84200/900/002/78288/3028/3969/68

137358/90194/350/002/29257/8322/8575/38

66/17126/940/002/05197/2135/5162/41میانگین

1374135/90289/370/002/79430/8531/5467/16

137598/26260/670/332/73364/7226/9471/47

137683/75287/930/634/23380/7821/9975/62

1377137/70279/890/585/02428/2032/1665/36

1378278/81639/291/757/34934/5229/8368/41

146/88351/430/664/42507/8128/4969/60میانگین

1379257/38651/121/7610/68931/6227/6369/89

1380220/34411/451/209/73652/4533/7763/06

1381208/66610/102/0311/62844/0324/7272/28

1382213/68769/898/8115/361023/1020/8975/25

1383295/171073/2618/3715/941418/6820/8175/65

239/05703/166/4312/67973/9825/5671/23میانگین

1384237/941402/5512/960/001653/4414/3984/83

1385182/021470/195/890/001658/1010/9888/67

1386171/681804/389/430/001985/488/6590/88

1387232/25952/842/870/001187/9619/5580/21

1388143/16826/436/210/00975/8014/6784/69

1389188/571156/9610/480/001356/0113/9185/32

192/601268/897/970/001469/4713/6985/77میانگین

1390245/001097/946/680/001349/6218/1581/35

1391340/131515/176/810/001862/1118/2781/37

1392382/231713/415/720/002101/3618/1981/54

1393429/701935/755/330/002370/7918/1281/65

1394513/472335/524/740/002853/7317/9981/84

382/111719/565/860/002107/5218/1581/55میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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سـازی نـرخ سـود    و یكسـان  1284ها نيـز تـا پـيش از سـال     تسهيالت اعطایي بانك

قيمـت بـه كشـاورزان    ی مختلف اقتصاد، به صورت تسهيالت ارزانها بخشتسهيالت 

از تفاوت نرخ سود بخش كشاورزی و ميانگين وزني شد كه در محاسبات پرداخت مي

 ی اقتصادی استفاده شده است.ها بخشنرخ سود دیگر 

ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشها با توجه به آن ه در نتایج محاسبۀ این پرداخت

ثابت  های يمتدر قای های بودجه( آمده است. براساس آن حمایت5-3-4-2جدول )

در سـال   یـال ر يليـارد م 1256بـه  ، 1261در سـال   الیـ ر يلياردم 15از  1284سال 

بخش زیادی از آن به دليل افزایش توليد ذرت در  است كهافزایش پيدا كرده  1282

 ینبيشتر  انرژیو شيميایي  ی انواع كود و سمومها نهادهحمایت از  این سه دهه است.

ایـت از  حمسـهم   ،جنـگ  های سالدر شوند.  را شامل ميای  های بودجه یتسهم حما

و  شده بيشتر انرژی یارانۀبعد، سهم  های سالو در بود  بيشتر كود و سموم شيميایي

 همـۀ هـا در   حمایت ینا يانگينبه طور مبنابراین، . رسيد1286درصد در سال  21تا 

تفـاوت قيمـت    اسـت كـه  را در برگرفته ای  های بودجه پرداخت بخش عمدۀ ها برنامه

آالت های زیرزميني و توسعۀ ماشـين استفاده از آبداخلي و خارجي انرژی و افزایش 

 است.آن  از دالیل

حمایت به شكل تسهيالت بانكي هميشه افزایشي بـود و در برنامـۀ سـوم توسـعه     

های ثابـت  ميليارد ریال به قيمت 6/13ین افزایش را داشت و به طور ميانگين بيشتر

ش كشـاورزی و  ر اثـر تفـاوت نـرخ سـود تسـهيالت پرداختـي بـه بخـ        ب 1284سال 

كاران پرداخـت شـد. در برنامـۀ چهـارم توسـعه بـا       ی اقتصادی دیگر به ذرتها بخش

ی اقتصـادی حمایـت از بخـش    هـا  بخـش سازی نرخ سـود در  اجرای سياست یكسان

كشاورزی از راه پرداخت تسهيالت بانكي برابر با صفر شد. روند پرداخت سهم دولـت  

، تا پایان برنامۀ سـوم افزایشـي   1275ال در بيمۀ محصول ذرت نيز پس از آغاز در س

در برنامـۀ پـنجم    شـود  مـي بيني بود، اما در برنامۀ چهارم با نوسان همراه بود و پيش
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ميليارد  2/7روندی كاهشي را دنبال كند. شایان ذكر است در برنامۀ چهارم توسعه با 

 .كاران یارانۀ بيمه دریافت كردندذرت 1284های ثابت سال ریال به قيمت

در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-3-4-3)نمودار در كه  طور همان

تا پایان برنامۀ دوم توسعه روند افزایشي داشـت. پـس از    1284های ثابت سال قيمت

هـای ترویجـي توسـعۀ    آن و در پي كاهش دخالت دولت در بازار ذرت و اجرای طـرح 

ای رشـد  هـای بودجـه  رداخـت پ 1281كشت ذرت، با رشد سطح زیركشـت، از سـال   

پس از یك افت به دليل كاهش سطح زیركشت چهارم در برنامۀ  ای پيدا كرد.فزاینده

ای دولت های بودجه، افزایش حمایت1288و  1287 های سالو عملكرد در هكتار در 

 كاران ادامه پيدا كرد.از ذرت

 
 مختلف توسعه یها برنامه طي ها تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-1-4-1 نمودار

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   ها شاخص( نتایج محاسبۀ 5-3-4-4ای، در جدول )بودجه

( انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    5-3-4-3آمده است. در این جدول نيز مانند جـدول ) 

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 
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ی دوم و سوم ها برنامه. ميانگين انحراف نرخ ارز در دورۀ جنگ و شود ميایران بررسي 

ارزش حقيقي ریال نسبت به ارزش تعـادلي آن   برآورد بيشتوسعه مثبت بوده است و 

 .دهد ميرا نشان 

و انحـراف نـرخ ارز بـر     یی ارزهـا  استسياثر  یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSE )طور كه  همان. شود ميمستقيم، كل و غيرمستقيم محاسبه  هایراست كه اث

از  حمایـت وضـعيت موجـود   بيـان شـد، اثـر مسـتقيم بيـانگر      ی پـيش  هـا  بخشدر 

ی در حـال اجـرای بخـش    هـا  سياسـت ذرت بر اثـر   نندگانك مصرفو  كنندگان توليد

آنان را در شرایط اعمـال نـرخ ارز تعـادلي    حمایت از  ،اثر كل كشاورزی و ارزی است.

اثرغيرمسـتقيم   .دهـد  مـي نشـان   از متغيرهای كـالن اقتصـادی در بلندمـدت    برآمده

ادلي را در دو نظـام ارزی حقيقـي و تعـ    كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدحمایت از 

 پـذیری  رقابـت ی ارزی در چگـونگي  هـا  سياسـت دهنـدۀ اثـر   و نشان كند ميمقایسه 

ذرت نسبت به رقبای جهاني است. اگر این شـاخص مثبـت    كنندگان توليدبلندمدت 

كـاران  بلندمـدت ذرت  پـذیری  رقابـت ی ارزی هـا  سياستباشد به این معني است كه 

 ایراني را افزوده است و برعكس.

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

بـه   ،اسـت تغيير یافتـه   يدكنندهو تول يداز تول یتبه سمت حما یتيی حماها سياست

 يفـ ی اول و دوم توسـعه من هـا  برنامـه ها در دوران جنگ،  یتحما يانگينمطوری كه 

مثبت ای های بودجهتا پنجم در پي افزایش حمایتسوم  یها برنامه دراما  است، بوده

شده ی اول و دوم توسعه با وجود نوسان، ماليات پنهان تحميلها برنامه. در بوده است

ی ارزی و بخشي افزایشي بوده و كشـاورزان در  ها سياستبه كشاورزان در پي اجرای 
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 1284ميليارد ریال به قيمـت ثابـت سـال     1312ميانگين برنامۀ دوم ساالنه به طور 

هـای قيمتـي، حمایـت از    بـا بهبـود حمایـت    1276انـد. از سـال   زیان پرداخت كرده

هـای  روند افزایشي پيدا كرد و در برنامۀ سوم توسعه با افزایش حمایت كنندگان توليد

پي كاهش ارزش پول ویژه یارانۀ انرژی و انواع كود و سموم شيميایي در ای، بهبودجه

هـای جهـاني،   سازی نـرخ ارز و افـزایش قيمـت   ملي در نتيجۀ اجرای سياست یكسان

از رقابت در بـازار   بيشتر 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  222 كنندگان توليد

جهاني دریافت كردند. در برنامۀ چهارم نيز با ادامۀ افزایش شـكاف قيمـت داخلـي و    

حمایت از كشاورزان افزایش چشگيری پيدا كرد. مشاهدۀ روند  خارجي انرژی و توليد

ی هـا  سياسـت ( بيـانگر اثرگـذاری   5-3-4-1در جـدول )  1276رشد توليد از  سـال  

(، 5-3-4-4ای )هـ  ذرت است. مقایسۀ نتـایج جـدول   كنندگان توليدحمایتي بر رفتار 

 كننـدگان  دتوليي كه حمایت از های سالدر  دهد مي( نشان 5-3-4-3( و )2-4-3-5)

از  بيشـتر  يدكنندهاز تول یتدر كل حما ایبودجههای  یتسهم حماذرت مثبت است 

ی ها برنامهی در دورۀ جنگ و ا ای بودجهه با وجود پرداخت .است قيمتيهای  یتحما

هـای   عالمـت بـا حمایـت    ( هـم PSEحمایت كـل از توليدكننـده )   ،اول و دوم توسعه

ۀ سوم و چهارم با حمایت قيمتي منفي با مقدار قيمتي، منفي بوده است. در دو برنام

مثبت اسـت، زیـرا بـا     PSEای، عالمت شاخص مطلق كمتر نسبت به حمایت بودجه

افزایش تفاوت قيمت سوخت در داخل كشور با قيمت جهـاني و كـاهش ارزش پـول    

شـده اسـت. در    بيشـتر ای نسبت بـه حمایـت قيمتـي     های بودجه ملي، سهم حمایت

تحـت تـأثير    بيشـتر نخستين بررسي،  های سالدر  كنندگان توليد مجموع حمایت از

است ای بوده های بودجهبعدی تحت تأثير حمایت های سالهای قيمتي و در حمایت

از خرید تضميني و دخالـت دولـت در    بيشترای های بودجهحمایت دهد مينشان  كه

 كاران بوده است.ذرت كنندۀ حمایتبازار محصول، 
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 ذرت كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-1-4-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-18-4-19/4914/23-5/26

38/901361-711-7/5624/6717/11

38/671362-27-10-29/3614/35-15/00

47/681363-71-35-45/9313/32-32/61

-13/161364-66-96-37/33-9/90-47/23

-2/711365-21-43-7/64-7/88-15/51

75/721366-4186-8/3537/7629/41

89/871367-267-33-39/9631/20-8/76

9/73-24/4514/72-15-65-میانگین37/72

50/621368-170-70-34/9114/06-20/85

-4/301369-87-147-19/35-12/02-31/38

-10/841370-348-456-43/82-7/76-51/57

-47/031371-665-1821-43/92-22/16-66/08

-51/411372-1331-4247-43/30-26/03-69/33

-41/291373-1079-2478-48/80-18/94-67/74

51/16-12/14-39/02-1537-613-میانگین17/38-

-31/971374-1538-2829-52/08-14/12-66/20

-16/181375-2391-3138-63/19-6/84-70/03

-0/891376-966-1095-38/07-4/75-42/82

33/151377-905-482-33/5210/35-23/17

29/101378-29236-8/279/561/29

40/19-1/16-39/03-1502-1218-میانگین2/64

16/96137928226411/050/8711/92

16/541380461092/043/515/55

12/99138195789443/661/6845/33

3/85138252934617/16-5/5611/60

-2/791383-147-565-3/37-9/26-12/63

1/7512/35-33321014/11میانگین9/51

-6/18138498142527/45-16/2111/24

-10/701385135670338/99-20/7118/28

-13/091386148558432/56-21/2811/28

-7/741387-94-580-2/47-11/64-14/11

-3/321388124999467/96-15/4452/52

-17/451389130273445/41-23/7621/65

18/1716/81-104747734/98میانگین9/75-

-19/221390138992452/77-23/4129/36

-21/141391113150334/34-21/9412/40

-23/071392122556035/56-22/6612/89

-24/981393132763236/66-23/1713/49

-22/091394139972034/63-20/4114/22

22/3216/47-129466838/79میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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ــرخ ارز  كننــدگان توليــد( شــاخص حمایــت از 5-3-4-4در جــدول ) براســاس ن

تعادلي)اثركل( روندی مشابه اثرمستقيم داشته است كه تـا سـال پایـاني برنامـۀ دوم     

، در 1278ال ، همواره منفي بوده است و از س1266و  1261 های سالتوسعه به جز 

-، با توسـعۀ حمایـت  1287و  1282 های سالی سوم و چهارم توسعه به جز ها برنامه

 هـای  سـال ها با نرخ تعـادلي ارز در  ین حمایتبيشترای مثبت شده است. های بودجه

سازی با اجرای سياست شناوری 1281پذیرفته است. در سال  صورت 1288و  1281

 1284هـای ثابـت سـال    ميليارد ریال به قيمت 824كاران شدۀ نرخ ارز ذرتمدیریت

بينـي كـردن قيمـت ذرت    پـيش  بيشـتر با  1288اند و در سال حمایت دریافت كرده

و  1287قيمت غالت در سـال   چشمگيرگذاری به دليل افزایش شورای قيمت توسط

هـای سـال ثابـت    ميليارد ریال به قيمت 224انتظار ادامۀ این روند، كشاورزان ایراني 

اند. دست آوردهبهدرآمد  از خرید نهاده و فروش محصول در بازار جهاني بيشتر 1284

هـا  در برنامۀ پنجم نيز با وجود اجرای قانون هدفمندسـازی یارانـه   شود ميبيني پيش

 كاران افزایشي باشد.حمایت از ذرت

شاخص  ،كنندگان توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز طور كه بيان شد، درهمان

از  یــتحما بــرآوردشــاخص از تــر  %( مهــمPSE) يدكننــدهاز تول یدرصــد یــتحما

ـ    یـت از حما یبهتـر  یسـۀ مقا؛ زیـرا  ( استPSE) يدكنندهتول  ينرا در طـول زمـان، ب

شاخص  ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

 -4/34 يـانگين م .شـود  مـي مشـاهده   (5-3-4-4)در جدول  1محور تجارترهيافت با 

 جنـگ  ۀدورمحور و نرخ حقيقي ارز برای  با رهيافت تجارت كه% PSEشاخص درصد 

درصـد از آن ـه    4/34 يدكننـده تول یافتيمقدار در دهد مياست، نشان محاسبه شده 

به دست آورد، كمتر بـوده اسـت. بـه     يجهان يمتبا فروش محصولش با ق توانست يم

% از 4/34 يدكنندهتولاست موجب شده ره دو یندر ا یتيحما یها سياست یگر،د يانب

                                                 
1
 . Tra e Econom st’s Denom nator 
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بـه   آوردبـه دسـت   توانسـت   مـي  یيها سياستچنين بدون  یطكه در شرای را درآمد

در با نرخ ارز حقيقـي  شاخص  ینا يانگينم از دست بدهد.پنهان  ياتمالشكل نوعي 

 برنامـه بـه   یـن در طـول ا  یعنـي  ؛شده است برآورددرصد  2/24چهارم توسعه  ۀبرنام

به دست  يجهان يمتق اكه در صورت فروش محصول ب یدرصد از درآمد 2/24 ۀانداز

مثبت  یتموجب حما یتيحما یها سياستبرنامه  ینشده است. در ا یتحما ،آورد يم

-مـي  است كهداده  یشافزا ياو را نسبت به بازار جهان یافتيشده و در يدكنندهاز تول

و توسعۀ توليد و در نتيجه تقویت صنعت  گانكنند توليدتواند به افزایش توان رقابتي 

. در دورۀ جنگ به علت اهميـت ذرت در تـأمين پـروتئين    بينجامددام و طيور كشور 

به منظور كمتر نگه داشـتن قيمـت داخلـي آن بـود و كشـاورزان       ها سياستداخلي، 

 ی اول و دومهـا  برنامـه ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان زیادی بودند؛ این شـرایط در  

ی آزادسازی و كاهش ارزش ریال ادامه داشت. رشد ها سياستتوسعه به دليل اجرای 

ی قيمتي را ها سياستای در برنامۀ سوم تا حدی بود كه اثر منفي های بودجهحمایت

مقدار اثـر   ینبيشتركاران به طور ميانگين مثبت بود. اما خنثي كرد و حمایت از ذرت

 ۀذرت در برنامـ  كننـدگان  توليـد از  یـت ر حماد يبخشـ  یها سياست يرو تأث يممستق

 .یابدها در برنامۀ پنجم افزایش این حمایت شود ميبيني پذیرفت و پيشانجام  چهارم

% از 67ی حمـایتي بخشـي كشـاورزان    ها سياستاز  برآمده، دریافتي 1288در سال 

ارزش توليد برحسب قيمت جهاني تعدیل شده با نـرخ ارز حقيقـي بـوده اسـت كـه      

هـای قيمتـي و   سال است. یعني در این سال حمایـت  21ین حمایت در طول تربيش

خـود در  درآمـد   موجب شدند كشاورزان بيش از دو سـوم  همزمانای به طور بودجه

آنـان و توسـعۀ    پذیری رقابتبازار جهاني، حمایت دریافت كنند كه در افزایش قدرت 

 كشت مؤثر است.

حمایـت از  دهنـدۀ  نشـان  اثـر كـل   ،بيـان شـد  ی پـيش  ها بخشدر طور كه  همان

از متغيرهای كالن اقتصـادی در   برآمدهكشاورزان را در شرایط اعمال نرخ ارز تعادلي 
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ی بخشـي و كـالن   هـا  سياسـت ميـانگين اثـر كـل كـه مجمـوع اثـر        .است بلندمدت

، در دهـد  ميی ارزی( در حمایت از توليدكنندگان ذرت را نشان ها سياستاقتصادی)

 یـابي مثبت ارزتا پنجم  سوم یها برنامهدوم منفي و در  و اول یها برنامهجنگ،  ۀدور

و هـا  از كل حمایتای دولت  های بودجه پرداختسهم شده است كه علت آن افزایش 

در دورۀ جنـگ بـا    اسـت.  ی ارزیهـا  سياسـت يمتـي و اجـرای   ق هـای  یتبهبود حما

ذرت  كننـدگان  دتوليی تثبيتي حمایت از ها سياستارزش ریال و اجرای  برآورد بيش

درصد بود. اما در برنامۀ اول توسعه با كاهش شدید ارزش ریال  -7/2به طور ميانگين 

 ی آزادسازی، كشاورزان نـاگزیر از پرداخـت حـدود نيمـي از    ها سياستدر پي اجرای 

 برآورد بيشخود در بازار جهاني به شكل ماليات پنهان شدند. در برنامۀ سوم با درآمد 

كـاران حمایـت شـدند و در    ای ذرتهای قيمتي و بودجهود حمایتارزش ریال و بهب

( با اثرگـذاری متغيرهـای بنيـادین    1281سازی نرخ ارز )سال اجرای سياست یكسان

 ،خود در صـورت فـروش محصـول در بـازار جهـاني     درآمد  درصد از 45اقتصاد ایران 

بـه دليـل    1287حمایت دریافت كردند. مقدار منفي اثر كل و اثرمسـتقيم در سـال   

دهنـدۀ  نشـان  است كهافزایش قيمت جهاني و در نتيجه كاهش زیاد حمایت قيمتي 

 پذیری كشاورزان ایراني در مقابل تغييرات بازار جهاني است.آسيب

ی ارزی بـر مقـدار حمایـت از    هـا  سياسـت % كه اثر PSEميانگين اثر غيرمستقيم 

در ایـن دوره بـا   مثبت بود.  تنها در دورۀ جنگ، دهد ميرا نشان توليدكنندگان ذرت 

كشـاورزان افـزوده شـد. در برنامـۀ اول     درآمـد   درصد بـر  34ارزش ریال  برآورد بيش

ی ارزی زیـان  هـا  سياسـت كشـاورزان در پـي اجـرای     برآورد ارزش ریالتوسعه با كم

 یتموجب حمایال، به طور متوسط ارزش ر برآورد بيشسوم توسعه  ۀدر برنامكردند. 

به علت اثرگذاری معكوس انحراف نرخ ارز در محاسـبۀ  شده است. ن نكنندگا توليداز 
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های قيمتي، عالمت اثرغيرمستقيم و خنثي كردن اثر حمایت 1ایهای بودجهپرداخت

ی ارزی ها سياستاثرگذاری  مقداربا انحراف نرخ ارز هميشه یكسان نيست و براساس 

طـور كـه در سـال    . هماندكن ميای عالمت آن تغيير های قيمتي و بودجهبر حمایت

درصد است. تا پيش از  -5/5ارزش ریال، اثر غيرمستقيم  برآوردبا وجود بيش  1283

برنامۀ چهارم توسعه با وجود انحراف زیاد نرخ ارز اثر غيرمستقيم كمتر بود، اما در این 

ی ها سياست دهد ميبرنامه با كاهش انحراف ارزی این اثر افزایش پيدا كرد كه نشان 

چهـارم   ی سـوم و هـا  برنامـه جنگ و  ۀدر دورزی در برنامۀ چهارم اثرگذارتر بودند. ار

مقـادیر   ی كـه طور به ند،بودخالف جهت یكدیگر  يبخش و یارز یها سياستتوسعه، 

ی خـاص  هـا  سياسـت  يجنگ موجب كاهش اثر منفـ  ۀدر دور يرمستقيممثبت اثر غ

ی هـا  برنامـه وره شد و در د ینبخش كشاورزی در حمایت از توليدكنندگان ذرت در ا

را در  يبخش یها سياستاثر مثبت  ی،ارز یها سياست يچهارم توسعه اثر منف سوم و

 یارز یها سياستتوسعه،  یها برنامه یگركرد. در د يفتضع كنندگان توليداز  یتحما

 ي، اثـر منفـ  توسـعه  اول و دوم یها برنامهكه در  یاست. به طور بوده همسو يبخش و

 كـرد.  یتذرت را تقو لمحصو كنندگان توليداز  يمنف های یتحما ی،زار یها سياست

از اثــر  بيشــتر يممطلــق اثرمســتق یرمقــاد شــده يبررســ ۀدور هــای ســال بيشــتردر 

ذرت بـر   كننـدگان  توليـد از  یـت در مجموع كـل حما  یگر،د يانبود. به ب يرمستقيمغ

 يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع یا یتتقو یارز یها سياستحسب عالمت شاخص، 

ی ارزی بـود كـه   هـا  سياسـت از  بيشـتر ی بخشي در اندازۀ اثر كل، ها سياستو نقش 

 . كند ميكاران آشكار ی بخشي را در حمایت از ذرتها سياست بيشتراهميت 

                                                 
1
های انواع كود و سموم شيميایي و انرژی كه از آنها حمایت ای نهادههای بودجهكشاورزان در محاسبۀ حمایت - 

ای بت نرخ ارز تفاوت حمایت بودجهروند. از این رو، با انحراف مثشمار ميكننده بهپذیرد، مصرفقيمتي انجام مي

ای مثبت برآورد ارزش ریال اثر غيرمستقيم حمایت بودجهشده با نرخ ارز تعادلي و حقيقي، منفي و با كممحاسبه

 است.
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ی ها برنامه يطذرت  كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-4-1-7

 توسعه

ــت از   ــاخص حمای ــرفش ــدگان مص ــان كنن ــدۀ نش ــادهن ــا لانتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

از است كه در محاسبۀ این شاخص برای محصـول ذرت،   كنندگان مصرفبه  ها انتقال

-از راه بودجـۀ سـاالنۀ دولت)ماليـات    كنندگان مصرفپرداخت مستقيمي به آنجا كه 

و  كننـدگان  توليـد بـه   كننـدگان  مصـرف انتقـال از  ، تنها پذیرد مين صورت( دهندگان

در محاسبه به كـار گرفتـه شـده اسـت. از ایـن رو،       كنندگان مصرفواردكنندگان به 

، مقدار شاخص درصدی آن برابر با CSEبراساس روابط فصل سوم در مورد محاسبۀ 

% MPSو عالمـت آن قرینـۀ    كننـدگان  توليدشاخص درصد حمایت از قيمت بازاری 

( 5-3-4-6)جـدول   است. در كنندگان مصرفدهندۀ حمایت بازاری از نشان است كه

-82)ي مـورد بررسـ   ۀدور ي( طCSEذرت ) كنندگان مصرف یتشاخص حما یرمقاد

 است.گزارش شده ( 1261

بـه جـز دو    1268طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز تا سال همان

نرخ واقعي  1276ی آزادسازی تا سال ها تسياسسال مثبت بود و پس از آن با اجرای 

ارزش ریـال،   بـرآورد  بـيش شد. از ایـن سـال بـا     برآوردریال كمتر از نرخ تعادلي آن 

بـا كـاهش چشـمگير ارزش     1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

. هم نـين  تعادلي پول ملي نسبت به ارزش حقيقي آن، انحراف نـرخ ارز منفـي شـد   

ارزش حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه  برآوردروند كم شود ميي بينپيش

 پيدا كند.

های ثابـت  ذرت برحسب قيمت كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

 كننـدگان  مصـرف از  یـت ست كه حماا آن يانگرب(، 5-3-4-6در جدول ) 1284سال 

شي داشته است. به طوری كـه در  نخست روند افزای های سالدر  و است نوساني بوده
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ــال  ــيش از  1275س ــال     6111ب ــت س ــت ثاب ــه قيم ــال ب ــارد ری ــه  1284ميلي ب

زیـربخش دامپـروری    كننـدگان  توليدترین گروه آنها، ذرت كه بزرگ كنندگان مصرف

هستند یارانۀ غيرمستقيم پرداخت شد. پس از آن با كاهش دخالت شركت پشتيباني 

روند كاهشي پيـدا كـرد و در سـال     كنندگان مصرفاز  امور دام در بازار ذرت حمایت

نرخي شدن ارز حمایت از آنان انجام نپذیرفت و ناگزیر از با اجرای سياست تك 1281

ماليات پنهان شدند. در   - 1284به قيمت ثابت سال   -ميليارد ریال  316پرداخت 

رد، اما تنهـا در  افزایش پيدا ك كنندگان مصرفبرنامۀ چهارم توسعه نوسان حمایت از 

( منفي بود. وجود نوسـان بـا افـزایش    1288سال بعد از افزایش قيمت جهاني غالت)

زیـربخش دامپـروری    كنندگان توليد ،، كه دربارۀ این محصولكنندگان مصرفریسك 

 انجامد.و توليد محصوالت دامي مي پذیری رقابتهستند، به كاهش 

لي نيز روندی مشابه داشت و جز برحسب نرخ ارز تعاد كنندگان مصرفحمایت از 

ها مثبـت بـود. در برنامـۀ اول    ، در تمام سال1288و  1281، 1266، 1261 های سال

داشتن قيمت داخلي نسبت به قيمـت جهـاني،   نگهو كم  برآورد ارزش ریالتوسعه كم

ذرت شد. در برنامۀ سوم توسعه با وجـود   كنندگان مصرفین حمایت از بيشترموجب 

ی هـا  سياسـت ذرت، با كاهش تفاوت قيمت داخلي و جهاني و اجرای افزایش مصرف 

ميليارد ریال به قيمـت ثابـت    281به طور ميانگين  كنندگان مصرفارزی حمایت از 

 دهـد  ميی توسعه است و نشان ها برنامهبود كه كمترین حمایت در بين  1284سال 

در برداشـته   دگانكننـ  مصـرف نرخ ارز تعادلي در این برنامه حمایت كمتری را بـرای  

 است.

حمایت  كند مي( با نرخ ارز حقيقي، بيان CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

را  كننـدگان  مصـرف درصـد از پرداختـي    42ذرت در دورۀ جنگ  كنندگان مصرفاز 

شدۀ جهاني شامل شده است. یعني در شـرایط كنـوني بـا    های تعدیلبرحسب قيمت

در صورتي كه )درصد آن ه  42، به اندازۀ دگانكنن مصرفی قيمتي، ها سياستاجرای 
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درصـد   42انـد. در حقيقـت   پرداختند، حمایت دریافت كـرده باید مي باشد(بازار آزاد 

هـا در  اند. درصد حمایـت كمتر پرداخت كرده ،پرداختندبایست مينسبت به آن ه مي

آن ه در  درصد از 8/2ذرت  كنندگان مصرفبرنامۀ چهارم به كمترین مقدار رسيده و 

اند كـه ایـن موضـوع بـا تـأثير بـر       پرداختند كمتر پرداخت كردهبازار جهاني باید مي

 .دهد ميی بخش دام و طيور، توليد این بخش را تحت تأثير قرار ها هزینه

( اثر كل رونـد مشـابهي بـا اثـر مسـتقيم دارد و      5-3-4-6براساس نتایج جدول )

برقـراری نـرخ ارز تعـادلي بلندمـدت      ذرت را بـا  كنندگان مصرفچگونگي حمایت از 

سـازی  . در برنامۀ سوم توسعه كه با اجرای سياست یكساندهد مياقتصاد ایران نشان 

ذرت براساس این شاخص كمترین  كنندگان مصرفنرخ ارز همزمان است، حمایت از 

ی ارزی و هـا  سياسـت ذرت با برقـراری   كنندگان مصرفمقدار را داشت، به طوری كه 

درصد از آن ه در شرایطي كه هيچ سياست ارزی و بخشي اجرا نشـود،   7/13بخشي 

-های جهاني نسبت به قيمـت اند. در برنامۀ چهارم با رشد بيشتر قيمتكمتر پرداخته

افـزایش پيـدا    كننـدگان  مصرفبرآورد ارزش ریال، حمایت از های داخلي ذرت و كم

 درصد رسيد. 6/17كرد و به 

، عكس عالمت انحراف نرخ ارز است، كنندگان مصرف عالمت اثرغيرمستقيم دربارۀ

شـوند و  حمایـت مـي   كنندگان مصرفیعني با كم برآورد ارزش ریال)انحراف منفي(، 

را هنگامي كه سياسـت   كنندگان مصرفبرعكس. به عبارت دیگر، چگونگي حمایت از 

در . دهـد  مـي ، نشان شود ميارزی برقرار است نسبت به وقتي كه سياست ارزی اجرا ن

كننــدۀ ی ارزی تضــعيفهــا سياســتی دوم و ســوم توســعه هــا برنامــهدورۀ جنــگ و 

ذرت حمایـت   كننـدگان  مصـرف ی بخشي بود و با اجـرای سياسـت ارزی،   ها سياست

بـرآورد ارزش ریـال،   با اجرای سياست ارزی كـم  ها برنامهكه در دیگر نشدند. در حالي

برقـرار نباشـد، حمایـت    ذرت نسبت به شرایطي كـه سياسـت ارزی    كنندگان مصرف

 شدند.
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 ذرت كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-1-4-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/811360140763236/81-16/0720/74

38/901361646-4424/91-27/23-2/32

38/671362206296850/15-18/0832/06

47/6813632373121163/37-16/4946/88

-13/1613642416304755/385/6461/02

-2/7113651117120732/391/7334/12

75/7213661028-29231/28-46/12-14/84

89/871367133926455/38-35/7119/68

19/0424/67-154987443/71میانگین37/72

50/621368218897256/54-19/9236/61

-4/3013692084223159/311/6360/94

-10/8413703327396659/124/1763/28

-47/0313713255777859/1318/4377/56

-51/4113723291949152/6823/5776/25

-41/2913733176661360/4615/6476/10

2887517557/877/2565/12میانگین17/38-

-31/9713744976831566/6810/3076/98

-16/1813756179774472/834/2377/06

-0/8913763449350253/090/3853/47

33/1513772352125749/38-15/1034/27

29/101378218186234/73-17/3517/38

3/5151/83-3827433655/34میانگین2/64

16/961379126860725/42-11/3814/04

16/541380149477626/87-10/8516/02

12/991381-206-607-5/14-11/73-16/88

3/8513821348107316/05-2/8313/21

-2/7913832851305535/921/6137/53

7/0412/78-135198119/82میانگین9/51

-6/1813841356177518/804/4623/26

-10/70138563113978/688/7017/38

-13/0913861036230110/9610/5221/48

-7/7413873266401233/594/7338/31

-3/321388-851-684-14/883/26-11/62

-17/45138919520801/8915/1717/06

93918149/847/8117/64میانگین9/75-

-19/221390-961145-1/5116/6215/12

-21/1413911785364622/1814/6236/80

-23/0713922164438725/4315/4540/88

-24/9813932592522528/8216/1244/94

-22/0913943631618736/0012/9448/94

2015411822/1915/1537/34میانگین22/10-

سال
%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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% كمتر از قبل از اجرای سياسـت ارزی پرداخـت   8/7در برنامۀ چهارم  برای مثال

از آنجـا كـه   اما  ،كاهدبازار مي پذیری رقابتاز  كنندگان مصرفكردند. حمایت زیاد از 

، كند ميهای توليد است به تقویت توليد در زیربخش دام و طيور كمك هادهذرت از ن

ی توليد این بخش را افزایش ها هزینه كنندگان مصرفطور كه كاهش حمایت از همان

 .دهد مي

 های ذرتيشنهادو پ يریگ نتيجه 4-4-1-7

 یـران ا هـای مهـم زیـربخش دامپـروری    نهادهمحصول ذرت از  ،شد كه بيان چنان

 صورتو مصرف آن  يداز بخش تول يمختلف یتيحما یها سياستو  شود ميمحسوب 

ی هـا  شـاخص  براسـاس  هـا  یـت حما یـن ا يكم  یرپژوهش مقاد یناست. در ا یرفتهپذ

MPS ،PSE و CSE وجود  يانگرب یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط

و روند  كنندگان توليداز  یتو كل حما ای بودجه يمتي،ق های یتدر حما یشيروند افزا

در  ينبوده اسـت. هم نـ   ثابت يمتذرت به ق كنندگان مصرفكاهشي در حمایت از 

از  یـت در كـل حما  ای بودجـه  هـای  یـت حما يمتي،و ق ای بودجه های یتمجموع حما

سـهم   يمتـي ق هـای  ایـت نسـبت بـه حم   سوم و چهـارم  یها برنامهدر  يدگنندگانتول

 هـای  نهـاده  یارانۀسوخت و  یارانۀسهم  يزن اه یتحما ینا اند و در بين داشته یبيشتر

تر يشـ ب، كننـدگان  توليـد ای از های بودجـه درصد از كل حمایت 21از  بيشتربا  يدتول

درصـد   42 ذرت از ميانگين كنندگان مصرفاز  یتحمااثرمستقيم  یرمقاد .بوده است

 ن،یـ اسـت. افـزون بـر ا    يدهچهارم توسعه رسـ  ۀدرصد در برنام 8/2جنگ به  ۀدر دور

و  كننـدگان  توليداز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياستاثر  يبررس

در  ينجنـگ و هم نـ   ۀدر دور هـا  سياسـت  ینا دهد ميذرت نشان  كنندگان مصرف

 يقـي سوم توسعه كه انحراف نرخ ارز مثبت بـوده )نـرخ ارز حق   ۀبرنام های سال بيشتر

و  كننـدگان  توليـد از  یـت حما یهـا  اخصشـ بـوده اسـت( بـر     ياز نرخ ارز تعادل يشب
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توسـعه   یهـا  برنامـه  دیگـر كـه در   داشته است، در حـالي  ياثر مثبت كنندگان مصرف

اثر  ذرت شده است، یعني كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  یتموجب كاهش حما

 ی، اجـرا یجنتـا  یـن ا براسـاس بـوده اسـت.    يماثـر مسـتق   كننـدۀ  فيتضع يرمستقيمغ

ها يمت محصول، نهادهق هایاز نوسان يشگيریپ یو بلندمدت برا باثبات یها سياست

های حمایت بيشتربا توجه به سهم . شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت و نرخ ارز

تـر از دیگـر   كننـده ی سوم و چهارم كه حمایتها برنامهها در ای از كل حمایتبودجه

 ای بودجـه  هـای  یتبه حما يمتيق یتااز حم ها سياست یالگو ييرتغاند، بوده ها برنامه

و از سوی دیگر با دخالـت   شود مي يجهان يمتبه ق یكذرت نزد يمتموجب حفظ ق

مستقيم دولت در بازار محصول همراه نيست و بـه رقـابتي شـدن بـازار ذرت كمـك      

 های پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحمابخشي به تنوع هم نين. كند مي

هم نين ایجاد سازوكارهایي برای مناسب باشد.  تواند يم يزن یدرآمد يمۀو ب يممستق

كاران و دامپروران، به طوری كه پيش از آغاز فصـل كشـت   ارتباط مستقيم بين ذرت

قراردادی بين كشاورز و دامدار بسته شود، افزون بر كاهش دغدغۀ بازاریابي محصول، 

كمـك   پـذیری  رقابـت ي توليـد و  به شفافيت بازار، كاهش نقش دولت و افزایش كارای

كننـدۀ  و تقویـت  همسـو ای كـه  ی ارزی و بخشي به گونـه ها سياست. تنظيم كند مي

 پـذیری  رقابـت افزاید و با افزایش مزیت رقـابتي، بـه   یكدیگر باشند، به كارایي آنها مي

. به طوری كه مقادیر مثبت اثر مستقيم و كند ميداخلي كمك  كنندگان توليدجهاني 

ارزش ریال  برآورد بيش، دهد ميتقيم در نيمۀ اول برنامۀ سوم توسعه نشان اثرغيرمس

ذرت شده  كنندگان توليدی بخشي بوده، موجب حمایت از ها سياستكنندۀ كه تقویت

 دهد ميمختلف نشان  های دورهاست. كمتر بودن اثرغيرمستقيم از انحراف نرخ ارز در 

ذرت دارند. بـا وجـود    كنندگان وليدتی ارزی اهميت كمتری در حمایت از ها سياست

نرخ ارز در فصل سوم، افزایش درآمـدهای نفتـي موجـب     برآوردبا توجه به نتایج این 

كـه در صـورت ثبـات نـرخ حقيقـي ارز، رشـد        شـود  مـي افزایش ارزش ریال تعادلي 
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وری اقتصـاد بـه عنـوان    است. هم نين بهـره  كنندگان توليددرآمدهای نفتي به نفع 

 داردچنـين اثـری   ها ، بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایتآوری فنشاخص پيشرفت 

در كاران را افـزایش دهـد.   تواند حمایت از ذرتكه دولت با مدیریت این دو عامل مي

ننـدۀ  ك ی ارزی تقویـت هـا  سياسـت يني برنامۀ پنجم نيز همانند برنامۀ چهـارم،  ب پيش

انـد كـه   هـر دو مثبـت   ی بخش كشاورزی نيست، اما اثرمسـتقيم و اثركـل  ها سياست

. شـاخص حمایـت بـازاری هـم نبـود      كند ميای را آشكار های بودجهاهميت پرداخت

، بـه  دهـد  مـي را در بازار داخلي نسبت به بازار جهاني نشان  كنندگان توليدحمایت از 

 ذرت خواهد بود.  كنندگان توليدی ارزی و بخشي به زیان ها سياستطوری كه 

 ارزی های دورهدر ذرت  كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-1-4-3جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

 

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

( آمـده اسـت.   5-3-4-7ی ارزی كشـور در جـدول )  هـا  سياسـت در سه دورۀ اجرای 

در سـه دهـۀ بررسـي،    رت ذ كننـدگان  توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص براساس

 یبيشـتر  يرتأث ها یتدر كل حما یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياست

بـوده اسـت.    يرمستقيماز اثر غ بيشترهمواره يم قدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است

بـه   يانحراف از نرخ تعادل ،نرخ ارز يتتثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀدر ده

اما  ،شدیت حما كنندگان توليداز  یالارزش ر برآورد بيشو با  ا كردپيد یششدت افزا

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-47/6915/13-32/56-26/7010/19-16/5147/69-15/1332/56

1371-1380-9/30-50/12-1/79-51/91-31/81-6/86-38/6650/121/7951/91

1381-1389-4/94-11/76-3/76-15/5329/70-13/5816/1311/763/7615/53

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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 يداخل يمتاز جمله كم نگه داشتن ق يبخش یها سياست يمنف اثرهای هدور یندر ا

و در  يرا خنثـ  یارز ياسـت بـود كـه اثـر س    یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا

 ياسـت س یبا برقـرار  1271 ۀكرد. در ده يرا منف يدكنندهكل از تول یتحما مجموع

از  یـت حما یهـا  شـاخص انـواع   يـانگين مارزش ریـال،   برآوردو كم يچند نرخ یارز

 كننـدگان  توليداز  كمتر یتحما جهتدر  يبخش یها سياستو  يمنف كنندگان توليد

شـده   یریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز یها سياستسوم  ۀ. در دورپيگيری شد

به  برآورد ارزش ریالكم ینبود. ا يهم نان منف ، اماكرد دايانحراف نرخ ارز كاهش پ

های پرداختاز اثر مثبت يدكننده، از تول نكردن یتحما با ی قيمتي،ها سياستهمراه 

دوره بـا   یـن . در ادرصد بود 12/16ت، اما ميانگين اثر كل در این دوره كاس ایبودجه

بـرای   .مثبت شدنيز  % PSEدر  يماثرمستق یدر بخش كشاورز گذاری ياستبهبود س

ی ارزی بـود و در  هـا  سياسـت ی بخشـي اثرگـذارتر از   ها سياستنيز  كنندگان مصرف

بودنـد.   همسـو كننـدۀ یكـدیگر و   دوم و سوم ارزی، این دو سياست تقویـت  های دوره

در دو دورۀ ارزی تفـاوت چنـداني نداشـت و بـا      كنندگان مصرفهای ارزی از حمایت

درصد از آن ه در شرایط  7/2 كنندگان مصرفر دهۀ سوم ی ارزی دها سياستاجرای 

 كمتر پرداخت كردند. ،پرداختندبدون سياست مي

ی حمایت از توليد ذرت روند پرنوسـاني را در پـي اجـرای    ها شاخصبه طور كلي 

دهند كه به افزایش ریسك در طول زمان منجر ی ارزی و بخشي نشان ميها سياست

 هـای  سـال راسـتا نبـوده اسـت. در    رزی و بخشي همی اها سياست. هم نين شود مي

كننـدۀ  ی ارزی جبرانها سياستكننده نبوده، ی بخشي حمایتها سياستابتدایي كه 

كننـدۀ اثـر   ی ارزی تضعيفها سياستپایاني مطالعه  های سالنبود حمایت بوده و در 

كننـده  و حمایـت  همسـو ی ها سياستی بخشي بوده است. برقراری ها سياستمثبت 

ذرت، افزایش كارایي آنـان و توسـعۀ    كنندگان توليد پذیری رقابتتواند به افزایش يم

رود، تركيــب در نهایـت انتظــار مـي  صـنایع وابسـته بــه ایـن محصـول كمــك كنـد.      
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 كننـدۀ  حمایتآن،  برایندای باشد كه ی پولي، مالي، ارزی و بخشي به گونهها سياست

 كشاورزان باشد.
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 برنج 2-4-2

تـرین   پس از گندم پرمصرف 1282كيلوگرم در سال  152ف متوسط برنج با مصر

 1/11كاالی خوراكي در بين خانوارهای ایراني بوده است كـه در كنـار دیگـر غـالت     

)گـزارش  گيرد مـي درصد از هزینۀ خوراكي و آشـاميدني یـك خـانوار ایرانـي را در بر    

ـ   (. بـا وجـود آن  1282بررسي بودجۀ خانوار بانك مركزی،  رنج در دهـۀ  كـه مصـرف ب

دۀ شـ  كاهش پيدا كرده است، ثبـات سـهم ایـن محصـول در سـطح برداشـت       1281

محصوالت زراعي و غالت، شدت وابستگي كشاورزان و روستایيان ایراني به این كـاال  

، زیرا برنج محصول سنتي ایران در حاشيۀ دریاچۀ خزر است. حـدود  دهد ميرا نشان 

را غالت تشكيل داد كه  1288-82ل چهارم سطح زیركشت محصوالت زراعي ساسه

تغييـری نداشـت    1261-1282درصد آن سهم برنج بود و در طول سـه دهـۀ    48/1

ی هـا  سياسـت (. از این رو، بررسي چگـونگي حمایـت   1288-82)آمارنامه كشاورزی، 

كننـده از آنهـا را   مندی شـاليكاران و خانوارهـای مصـرف   دولت از محصول برنج، بهره

 .كند ميآشكار 

 یـران ا سفيدشـده  عملكرد و تجـارت بـرنج   يد،تول يتوضع( 5-3-5-1جدول ) در

سهم ایـران از سـطح   ها  در تمام سال شود ميمشاهده آمده است. با توجه به جدول، 

بررسي عملكرد توليد بـرنج   درصد بوده است. 4/1-25/1حدود زیركشت جهاني برنج 

اخير به كمتـر   های سال در در ایران، آنتوليد عملكرد  دهد مينسبت به جهان نشان 

از ميانگين جهاني كاهش پيدا كرده است، اما بهترین عملكرد توليـد بـرنج ایـران در    

 ۀتوليد برنج طـي دور در مجموع،  .برابر عملكرد جهاني بود 33/1، حدود 1281سال 

آمار وزارت جهاد كشـاورزی در سـال    براساسداشته و  نوسانيكم(، روند 82-1268)

بـا   1272-1281خشكسالي  های سالدر  و تنها بودهتن ميليون  5/1 بيش از 1282
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، از توليـد جهـاني  بـرنج ایـران   سهم ( 5-3-5-1كاهش همراه بوده است. در جدول )

 بوده است.درصد  4/1از  بيشترها  در همه سال مانند سطح زیركشت آن

 رانياشده سفيد برنجرد و تجارت كد، عمليت توليوضع (7-1-7-2 جدول

 
ملل  يجهان و كشاورزی سازمان خواربارهای وزارت جهاد كشاورزی ایران و سایت آمارنامه: نبعم

 (http://fao.org)متحد

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

1368518/990/352/391/031242/18670/36736/7455/613677/37

1369524/270/362/531/071327/28340/38516/9254/611884/41

1370582/320/402/711/141578/9220/45541/3474/522294/81

1371596/040/402/651/101581/29380/45786/9245/493285/95

1372588/470/402/601/071528/11590/43965/9086/683777/28

1373563/380/382/691/101513/50990/42401/4932/441432/17

1374565/580/382/731/111541/6030/421361/5146/625597/42

1375600/330/403/001/181798/79590/47958/8124/634034/67

1376563/210/372/801/091574/58040/41531/5143/022052/83

1377614/960/413/021/181856/28190/48526/342/261711/96

1378587/150/372/681/031573/32080/38710/3552/802112/41

1379534/330/352/470/951320/87820/33941/6954/572814/28

1380514/790/342/590/981333/44740/33648/9663/001752/87

1381611/000/413/171/221934/960/51919/3423/652513/83

1382615/280/413/191/211963/86380/501001/4153/772933/75

1383611/450/412/791/031703/43480/421042/0933/943183/49

1384628/110/412/921/061833/68280/431231/6614/714124/32

1385630/560/412/781/011750/16060/411180/9364/453903/86

1386615/910/402/901/021785/04080/411007/1153/373912/98

1387526/920/332/780/961463/25320/321208/2264/486893/57

1388535/810/342/820/971509/79140/33853/5363/447084/20

1389563/520/352/720/931533/06050/331616/3132/3313456/69
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امـا بـا   ها واردكننده خالص برنج بوده است.  سال ۀایران در هم ،اخير ۀدر چند ده

درصد  5/4حدود سهم واردات ایران از كل واردات جهان وجود سهم اندك در توليد، 

 1616برابر بـا  ، 1282 ین واردات در سالبيشتردورۀ بررسي  های سالدر است.  هبود

كشـت  از آنجا كـه  درصد بود.  6/6و سهم ایران از ارزش واردات برنج جهان هزار تن 

وهوایي معتـدل و  برنج، با توجه به ساختار سنتي كشاورزی ایران، نيازمند شرایط آب

پذیرتر های حاشيۀ دریاچۀ خزر امكانتانمرطوب و آب فراوان است، كشت آن در اس

. بـا وجـود ایـن،    شـود  مياست، از این رو، حجم زیادی از نياز كشور با واردات تأمين 

درصد، توليد برنج داخلي است و تنها در سال  56حجم واردات برنج، به طور ميانگين 

 از توليد داخلي بوده است. بيشترحجم واردات این محصول  1282

 

 
 2968-83 ةطي دور برنجسهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش واردات جهاني  (7-1-7-2 نمودار
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 یـران و سـبد مصـرف خـانوار،    امعيشـتي   یبـرنج در كشـاورز   يـت توجه به اهم با

اجرا شده است. از محصول  ینا يدتول یشافزا به منظورمختلف  یتيی حماها سياست

كـود و  انـواع  هـای   خریـد تضـميني، یارانـه    قيمت توان به سياست مي ها سياستاین 

 ،ادامـه  در. كـرد انرژی، تسهيالت ارزان قيمت و بيمـه اشـاره    ۀسموم شيميایي، یاران

، %CSEبرنج ) كنندگان مصرفو  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا

PSE)%  ارز بر  ی ارزی و انحراف نرخها سياست، اثر ينهم ن. شود ميتجزیه و تحليل

. از شود ميبررسي ی اول تا چهارم توسعه ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یرمقاد

هـای گذشـته و   های اقتصادی افزون بر تبيين و تحليل وضـيعت كاركردهای پژوهش

اسـت. از ایـن رو بـا     ریـزی  رنامهی اقتصادی برای بها شاخصبيني آیندۀ كنوني، پيش

ها بـا  بيني قيمتها همانند برنامۀ چهارم و پيشنهفرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارا

یابي و ميانگين متحرك با روشي كه برای محصوالت دیگر های دروناستفاده از روش

بـرنج در برنامـۀ    كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصبيان شد، 

 .شود ميبيني پنجم پيش

 يطه  بهرنج  كننهدگان  يهد تولاز بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-7-1-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

-ی ارزی اسـت. براسـاس روش  هـا  سياسـت و  —در ایران قيمت تضميني —قيمت

شده در فصل سـوم ایـن پـژوهش، حمایـت از قيمـت بـازاری انتقـال از        شناسي بيان

ی قيمتي ها سياسترا در پي اجرای  دهندگانان و ماليات، واردكنندگكنندگان مصرف

. شاخص درصدی حمایت از قيمت بازاری نسبت تفاوت قيمت دریافتي گيرد ميدر بر 

داخلي را با قيمت جهاني تعدیل شده با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي بـه   كنندگان توليد

عـدیل شـود، اثـر    . اگر قيمت جهاني با نرخ ارز حقيقـي ت دهد ميقيمت جهاني نشان 
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. تفاضل این دو شود ميمستقيم و اگر با نرخ ارز تعادلي تعدیل شود، اثر كل محاسبه 

. شـود  مـي ی ارزی است كـه اثرغيرمسـتقيم ناميـده    ها سياست براینددهندۀ اثر نشان

ی اول تـا  هـا  برنامـه  يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحمامحاسبات  نتایج

( 5-3-5-3) محصـول بـرنج در جـدول    یيني برنامه پنجم براب توسعه و پيش چهارم

 ارائه شده است.

انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن براساس نتایج 

مختلف متفاوت بـوده اسـت.    های دوره، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

اری( در نسـبت متوسـط مـوزون    برای محاسبۀ نرخ حقيقـي ارز، نـرخ ارز اسـمي)باز   

ترین شركای تجاری ایـران بـه سـطح عمـومي     های مهمشاخص سطح عمومي قيمت

نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح . شود ميهای ایران ضرب قيمت

خطا تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ 

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  نفتي كشور، بهرهدرآمد  ،باز بودن اقتصاد

بلندمدت اقتصاد نشـان   نرخ بهره در ایران است كه نرخ ارز ایران را در شرایط تعادل

نياز كشور بـه ارز، بـا بـيش     همزماننفتي و درآمد  . در دورۀ جنگ با كاهشدهد مي

راف نـرخ ارز در سـال پایـاني    ارزش ریال نسـبت بـه دالر توسـط دولـت، انحـ      برآورد

ارزش  برآورددرصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم 82( به 1267جنگ)

پایاني این برنامه  های سالریال نسبت به نرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

 های سالی آزادسازی اقتصادی مقدار آن افزایش یافت. در ها سياستبه دليل اجرای 

نخست برنامۀ دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و  

بعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست  های سالدر 

ارزش ریال دنبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقي آن بـود.   برآورد بيش

الیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهارم نيز روند هم نين نرخ ارز ساليانه با شيب م
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كاهش ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بيش از نرخ حقيقـي آن  

 .برآورد ارزش ریال شدی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستبود. بنابراین 

ایۀ سال پ ثابت های يمتبر حسب ق - ( اثرمستقيم5-3-5-3جدول) براساس نتایج

ی توسعه نوساني و قيمت خرید تضـميني  ها برنامهاجرای  های سالدر بيشتر  -1284

شده برای برنج بيشتر از قيمت جهاني بوده است كـه مقـادیر مثبـت شـاخص     تعيين

از آنجـا كـه   . شایان ذكر اسـت،  دهد مي( آن را نشان MPSحمایت از قيمت بازاری )

لي كشور است، ميانگين فاصلۀ مراكز بيشترین سطح زیركشت برنج در سه استان شما

هـا اسـتفاده   ها با تهران )به عنوان بازار اصلي مصرف( برای تعـدیل قيمـت  این استان

كشـاورزان در پـي    1267و  1262، 1261 هـای  سـال شده است. در دورۀ جنـگ در  

ی ها سياستاند. در برنامۀ اول توسعه با اجرای ی بخشي و ارزی زیان كردهها سياست

ميليارد ریـال بـه قيمـت ثابـت سـال       1144، در بازار برنج 1271زی در سال آزادسا

از شاليكاران حمایت شد، اما تا پایـان برنامـۀ دوم توسـعه نوسـان داشـت. در       1284

های داخلي و كاهش نسبي قيمت جهـاني بـرنج،   برنامۀ سوم توسعه با افزایش قيمت

ونقـل  حقيقـي و هزینـۀ حمـل   شده بـا نـرخ ارز   تعدیلقيمت داخلي از قيمت جهاني 

ها افزایشـي  سازی نرخ ارز، روند حمایتبيشتر بود. همزمان با اجرای سياست یكسان

بود. با وجود رشد قيمت داخلي، كاهش ارزش ریال و توليد در برنامۀ چهارم توسعه و 

، موجب شد ميانگين حمایت قيمتـي از كشـاورزان كـاهش    1282سال بدون برنامۀ 

بـه   حمایتي پرداخت ي،جهان های يمتبا ق یسهدر مقا ها نيزسال ر ایند پيدا كند. اما

هـا اجـازۀ    لسـا  یناگر دولت در ا یگر،. به عبارت دانجام پذیرفتبرنج  كنندگان توليد

 دریافتي كمتریبرنج  كنندگان توليد داد، يرا م يجهان یدر بازارها فروش برنج داخلي

 بيشتردر  يداخل يمتقۀ مركز آمار ایران، براساس آمار منتشرشداز آنجا كه  .داشتند

داشـته اسـت،    افزایشـي  یرونـد ( این پژوهش 1261-1282مورد بررسي ) های سال

ي جهان يمتق، تورم، از نوسان نرخ ارز برآمده یبازار يمتاز قیت نوسان شاخص حما
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 ياسـت س یاجـرا  در برنامـۀ سـوم بـا   كـه   نـان اسـت. چ  و مقادیر توليد و مصرف برنج

 ی،بـازار  يمـت از قیت ، شاخص حماهای جهانيو كاهش قيمت نرخ ارز یزسا یكسان

، بـه  1284ای ثابـت سـال   ه ای كه در قيمت همراه با ثبات افزایش پيدا كرد، به گونه

درصـدی   42ميليارد ریال از كشاورزان حمایت شـد و بـا تـورم     4886طور ميانگين 

 شـود  مـي بينـي  . پـيش ميليارد ریـال رسـيد   4711ها به بيش از حمایت 1274سال 

ی قيمتي دولـت،  ها سياستشاليكاران در برنامۀ پنجم توسعه به طور ميانگين در پي 

كاران از حمایت دریافت كنند. اما در دو سال پایاني این برنامه قيمت پيش روی برنج

 شوند.قيمت رقبای جهاني كمتر خواهد بود و در رقابت با آنان تضعيف مي

ـ   ا تعـدیل قيمـت جهـاني، بـه وسـيلۀ نـرخ ارز تعـادلي        محاسبۀ حمایت قيمتـي ب

-82 هـای  سالبلندمدت اقتصاد كشور نيز روندی مشابه اثرمستقيم دارد و در بيشتر 

. در برنامۀ اول توسعه بـا كـاهش ارزش   دهد مي، حمایت از كشاورزان را نشان 1261

ي مـداوم در  شاليكاران ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان بودند. حمایت قيمت ،پول ملي

گذاری بـرنج در چـارچوب سياسـت خریـد     ، قيمتدهد مينشان  1277-1221دورۀ 

ی توليد، نرخ تورم و قيمت لب مرز، كشاورزان ایرانـي را  ها هزینهتضميني با توجه به 

كارگيری روش هزینـۀ  كاران خارجي تقویت كرده است. از این رو، بهدر رقابت با برنج

با در نظر گرفتن قيمت مرزی، به منظـور افـزایش تـوان    گذاری برنج توليد در قيمت

 .شود ميرقابتي كشاورزان توصيه 

نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

، كه براساس روابط فصل سـوم، از نسـبت تفـاوت قيمـت داخلـي و قيمـت       (يممستق

 ياول توسعه منف ۀدر برنامتنها  ،شود ميشده به قيمت جهاني محاسبه جهاني تعدیل

شده محاسبه درصد  73و  35به ترتيب، سوم  ی دوم وها برنامهاثر در  ین. ااستبوده 

ای كشـاورزان ایـران را   ی قيمتي به شـكل فزاینـده  ها سياست دهد مينشان  است كه

با اجرای  1282نسبت به قيمت پيش روی رقبای جهاني حمایت كرده است. در سال 
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خود در بازار جهـاني حمایـت دریافـت    درآمد  كشاورزان بيش از ی بخشيها سياست

آنان دو برابر شده است. در برنامۀ چهارم توسعه بـا افـزایش قيمـت    درآمد  اند وكرده

بـه   1282د و در سـال  های بازاری كمتر شـ جهاني و كاهش ارزش پول ملي حمایت

 .شود مي( مشاهده 5-3-5-3جدول)درصد رسيد كه در  38

ركل حمایت از قيمت بـازاری نيـز رونـدی مشـابه اثرمسـتقيم را نشـان       بررسي اث

و تعدیل قيمت جهاني با نـرخ ارز تعـادلي نيـز بيـانگر حمایـت پرنوسـاني از        دهد مي

بـرآورد ارزش  ویژه در دورۀ جنگ است. در برنامۀ اول توسعه با كـم ، بهكنندگان توليد

ی هـا  سياسـت عمال نرخ ارز تعـادلي،  تر از اثرمستقيم بود. یعني با اریال اثركل منفي

ای بود كه كشاورزان در مقابل رقبای خارجي خـود نـه تنهـا حمایـت     قيمتي به گونه

شـد كـه ایـن در كـاهش قـدرت      ، بلكه ماليات نيـز بـر آنـان تحميـل مـي     شدند مين

ی هـا  برنامهبرنج ایراني بسيار مؤثر است. بر این اساس در  كنندگان توليد پذیری رقابت

ی بخشي و ارزی حمایت شدند. ها سياستبرنج با  كنندگان توليدچهارم توسعه دوم تا 

هـای داخلـي و   درصد حمایت مثبت در برنامۀ سوم در پي رشـد قيمـت   85ميانگين 

سياست قيمتـي بـرنج موجـب     دهد ميكاهش قيمت جهاني و ارزش پول ملي نشان 

تر از دو برابـر  هـا بيشـ  شده است، قيمت پيش روی كشاورزان داخلي در بعضي سـال 

قيمت مرجع تعدیل شده باشد كه در بر دارندۀ حمایت زیـادی از شـاليكاران ایرانـي    

است. حمایت زیاد از كشاورزان، بدون افزایش توانمندی، به طوری كه بدون حمایـت  

دولت قادر به رقابت در بازار جهاني نباشند، سودمند نبوده و آنان را به صورت نـوزاد  

كه براساس آمار گمرك ایران، كاهش چشمگيری در صادرات برنج ندارد. چنانگه مي

 در نيمۀ دوم برنامۀ چهارم توسعه مشاهده شد. 
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 برنج كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-1-7-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-4981-2463-41/0815/45-25/63

38/9013613302597433/7850/3684/14

38/67136235925624/4539/2243/67

47/681363-2643019-2/5445/0642/52

-13/161364162711915/93-14/921/02

-2/7113657229699382/74-4/8177/93

75/7213662653676726/9891/31118/30

89/871367-6093080-7/5878/4370/85

1164325614/0937/5151/60میانگین37/72

50/621368-19822507-14/5341/9227/39

-4/30136960-4480/51-4/20-3/69

-10/841370-571-2205-4/11-10/08-14/19

-47/0313711044-88339/01-50/17-41/16

-51/411372-860-11457-8/22-46/19-54/41

-41/291373-17-7096-0/16-40/10-40/26

21/05-18/14-2/92-4589-388-میانگین17/38-

-31/9713744710-96337/97-43/30-5/33

-16/181375-2328-4706-18/17-12/81-30/98

-0/891376-1432-1514-15/09-0/72-15/81

33/1513775206778748/1846/5294/70

29/1013786912891674/8448/43123/26

2613190425/547/6233/17میانگین2/64

16/961379927182414/3518/4232/78

16/5413803026372758/1724/5982/76

12/9913816450718694/9823/68118/65

3/8513825309553979/536/4285/94

-2/79138363046156113/38-5/52107/86

4403488672/0813/5285/60میانگین9/51

-6/1813843664329961/52-9/3352/18

-10/7013853656308471/27-17/1754/10

-13/0913864775403189/31-23/1366/18

-7/7413871852144235/75-9/9725/79

-3/32138888165412/82-3/619/21

-17/451389180050928/13-21/516/62

14/1235/68-2771217049/80میانگین9/75-

-19/2213902575163760/25-28/8531/40

-21/141391931-43117/29-23/69-6/40

-23/071392141-14992/45-22/75-20/30

-24/981393-349-2209-5/98-22/71-28/68

-22/091394-1198-2927-18/93-17/39-36/32

12/06-23/07-108611/02-420میانگین22/10-

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی
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كننـدۀ  ی ارزی تـا چـه انـدازه تقویـت    هـا  سياسـت  دهـد  مياثر غيرمستقيم نشان 

ي كه نـرخ حقيقـي   های سالی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. در ها استسي

در پـي اجـرای    كننـدگان  توليـد ارز بيش از نرخ ارز تعادلي است، حمایت قيمتـي از  

سياست ارزی مثبت است و برعكس. براساس روابط فصل چهارم پـژوهش پـيش رو،   

به  است كهنرخ ارز حقيقي انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقي از تعادلي به 

( برخالف محصـوالت دیگـر،   5-3-5-3. براساس جدول )شود ميشكل درصدی بيان 

ها كمتر از آن است. در سال بيشترانحراف نرخ ارز با اثرغيرمستقيم تناسب دارد و در 

درصـد افـزایش    21كشـاورزان  درآمد  درصدی نرخ ارز 75 برآورد بيشبا  1266سال 

ی آزادسـازی نـرخ ارز كـه ارزش پـول     ها سياستو با اجرای  1271پيدا كرد. از سال 

ملي كاهش بسياری پيدا كرد، اثر غيرمستقيم منفي شد. یعني در دورۀ جنگ تقویت 

برنج و كاهش ارزش پـول ملـي موجـب زیـان      كنندگان توليد كنندۀ حمایتپول ملي 

راف نــرخ ارز شــاليكاران در بــازار بــرنج بــود. در برنامــۀ دوم توســعه بــا كــاهش انحــ

كشاورزان زیـان انـدكي    1276اثرغيرمستقيم كاهش پيدا كرد. به طوری كه در سال 

درصـد كمتـر از    73/1آنان درآمد  ی ارزی پرداخت كردند وها سياست پي اجرایدر 

 برآمدههای دریافتي آنان در بازار جهاني شد. اما در دو سال پایاني این برنامه حمایت

 21كه انحراف نرخ ارز حدود درصد رسيد، در حالي 48حدود ی ارزی به ها سياستاز 

 ،شاليكاران بود كنندۀ حمایتارزش ریال  برآورد بيشدرصد بود. در برنامۀ سوم توسعه 

ی ارزی هـا  سياسـت بـر اثـر    كننـدگان  توليـد اما در برنامۀ چهارم، حمایت قيمتـي از  

دن اثرغيرمسـتقيم از  بـو  بيشـتر درصد بود.  -75/2درصد و انحراف نرخ ارز  -13/14

بـرنج   كننـدگان  توليـد ی ارزی را در حمایـت از  ها سياستانحراف نرخ ارز نقش مهم 

نرخ ارز حقيقي نسبت به تعـادلي در تركيـب بـا     برآورد بيش. از این رو كند ميآشكار 

مقـادیر   ی بخشي اهميت زیـادی در حمایـت از كشـاورزان دارد. مقایسـۀ    ها سياست

 هـای  سـال در  دهـد  مـي نشـان  نيـز  % MPSاثر مستقيم در مطلق اثر غيرمستقيم و 
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غيرمستقيم بوده  از اثر بيشتراثرمستقيم نخست بررسي به دليل انحراف زیاد نرخ ارز، 

در چگونگي حمایت از توليدكنندگان  ارزیی ها سياستتر  كه بيانگر نقش مهماست، 

حراف نـرخ ارز و  با كاهش انكه  يدر حال ،است بخشي یها سياستبا  یسهبرنج در مقا

 یهـا  سياسـت با  یسهدر مقا یارز یها سياست افزایش تفاوت قيمت داخلي و جهاني

برنامۀ پنجم  های سالدر  شود ميبيني اند. هم نين پيشداشته كمترینقش  يبخش

 اثرگذارتر باشد. كنندگان توليداز ی بخشي در حمایت قيمتي ها سياستتوسعه، 

 

 يطه  بهرنج  كننهدگان  توليهد از ل كه  يهت حما يرمقاد يبررس 1-7-1-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان توليــدای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 ای هبودجـ  هـای  تپرداخـ ای بازاری از محصول برنج تحليل شد. ه بخش قبل حمایت

 يميایي،كود شـ  یارانۀ)یكشاورز های هبه نهاد پرداختي یارانۀشامل  یرانادر  اجراشده

محصـوالت و   يمـۀ ( بیآالت كشـاورز  ين)سوخت ماشانرژی یارانۀ ،ش(ك سموم و علف

ها كمتر به شكل پرداخت مستقيم یارانه و به طور است. این پرداخت يالتتسه یارانۀ

. یارانۀ پرداختـي  استقيمت رزانی قيمتي و توزیع نهادۀ اها سياستمعمول به شكل 

تفاوت قيمت داخلي و خارجي، مقدار  براساسكش های كود شيميایي و علفبه نهاده

 :شود ميمصرف نهاده برای محصول دیم و آبي و سطح زیركشت با رابطۀ زیر محاسبه 

  
 

  
 
      

نـرخ ارز   به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل شده بـا  pwو  pdكه در آن 

مقـدار مصـرف نهـاده در     Qهـا،  حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

سطح زیركشت بر حسب هكتار است. با بيان این نكته  Aهكتار بر حسب كيلوگرم و 
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كشـاورزی، انـرژی    ریـزی  رنامـه هـا و ب كه براساس نظر كارشناسان مؤسسـۀ پـژوهش  

ژی مصـرفي بـرای عمليـات ماشـيني اسـت و      مصرفي در توليد شلتوك برنج تنها انر

برخالف محصوالت دیگر در كشت برنج از آب زیرزميني كه برای استحصال نيازمنـد  

رابطـۀ بـاال    براسـاس ، یارانـۀ انـرژی نيـز    شود ميبرق و انرژی فسيلي است استفاده ن

سازی و یكسان 1284ها نيز تا پيش از سال . تسهيالت اعطایي بانكشود مي محاسبه

قيمـت بـه   ی مختلف اقتصاد، به صـورت تسـهيالت ارزان  ها بخشسود تسهيالت  نرخ

ها از تفاوت نـرخ سـود بخـش كشـاورزی و     شد كه در محاسبهكشاورزان پرداخت مي

 ی اقتصادی استفاده شده است. ها بخشميانگين وزني نرخ سود دیگر 

های ت( آمده است كه براساس آن حمای5-3-5-2نتایج این محاسبات در جدول )

به دليل تغييرات سطح زیركشـت، كـاهش    1284ثابت سال  های يمتدر قای بودجه

 766از تفاوت قيمت داخلي و خارجي انواع كود و سموم شيميایي و افـزایش تـورم    

 يليـارد م 825 بـه با شيب مالیم ابتدا افـزایش و سـپس    1261در سال  یالر يلياردم

ای دولـت از  ین حمایـت بودجـه  يشـتر بكاهش پيدا كرده است.  1282در سال  یالر

 يمتيهای ق یتكه حما ینبا توجه به ا شاليكاران در برنامۀ اول توسعه رخ داده است.

 راهاز  بيشــتر يدكننــدهاز تول یــتحما ینبــوده اســت، بنــابرا يمنفــ 1276تــا ســال 

به تنهـایي    ی كود و سمها نهادهحمایت از . استانجام پذیرفتهای  های بودجه پرداخت

ین بيشـتر از آنجـا كـه   شـوند.   را شامل مـي ای  های بودجه یتحما درصد 25ش از بي

و بـرنج بـه دليـل     رودكار ميبهمصرف انرژی در بخش كشاورزی برای استحصال آب 

در توليد  انرژی یارانۀ، سهم كند ميكشت در مناطق مرطوب، از این نوع آب استفاده ن

رجي انرژی، افزایش سطح زیركشـت و  اما تفاوت قيمت داخلي و خااست.  برنج اندك

درصد  31آالت موجب افزایش سهم سوخت در برنامۀ چهارم به حدود توسعۀ ماشين

 است.شده 
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 -برنج در نرخ حقيقي ارز  ميليارد ريال كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-1-7-9جدول 

 پژوهش های یافتهمنبع:  (2984ثابت سال 

 

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

1360743/0916/790/007/10766/9896/882/19

13611002/2319/340/006/441034/4496/891/87

13621200/3716/590/006/551230/0597/591/35

13631681/6124/400/0015/561737/1296/801/40

13641464/7331/030/0019/551534/8695/432/02

13651949/7039/390/0014/492018/0796/611/95

13661794/2148/590/0015/071872/9395/802/59

13671698/4832/640/0711/631754/4596/811/86

1441/8028/590/0112/051493/6196/601/90میانگین

13681190/0049/160/4413/171265/9694/003/88

13692666/1778/840/1927/942801/0795/182/81

13702543/1766/970/5940/902692/5294/452/49

13712519/9656/640/5029/642636/3795/582/15

13721559/4647/360/4216/161639/5795/112/89

13731416/0761/200/6016/591511/0493/714/05

1982/4760/030/4624/072091/0994/683/05میانگین

13741410/2367/390/5713/811505/8193/654/48

1375758/3379/980/5816/77872/4286/929/17

1376388/0157/560/9118/00482/4880/4211/93

13771032/0860/240/2219/801132/1391/165/32

13781578/02100/231/9323/121726/4391/405/81

1033/3373/080/8418/301143/8688/717/34میانگین

13791641/8290/591/6731/411796/9091/375/04

13801126/0261/131/0929/001246/2590/354/90

13811186/76103/768/6333/201365/5686/917/60

1382953/06118/8016/6738/451165/4581/7810/19

1383835/83129/5534/5135/511070/9278/0512/10

1148/70100/7712/5133/521329/0285/697/97میانگین

1384484/11184/0017/490/00685/6070/6126/84

1385642/03175/1555/540/00872/7273/5720/07

1386613/19208/9157/100/00879/2169/7423/76

1387528/17120/2743/800/00692/2476/3017/37

1388531/62119/6059/420/00710/6474/8116/83

1389631/41141/0262/650/00835/0875/6116/89

571/76158/1649/330/00779/2573/4420/29میانگین

1390968/22130/0048/330/001146/5584/4511/34

13911310/12175/2944/440/001529/8585/6411/46

13921357/11192/4939/200/001588/8185/4212/12

13931489/46210/8935/660/001736/0185/8012/15

13941742/29246/5732/100/002020/9786/2112/20

1373/44191/0539/950/001604/4485/5011/85میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

ی و اجتماعی
صاد

توسعۀ اقت
گ

دورۀ جن
ی و 

صاد
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

ی و 
صاد

برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

ی 
صاد

برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

ی و 
صاد

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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كي در برنامۀ سوم توسعه بيشترین مقدار را داشته و حمایت به شكل تسهيالت بان

رسـيده   1284ميليارد ریال به قيمـت ثابـت سـال     25در سال پایاني برنامۀ سوم به 

، تـا  1267است. پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول برنج نيز پس از آغاز در سـال  

افزایشي از رشد كمي داشت، اما پس از آن تا پایان برنامۀ چهارم با رشد  1281سال 

ميليـارد   6/63بـه   1281در سـال   1284های ثابت سال ميليارد ریال به قيمت 6/8

ا، بيمـۀ  ه استفاده از تنها سه مورد )یارانه به مصرف نهادهرسيد.  1282ریال در سال 

ی رایج كشورهای مختلف ا محصوالت و یارانۀ تسهيالت( از هفت نوع پرداخت بودجه

ی حمـایتي در ایـران در مقایسـه بـا     هـا  سياسـت وع انـدك  جهان، در ایران بيانگر تن

های اقتصـادی   یبسياری از كشورها، به ویژه كشورهای عضو سازمان توسعه و همكار

 است.

بـا   ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-3-5-3)نمودار در كه  طور همان

پایاني جنگ  یها سالنوسان مداوم همراه بوده است و به دنبال یك دوره افزایش در 

 هـای  سالدر  ه است.داشت ينزول یروند 1276نخست پس از آن، تا سال  های سالو 

ای افـزایش پيـدا كـرد. امـا در     های بودجـه پایاني برنامۀ دوم با افزایش توليد حمایت

برنامۀ سوم و چهارم با وجود افزایش یارانۀ بيمه و تسـهيالت بـانكي در برنامـۀ سـوم     

 ها روند كاهشي داشت.ه دليل افزایش سطح عمومي قيمتحمایت از كشاورزان ب
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 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-1-7-1 نمودار

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

از توليدكننـده   ی حمایـت هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-3-5-4ای در جدول )بودجه

( انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    5-11-3آمده است. در این جدول نيز ماننـد جـدول )  

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 

ی دوم و سوم ها برنامه. ميانگين انحراف نرخ ارز در دورۀ جنگ و شود ميایران بررسي 

ارزش حقيقي ریـال نسـبت بـه ارزش تعـادلي آن را      برآورد شبيتوسعه مثبت بوده و 

 .دهد مينشان 

و انحراف نرخ ارز بر  یی ارزها سياستاثر  ۀاین پژوهش محاسبهای  هدفاز  یكي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSEثر مسـتقيم بيـانگر   طور كه بيان شد، ا همان. است یبخش كشاورز ی( كاالها

ی هـا  سياسـت برنج بر اثر  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  حمایتوضعيت موجود 
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آنـان را در شـرایط   حمایـت از   ،اثر كل در حال اجرای بخش كشاورزی و ارزی است.

 .دهد مينشان  از متغيرهای كالن اقتصادی در بلندمدت برآمدهاعمال نرخ ارز تعادلي 

را در دو نظام ارزی حقيقي  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز اثرغيرمستقيم حمایت 

ی ارزی در چگـونگي  هـا  سياسـت اثـر   دهـد  مـي و نشـان   كنـد  مـي و تعادلي مقایسه 

بلندمدت برنج نسبت به رقبای جهاني است. اگر این شاخص منفي باشد  پذیری رقابت

كـاران  بـرنج  بلندمدت پذیری رقابتی ارزی از سطح ها سياستبه این معني است كه 

 ایراني كاسته است و برعكس.

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

، (5-3-5-4در جدول ) دهد ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

 كننـدۀ  حمایـت با وجود نوسان مداوم، اغلب  یتيی حماها سياستبيانگر آن است كه 

به دليل  1276و  1275، 1268، 1261 های سالاست و آنان تنها در  شاليكاران بوده

، مقـدار  1284های ثابت سال  يمتق براساساند. بودن قيمت داخلي زیان كرده اندك

توسـعه  م سـو  ۀدر برنامـ  یالر يلياردم 5723در دوران جنگ به  -3658ها از  یتحما

اخلـي و خـارجي بـرنج بـه     افزایش یافته و در برنامۀ چهارم با كاهش تفاوت قيمت د

بررسـي  . دليل كاهش ارزش پول ملي حمایت از كشاورزان كاهش پيـدا كـرده اسـت   

، پس 1271در سال  دهد ميی ارزی نشان ها سياستاجرای  های دورهاثرمستقيم در 

ی آزادسازی، حمایت مثبت از كشاورزان افزایش پيـدا كـرد و در   ها سياستاز اجرای 

هـا از  ین حمایـت بيشـتر شناورسازی نرخ ارز، یكـي از  با اجرای سياست  1281سال 

دهنـدۀ نقـش ایـن    كه نشان انجام پذیرفت 1261-1282ي سه دهه شاليكاران در ط

 پــذیری رقابــتت ای و قيمتــي و تقویـ هــای بودجـه در كـاركرد حمایــت  هــا سياسـت 

ــد ــدگان تولي ــت.  كنن ــدول اس ــایج ج ــۀ نت ــ مقایس           ( و5-3-5-2(، )5-3-5-4ای )ه

به جز پنج سال در دورۀ جنگ و  يمتيهای ق یتسهم حما دهد مي( نشان 3-5-3-5)

ای بـوده   های بودجه یتاز حما بيشتر يدكنندهاز تول یتدر كل حمابرنامۀ اول توسعه 
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ای ای برنج كم است، حمایت بودجـه سهم سوخت در حمایت بودجهاز آنجا كه  .است

جهاني، رشـد زیـادی نداشـته و     برنج در پي تفاوت قيمت سوخت در داخل با قيمت

 های قيمتي بوده است.تحت تأثير حمایت بيشتر كنندگان توليدحمایت از 

ــرخ ارز  كننــدگان توليــد( شــاخص حمایــت از 5-3-5-4در جــدول ) براســاس ن

ی آزادسازی در برنامۀ اول توسعه، مثبت بـود  ها سياستتعادلي)اثركل( تا آغاز اجرای 

زش ریال كشاورزان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان شدند. برآورد ارو پس از آن با كم

با وجود كـاهش ارزش ریـال كشـاورزان بـا اعمـال نـرخ ارز تعـادلي         1274در سال 

ارزش  بـرآورد  بـيش بـا   1277بلندمدت اقتصاد ایران حمایت دریافت كردند. از سـال  

ه نشـان  بيشتری نسبت به رقبای جهاني به دسـت آوردنـد كـ   درآمد  ریال شاليكاران

 پـذیری  رقابـت در برنامۀ سوم توسعه با تأثير متغيرهای بنيادین اقتصاد ایران  دهد مي

شد. دریافتي شاليكاران با اعمال نرخ ارز تعـادلي، در پـي   كاران بيشتر تقویت ميبرنج

 2164ی ارزی و بخشي در برنامۀ چهارم توسعه، به طـور ميـانگين   ها سياستاجرای 

بـرآورد ارزش ریـال را در   است كـه اثـر كـم    1284ثابت سال ميليارد ریال به قيمت 

 .دهد ميحمایت از كشاورزان در مقایسه با برنامۀ سوم توسعه نشان 

از  یدرصـد  یـت شـاخص حما  ،كننـدگان  توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز در

( اسـت؛  PSE) يدكننـده از تول یتشاخص برآورد حمااز تر  %( مهمPSE) يدكنندهتول

ماننـد نـرخ تـورم،     يعوامل ير، تحت تأثشود ميدرصدی این شاخص موجب  انيبزیرا 

قـرار   یكاالهـا در بخـش كشـاورز    ينسـب  يتو اهم یاندازه و ساختار بخش كشاورز

ين كشـورها و هم نـ   ينرا در طول زمان، ب یتاز حما یبهتر یسۀمقا ین. بنابرايردنگ

رهيافـت  شـاخص بـا    نیـ ا ۀمحاسـب  یج. نتـا سـازد  پـذیر مـي   امكانمختلف،  یكاالها

 .شود ميمشاهده  (5-3-5-4)در جدول  محور تجارت
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 برنج كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-4214-1928-34/7514/69-20/06

38/9013614336663744/3749/1193/48

38/6713621589338919/6938/0757/76

47/6813631473413914/1944/1158/30

-13/1613643161191230/96-14/6416/32

-2/71136592479071105/84-4/75101/09

75/7213664526780146/0390/34136/37

89/8713671145397014/2577/0791/32

2658437430/0736/7566/82میانگین37/72

50/621368-7163324-5/2541/5636/32

-4/3013692861248224/56-4/1420/41

-10/841370212282415/26-9/965/30

-47/0313713680-376031/77-49/30-17/52

-51/411372780-78507/46-44/74-37/28

-41/2913731494-422814/17-38/16-23/99

2/79-17/46-153514/66-1703میانگین17/38-

-31/9713746215142150/11-42/257/86

-16/181375-1456-3590-11/36-12/27-23/63

-0/891376-950-1024-10/01-0/69-10/70

33/1513776338855258/6645/35104/01

29/10137886391019193/5347/36140/89

3757311036/197/5043/68میانگین2/64

16/9613792724332142/1717/5159/68

16/5413804273476582/1223/71105/83

12/99138178168371115/0823/14138/23

3/8513826475665596/996/26103/25

-2/79138373757262132/64-5/40127/23

5732607593/8013/04106/84میانگین9/51

-6/1813844350404673/03-9/0463/99

-10/7013854529408888/29-16/5871/70

-13/09138656545073105/76-22/4683/30

-7/7413872544221649/11-9/4839/64

-3/3213881592139323/15-3/5519/61

-17/4513892635156941/18-20/7720/41

13/6549/77-3551306463/42میانگین9/75-

-19/2213903722304687/07-28/6458/43

-21/1413912461149845/71-23/5122/21

-23/071392173055630/11-22/587/53

-24/98139313879523/74-22/521/23

-22/091394823-34112/99-17/22-4/23

22/8917/03-202497139/93میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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نسـبت بـه   یـت  ، مقدار حمارمحو تجارت يافتدر رهبيان شد  پيشترطور كه همان

 ی. بـرا شـود  مي گيری جهاني محصول اندازه يمتقتوليدكننده برحسب  های یافتيدر

محور و نرخ حقيقـي   با رهيافت تجارت كه% PSEشاخص درصد  +21 يانگينم ،مثال

 21 يدكنندهتول یافتيمقدار در دهد مياست، نشان محاسبه شده  جنگ ۀدورارز برای 

 بيشـتر به دست آورد،  يجهان يمتبا فروش محصولش با ق توانست يدرصد از آن ه م

اسـت  موجـب شـده   ره دو یـن در ا یتيحمـا  یهـا  تسياسـ  یگر،د يانبوده است. به ب

به توانست  مي یيها سياستچنين بدون  یطكه در شرای را % از درآمد21 يدكنندهتول

بـا نـرخ ارز   شـاخص   یـن ا يـانگين م به شكل نوعي حمایت دریافت كنـد.  آورددست 

در طـول  كشـاورز   یعني ؛شده است برآورددرصد  62چهارم توسعه  ۀدر برنامحقيقي 

كه در  یدرصد از درآمد 62 ۀبه اندازی ارزی و بخشي ها سياستبا اجرای نامه بر ینا

شـده اسـت و    یـت حما ،آورد يبـه دسـت مـ    يجهـان  يمتق اصورت فروش محصول ب

در دورۀ جنـگ بـه علـت     اسـت. پيدا كـرده   یشافزا ياو نسبت به بازار جهان یافتيدر

تـر نگـه داشـتن قيمـت     به منظـور كم  ها سياستاهميت برنج در سبد غذایي خانوار، 

بودن قيمـت جهـاني موجـب حمایـت از كشـاورزان شـد؛ در        كم بود، اماداخلي آن 

بعد نيز به دليل اهميت برنج در سبد مصرف و كاهش وابستگي بـه واردات   های سال

ای حمایت از شاليكاران ادامه پيدا های بودجهی قيمتي و حمایتها سياستبا اجرای 

، ميـانگين  كنندگان توليده با وجود دو سال حمایت منفي از كرد. در برنامۀ دوم توسع

ها در دو سال پایاني افـزایش پيـدا كـرد. در برنامـۀ     حمایت از آنان با افزایش حمایت

ای كشـاورزان حـدود دو برابـر ارزش    های بودجهسوم توسعه با وجود كاهش حمایت

چهـارم بـا افـزایش     به دست آوردنـد. در برنامـۀ  درآمد  محصول خود در بازار جهاني

پایاني ميانگين حمایت از كشـاورزان   های سالقيمت جهاني و كاهش ارزش ریال در 

ی بخشـي در برنامـۀ   هـا  سياسـت در پي اجرای  شود ميبيني كاهش پيدا كرد و پيش

پنجم توسعه حمایت از شاليكاران روند كاهشي داشته باشد. در سال نخست اجـرای  
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ی حمایتي بخشي و ارزی ها سياستاز  برآمدهریافتي سازی نرخ ارز، دسياست یكسان

برابر ارزش توليد برحسب قيمـت جهـاني تعـدیل شـده بـا نـرخ ارز        15/3كشاورزان 

سـال پـس از    21ین حمایت در طول بيشتردرصد،  115برابر  است كهحقيقي بوده 

 است. 1282سال 

ن ی بخشـي و كـال  هـا  سياسـت كـه مجمـوع اثـر     يمتيق یتميانگين اثر كل حما

 دهـد  مـي ی ارزی( در حمایت از توليدكننـدگان بـرنج را نشـان    ها سياستاقتصادی )

 1271ی آزادسازی در سـال  ها سياستمانند اثرمستقيم نوسان زیادی دارد. با اجرای 

اعمال نرخ تعادلي ارز به زیان كشاورزان بـوده و آنـان را نـاگزیر از پرداخـت ماليـات      

 یـابي مثبت ارزحمایت از كشاورزان  چهارم دوم تا یها برنامهدر  كرده است.پنهان مي

از رقبـای   بيشتردرصد  42و  116، 42كاران به ترتيب برنجكه  یاست، به طور شده

 برآورد بيشو  يمتيق های یتكه علت آن بهبود حما اندكسب كردهدرآمد  جهاني خود

 است.ارزش ریال در برنامۀ سوم 

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

سـوم توسـعه    ی دوم وها برنامهجنگ و  ۀحمایت از توليدكنندگان برنج است، در دور

ی هـا  سياسـت از  برآمده یتین حمابيشتربوده است.  منفي ها برنامه یگرمثبت و در د

جنگ  ۀاول رخ داده است. در دور نامۀدر بر ياثر منف ینبيشترو  دورۀ جنگارزی در 

و انحراف  ياز نرخ ارز تعادل بيشترسوم توسعه كه نرخ ارز حقيقي  ی دوم وها برنامهو 

 كننـدگان  توليـد از  یـت موجب حما یالارزش ر برآورد بيشنرخ ارز مثبت بوده است، 

اثـر   كننـدۀ  يفتضـع  یارز یها سياستچهارم توسعه،  ی اول وها برنامهدر  شده است.

 ياثـر منفـ   بـا  مسـتقيم مقادیر مثبـت اثر  كه یطور به ،بوده است يبخش یها سياست

 يفتضـع  را در رقابت در بازار جهـاني  كنندگان توليد ارزی خنثي شده وی ها سياست

را  يبخشـ  یهـا  سياستاثر  یارز یها سياستتوسعه،  یها برنامه یگره است. در دكرد

اثـر  توسـعه  سـوم   ی دوم وها برنامهدورۀ جنگ و كه در  یكرده است. به طور یتتقو
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 يبانيرا پشـت  كننـدگان  توليـد از  یبخش كشـاورز  های یتحما ،ها سياست ینمثبت ا

نخسـت   هـای  سـال در  يماثرمسـتق ميانگين مطلق  یر%، مقادPSE دربارۀ كرده است.

كـه اثـر    بـوده اسـت   يرمسـتقيم از اثـر غ  بررسي به دليل انحراف زیاد نرخ ارز، كمتـر 

حمایـت از شـاليكاران آشـكار     ی ارزی را درهـا  سياسـت ویـژه  بـه  ،ی كالنها سياست

 .كند مي

ی ها برنامه يط برنج كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-7-1-7

 توسعه

ــت از   ــاخص حمای ــبۀ ش ــدگان مصــرفدر محاس ــالاز  كنن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

بـه   دهنـدگان . انتقـال از ماليـات  شـود  مـي اسـتفاده   كننـدگان  مصـرف بـه   هـا  انتقال

ای دولت توسط سازمان حمایـت از  های بودجهكه در ردیف پرداخت كنندگان مصرف

به طور پراكنده، امـا از   1272، تا سال گيرد ميقرار  كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

 یرمقـاد ( 5-3-5-6)جـدول   . درپـذیرد  مـي تاكنون به طور مداوم انجـام   1272سال 

-82)ي مورد بررس ۀدور ي%( طCSEبرنج ) كنندگان مصرف یدرصد یتشاخص حما

 است. گزارش شده ( 1261
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 برنج كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-1-7-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/8113607215356741/08-15/4525/63

38/901361-4347-7865-33/78-50/36-84/14

38/671362-482-4048-3/69-38/93-42/62

47/681363395-45162/54-45/06-42/52

-13/161364-2228-163-15/9314/92-1/02

-2/711365-9521-9210-82/744/81-77/93

75/721366-4103-10462-26/98-91/31-118/30

89/871367729-35707/78-78/26-70/47

51/42-37/45-13/97-4533-1543-میانگین37/72

50/6213683123-395014/53-41/92-27/39

-4/301369-39657-0/254/193/94

-10/84137075629204/1110/0814/19

-47/031371-154513071-9/0150/1741/16

-51/4113721388185018/2246/1954/41

-41/29137384296646/4137/5944/00

75468114/0017/7221/72میانگین17/38-

-31/971374-78342758-33/8342/008/17

-16/1813754218782221/7312/2533/98

-0/8913762129223717/020/7117/72

33/151377-6160-9424-45/09-45/55-90/64

29/101378-9685-12555-73/19-47/97-121/16

30/39-7/71-22/67-1833-3466-میانگین2/64

16/961379-1491-3011-13/61-18/31-31/92

16/541380-4376-5404-57/29-24/46-81/75

12/991381-9121-10192-92/21-23/34-115/55

3/851382-7490-7833-75/31-6/26-81/57

-2/791383-8587-8352-97/015/10-91/91

80/54-13/45-67/09-6959-6213-میانگین9/51

-6/181384-3742-3139-38/067/98-30/08

-10/701385-3377-2434-39/8914/03-25/86

-13/091386-5317-4167-64/3420/08-44/25

-7/741387-7393-7/897/920/03

-3/321388343850/323/193/51

-17/451389-2414-237-22/3720/54-1/83

16/42-28/7112/29-1598-2593-میانگین9/75-

-19/221390-3892-2290-53/3527/60-25/74

-21/141391-11721181-12/6122/7410/14

-23/07139213630051/3621/9023/26

-24/98139395542509/2321/9231/15

-22/0913942449555021/5516/8238/37

6/7622/2015/44-3052339-میانگین22/10-

سال
%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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بـه جـز دو    1268طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز تا سال همان

نرخ واقعي  1276ی آزادسازی تا سال ها سياستاز آن با اجرای سال مثبت بود و پس 

ارزش ریـال،   بـرآورد  بـيش ریال كمتر از نرخ تعادلي آن برآورد شد. از ایـن سـال بـا    

بـا كـاهش چشـمگير ارزش     1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

هم نـين   تعادلي پول ملي نسـبت ارزش حقيقـي آن انحـراف نـرخ ارز منفـي شـد.      

برآورد ارزش حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه روند كم شود ميبيني  پيش

 پيدا كند.

هـای ثابـت   برنج برحسب قيمت كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

روند كاهشي و پرنوسـاني   كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284سال 

 يليـارد م -3522به  دورۀ جنگدر  یالر يلياردم -1542 كه از یبه طور ،داشته است

بـرنج كـه بـه طـور      كننـدگان  مصـرف . حمایـت از  است رسيده در برنامۀ چهارم یالر

ی سوم و چهـارم  ها برنامهدورۀ جنگ و  های سالمستقيم خانوارها هستند، در بيشتر 

قيمـت   ی شناورسازی نـرخ ارز و افـزایش  ها سياستتوسعه منفي بوده است و اجرای 

برنج را ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان كرده است. به طـوری   كنندگان مصرفداخلي 

 كنندۀ ان نبوده است.ای دولت نيز جبرانهای بودجهكه پرداخت

حمایت از آنان برحسب نرخ ارز تعادلي نيز روندی مشابه داشته است و با اعمـال  

هـای  مصرف برنج خانوار در دهـه ی ارزی و بخشي، ها سياستنرخ ارز تعادلي و بدون 

 كننـدگان  مصـرف شد. در دورۀ جنگ ماليات تحميلي بر حمایت نمي 1281و  1261

ارزش ریـال هزینـۀ    بـرآورد  بـيش برنج نوسـان زیـادی داشـت و در برنامـۀ سـوم بـا       

با ادامۀ روند متغيرهـای   شود ميبيني افزایش زیادی پيدا كرد. پيش كنندگان مصرف

بـرنج حمایـت    كننـدگان  مصـرف ن و توليد برنج، در برنامۀ پنجم بنيادین اقتصاد كال

 دریافت كنند.  
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 دهـد  مـي نشـان  ( بـا نـرخ ارز حقيقـي،    CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

درصــد بــه پرداختــي  14بــرنج در دورۀ جنــگ  كننــدگان مصــرفحمایــت منفــي از 

ي در شـرایط  شدۀ جهاني افزوده است. یعنهای تعدیلبرحسب قيمت كنندگان مصرف

درصـد   14، به انـدازۀ  كنندگان مصرفی قيمتي و بخشي، ها سياستكنوني با اجرای 

انـد.  كردند، ماليات پرداختهآن ه )در صورتي كه بازار آزاد برقرار باشد( باید هزینه مي

  4بـرنج   كنندگان مصرفاند و تنها در برنامۀ اول توسعه حمایت شده كنندگان مصرف

انـد.  كـاهش   كمتـر پرداخـت كـرده    ،پرداختندبازار جهاني باید ميدرصد از آن ه در 

ی هـا  هزینـه ویژه در برنامۀ سوم توسعه، با تـأثير بـر   ها در سه برنامۀ اخير، بهحمایت

خانوار، الگوی مصرف را تحت تأثير قرار داده و براساس گزارش بانك مركزی مصـرف  

كيلوگرم  152و  168به  1281 كيلوگرم در سال 172، از 1281برنج خانوار در دهۀ 

 كاهش پيدا كرده است. 1282و  1285 های سالدر 

 كننـدگان  مصـرف اثر كل روند مشابهي با اثر مستقيم دارد و چگونگي حمایـت از  

. در برنامۀ سوم كند ميبرنج را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد ایران بيان 

، حمایــت از بــودنــرخ ارز همزمــان ســازی توســعه كــه بــا اجــرای سياســت یكســان

، بـه طـوری كـه    شـت برنج براساس این شاخص كمترین مقدار را دا كنندگان مصرف

درصـد از آن ـه در    81ی ارزی و بخشـي  ها سياستبرنج با برقراری  كنندگان مصرف

نـد. در سـال   ختپردابيشتر مي ،شرایطي كه هيچ سياست ارزی و بخشي برقرار نباشد

برابـر ارزش واقعـي بـرنج     3/3 كنندگان مصرفدرصدی،  -131نيز با حمایت  1278

را بـه قيمـت    كننـدگان  مصـرف كـه رفـاه    خود در بازار جهاني هزینه كردنـد  مصرفي

 .دادبه شدت كاهش  كنندگان توليدحمایت از 

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرف)انحراف منفي(، البرآورد ارزش ریاست، یعني با كم 

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    
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نشـان   ،شـود  مـي سياست ارزی برقرار است نسبت به وقتي كه سياسـت ارزی اجـرا ن  

-ی ارزی تضـعيف ها سياست ،ی دوم و سوم توسعهها برنامه. در دورۀ جنگ و دهد مي

بـرنج   كننـدگان  مصـرف ی بخشي بوده و بـا اجـرای سياسـت ارزی،    ها ياستسكنندۀ 

بـرآورد  بـا اجـرای سياسـت ارزی كـم      ها برنامهكه در دیگر اند. در حاليحمایت نشده

 ،برنج نسبت به شرایطي كه سياست ارزی برقرار نباشـد  كنندگان مصرف، ارزش ریال

از قبـل از اجـرای سياسـت     % كمتـر 13در برنامۀ چهارم برای مثال اند. حمایت شده

 اند.ارزی پرداخت كرده

 های برنجيشنهادو پ يریگ نتيجه 4-7-1-7

 یـران ا یبخـش كشـاورز   راهبـردی محصول برنج از محصوالت  ،شد كه بياننانچ

 صورتو مصرف آن  يداز بخش تول يمختلف یتيحما یها سياستو  شود ميمحسوب 

ی هـا  شـاخص  براسـاس  هـا  یـت حما یـن ا يكم  یرپژوهش مقاد یناست. در ا یرفتهپذ

MPS ،PSE و CSE وجود  يانگرب یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط

و روند كاهشـي   كنندگان توليداز  یتو كل حما يمتيق های یتدر حما یشيروند افزا

در مجمـوع   ينبوده اسـت. هم نـ   ثابت يمتبرنج به ق كنندگان مصرفدر حمایت از 

 يدگنندگاناز تول یتدر كل حما قيمتي های یتحما يمتي،و ق ای بودجه های یتحما

انـد و در   داشـته  یبيشـتر سهم  ایبودجه های ایتنسبت به حمتوسعه  یها برنامهدر 

هـای  تدرصـد از كـل حمایـ    25 حدود يدتول های نهاده یارانۀ يزن ها یتحما ینا بين

از  یـت حمايم اثرمسـتق  یرمقـاد  .اسـت را در بـر داشـت    كننـدگان  توليـد ای از بودجه

 ۀدرصد در برنامـ  -38جنگ به  ۀدرصد در دور -14 برنج از ميانگين كنندگان مصرف

و انحراف نرخ  یارز یها سياستاثر  يبررس ین،است. افزون بر ا يدهچهارم توسعه رس

 یـن ا دهـد  مـي بـرنج نشـان    كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  یتحما یرارز بر مقاد

سوم توسعه كه انحراف نرخ ارز  ی دوم وها برنامه ينم نجنگ و ه ۀدر دور ها سياست
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 یهـا  شـاخص بـوده اسـت( بـر     ياز نـرخ ارز تعـادل   يشب يقيمثبت بوده )نرخ ارز حق

داشـته اسـت، در    اثر منفـي  كنندگان مصرفو بر  اثر مثبت كنندگان توليداز  یتحما

و  انكننـدگ  توليـد از  یـت توسـعه موجـب كـاهش حما    یهـا  برنامه دیگركه در  حالي

ــرنج شــده اســت، یعنــي  كننــدگان مصــرفافــزایش حمایــت از  ــر غ ب  يرمســتقيماث

كننـده  و حمایـت  همسـو ی ها سياستبرقراری  بوده است. يماثر مستق كنندۀ فيتضع

برنج كمك كنـد. در نهایـت تركيـب     كنندگان توليد پذیری رقابتتواند به افزایش مي

 كننـدۀ  حمایـت آن،  براینـد  ای باشـد كـه  ی ارزی و بخشي بایـد بـه گونـه   ها سياست

 كشاورزان باشد.

ی ارزی هــا سياســتينــي برنامــۀ پــنجم نيــز هماننــد برنامــۀ چهــارم،  ب در پــيش

ی بخش كشاورزی نيست. شاخص حمایت بازاری حمایـت از  ها سياستنندۀ ك تقویت

، امـا براسـاس   دهـد  مـي را در بازار داخلي نسبت به بازار جهاني نشان  كنندگان توليد

برنج خواهـد بـود.    كنندگان توليدی ارزی و بخشي به زیان ها سياستل شاخص اثر ك

ایرانـي بـرنج را در مقابـل     كننـدگان  مصـرف هـا  سـال  بيشـتر در  هـا  سياسـت اما این 

 كنندۀ یكدیگر هستند.جهاني حمایت كرده و تقویت كنندگان مصرف

 سـت كـه دورۀ مـورد   ی ارزی متفاوتي اجرا شـده ا ها سياستمختلف  های دورهدر 

. متوسـط  شـود  مـي ایـن اسـاس بـه سـه دهـه تقسـيم        رو بـر بررسي پژوهش پـيش 

در جـدول   كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخص

و  كننـدگان  توليـد از  یـت حما یدرصد یها شاخصبراساس ( آمده است. 7-5-3-5)

 یهـا  ياسـت سبـا   یسـه در مقا يبخش یها سياستبرنج در دهه اول،  كنندگان مصرف

همواره يم قدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یبيشتر يرتأث ها یتدر كل حما یارز

 ياسـت س يریكـارگ بـه  يـل بـه دل  1261 ۀبوده است. در ده يرمستقيمبيشتر از اثر غ

 بـرآورد  بـيش و بـا   پيـدا كـرد   یشبه شدت افزا يانحراف از نرخ تعادل ،نرخ ارز يتتثب

 یارز ياسـت س یبـا برقـرار   1271 ۀشد. در ده یتحما كنندگان توليداز  یالارزش ر
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 يمنفـ  كنندگان توليداز  یتحمااثرغيرمستقيم  يانگينانحراف نرخ ارز و م يچند نرخ

 كننـدگان  توليدبيشتر از  یتحما یدر راستا يبخش یها سياست يشد، اما به طور كل

 یریتاور مـد نـرخ ارز شـن   یبا برقرار یارز یها سياستسوم  ۀكرد. در دور يدابهبود پ

كـم بـرآورد ارزش    یـن بـود. ا  يمنف نانكرد و هم  يداشده انحراف نرخ ارز كاهش پ

 ینكاست. در ا يبخش یها سياستاز اثر مثبت يدكننده، از تول نكردن یتحما با ،ریال

% PSE% و MPSدر  يماثرمسـتق  یدر بخـش كشـاورز   گـذاری  ياستدوره با بهبود س

نيــز در دورۀ اخيــر ارزی،  كننــدگان رفمصــبــرای  افــزایش چشــمگيری پيــدا كــرد.

اند. هم نين حمایت كنندۀ یكدیگر و همسو نبودهی ارزی و بخشي تقویتها سياست

 در هر سه دوره كاهش پيدا كرده است. كنندگان مصرفاز 

 ارزی های دورهدر  برنج كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-1-7-3جدول 

 
 شپژوه ایه هیافت: منبع

نرخ ارز در فصل سوم، افزایش درآمـدهای نفتـي موجـب     برآوردبا توجه به نتایج 

كـه در صـورت ثبـات نـرخ حقيقـي ارز، رشـد        شـود  مـي افزایش ارزش ریال تعادلي 

وری اقتصـاد بـه عنـوان    است. هم نين بهـره  كنندگان توليددرآمدهای نفتي به نفع 

 چنـين اثـری دارد  ها حمایت، بر نرخ تعادلي ارز و شاخص آوری فنشاخص پيشرفت 

 تواند حمایت از شاليكاران را افزایش دهد.كه دولت با مدیریت این دو عامل مي

 يشگيریپ یباثبات و بلندمدت برا یها سياست ی، اجرایج این پژوهشنتا براساس

  يهتوصای های بودجهو توسعۀ حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق هایاز نوسان

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/668/6029/7938/3925/0129/2254/24-8/48-29/75-38/24

1371-1380-9/3020/09-5/5314/5535/86-5/3530/51-17/875/26-12/60

1381-1389-4/9465/19-6/6858/5080/58-6/4374/15-48/535/47-43/06

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE



  و... كالن های استيس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    024

 

 یالگـو  هـا، حفـظ  های قيمتي از كل حمایتحمایت بيشتروجه به سهم با ت. شود مي

. شـود  مـي گذاری به روش هزینۀ توليد با در نظر داشتن قيمت مـرزی توصـيه   قيمت

، بـرای كـاهش دخالـت مسـتقيم دولـت در بـازار بـرنج و افـزایش         همزمانهم نين 

به شـكل پرداخـت   ای های بودجهشاليكاران، تنوع و توسعۀ ابزار حمایت پذیری رقابت

های توليد و بازار و توزیـع و  مستقيم یا توانمندسازی كشاورزان برای مقابله با ریسك

ی ارزی و بخشـي بـه   هـا  سياسـت ها مفيـد اسـت. تنظـيم    سهولت دسترسي به نهاده

افزاید و با افزایش كنندۀ یكدیگر باشند، به كارایي آنها ميو تقویت همسوای كه  گونه

. به طـوری  كند ميداخلي كمك  كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابتمزیت رقابتي، به 

، دهـد  مـي كه مقادیر مثبت اثر مستقيم و اثرغيرمستقيم در برنامۀ سوم توسعه نشان 

ی بخشـي بـوده،   هـا  سياسـت كننـدۀ  سازی نرخ ارز كه تقویـت اجرای سياست یكسان

 چشمگيربه تأثير برنج شده است. هم نين با توجه  كنندگان توليدموجب حمایت از 

برنج و حجم  كنندگان مصرفو  كنندگان توليدی ارزی بر مقادیر حمایت از ها سياست

گستردۀ مصرف این محصول در جامعـه، در نظـر گـرفتن ایـن محصـول در تنظـيم       

. در كنـد  مـي  كنندگان مصرفی ارزی كمك شایاني به توسعۀ توليد و رفاه ها سياست

ای باشد ی پولي، مالي، ارزی و بخشي به گونهها ستسيارود، تركيب نهایت انتظار مي

 كشاورزان باشد. كنندۀ حمایتآن،  برایندكه 
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 چغندرقند 2-4-2

چغندرقند، از محصوالت كشاورزی صنعتي است كه در توليد قندوشـكر بـه كـار    

ی خـوراكي در  هـا  هزینهدرصد  2/1و  ها هزینهدرصد كل  2/1رود. قند و شكر، با مي

سهم زیادی در سبد مصرف خانوار ایرانـي داشـت)نتایج بررسـي بودجـۀ      1282سال 

از شكر مصرفي در  چشمگيریبخش از آنجا كه (. 1221خانوار شهری بانك مركزی، 

و براساس گزارش انجمن صنفي قندوشكر ایران، به طـور   شود ميداخل كشور توليد 

هميت زیادی برای درصد آن شكر چغندری است، چغندرقند از ا 67متوسط بيش از 

 كشور برخوردار است. 

 براسـاس  شـكر،  و قنـد  صـنایع  در اسـتفاده  مـورد  خام مادۀ عنوان به چغندرقند،

 ایـن از آنجـا كـه   شـود. مـي  توليـد  دارانكارخانـه  و توليدكنندگان بين كشت قرارداد

 و تثبيتـي  قيمـت آن  بنابراین ،شود ميصنایع فروخته  به این به طور عمده محصول

كنندۀ چغندرقند صنایع تبدیل در شكر توليد هزینۀ درصد 65است.  مشخص نآ بازار

 یهـا  بخـش  در آن مورد قيمت در است. از این رو، اوليه مادۀ این به مربوط به شكر،

و  ریـزی  رنامـه های بدارد)مؤسسۀ پژوهش ای وجودویژه حساسيت صنعت و كشاورزی

 (.1284اقتصاد كشاورزی، 

و واردات شكر عملكرد و تجارت چغندرقند  يد،تول تيوضع( 5-3-6-1جدول ) در

سهم  1268-1282 های سالدر  شود ميمشاهده آمده است. با توجه به جدول،  یرانا

با  درصد بوده است. 48/3به طور ميانگين ایران از سطح زیركشت جهاني چغندرقند 

 وجود روند مالیم افزایش سطح زیركشـت در طـول سـه برنامـۀ اول توسـعه، سـطح      

پایاني برنامۀ چهارم كاهش زیادی پيدا كـرده   های سالزیركشت و توليد محصول در 

 73/1ميليون تـن بـود كـه     7حدود  1281ین توليد چغندرقند در سال بيشتراست. 

برابر توليد در ابتدای برنامۀ اول است. سهم زیادی از افزایش توليد تا حد زیـادی بـه   
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ل وابسته است. عملكرد چغندرقند در طي افزایش عملكرد در واحد سطح این محصو

 22تن در هكتار در ابتدای برنامـۀ اول بـه    34ی توسعه، از ها برنامهاجرای  های سال

بررسي عملكرد توليد چغندرقند افزایش پيدا كرده است.  1282تن در هكتار در سال 

 ،ها الس ۀدر همتوليد چغندرقند در ایران، عملكرد  دهد مينسبت به جهان نيز نشان 

است، به طوری كه عملكرد توليد چغندرقنـد ایـران   از ميانگين عملكرد جهاني كمتر 

سـهم  ( 5-3-6-1به طور ميانگين سـه چهـارم عملكـرد جهـاني اسـت. در جـدول )      

 درحتـي  و اسـت  بوده درصد  83/1 به طور ميانگيناز توليد جهاني چغندرقند ایران 

تجـاری توليـد شـكر از     بـازده . اسـت درصـد نيـز رسـيده     3به بـيش از  برنامۀ سوم، 

درصد بوده و روند افزایشي داشـته   5/13چغندرقند در چهار برنامه، به طور ميانگين 

تجاری درصد شكر توليدی از چغندرقند است كه از حاصلضرب  بازدهاست. منظور از 

 آید.عيار چغندرقند و ضریب استحصال قند از چغندر به دست مي

بسزایي بر سـودآوری صـنایع داخلـي توليـد شـكر و در       واردات شكر كشور تأثير

نتيجه بر چغندركاران دارد. روند واردات شكر ایران بسيار پرنوسـان بـوده اسـت، امـا     

اخير، موجب تضعيف صنایع توليدكننـدۀ شـكر و در نتيجـه     های سالافزایش آن در 

كشت و زیان چغندركاران داخلي شده است. به طوری كه اثر آن در كاهش سطح زیر

 توليد آشكار شده است.

براساس گزارش سازمان خواربار و كشاورزی بيشترین واردات شكر ایران در سـال  

 12/4هزارتن بود كه سهم ایران را از واردات شكر جهان بـه   3185با بيش از  1285

 درصد افزایش داد.
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 رانيا چغندرقندرد و تجارت كد، عمليت توليوضع (7-1-6-2 جدول

 
ملل جهاني  و كشاورزی سازمان خواربارهای وزارت جهاد كشاورزی جمهوری سالمي ایران، تسای: نبعم

 (http://isfs.irهای قندوشكر ایران)و انجمن صنفي كارخانه (http://fao.org)متحد

 2حدود سهم واردات ایران از كل واردات جهان ( 1-3-6-5براساس نمودار )

در چغندرقند واردات هزینۀ ین بيشترسي دورۀ برر های سال. در است بودهدرصد 

درصد از ارزش واردات جهاني شكر  5/3كه  بودميليون دالر  726برابر با  1282 سال

 شد.ميرا شامل 

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

جهان )درصد(

عملکرد     

)تن درهکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید 

چغندرقند 

)هزارتن(

سهم از تولید 

چغندرقند 

جهان )درصد(

واردات شکر 

)هزار تن(

سهم از 

واردات شکر 

جهان )درصد(

ارزش واردات 

شکر )میلیون 

دالر(

سهم از ارزش 

واردات جهان 

)درصد(

سهم تولید 

شکر 

چغندری 

)درصد(

راندمان 

تجاری 

چغندرقند 

)درصد(

13681491/74240/6535351/125191/742201/65820/12

13691491/72250/6936411/189403/214242/72820/12

13701732/03290/8750001/769573/383713/1481/10/12

13712052/42290/8860052/138012/532842/6383/70/12

13721692/08320/9254081/914661/641651/6876/70/12

13732042/56260/8152952/086092/082482/3774/90/12

13742032/58270/8155212/0910903/354903/62780/12

13751491/95250/7136871/398132/313382/4169/40/12

13761912/72250/6547541/7712933/614013/0872/50/12

13771852/72270/7049871/908722/412261/8773/60/12

13781862/81300/7655482/1312503/142582/3974/90/12

13791632/71270/6443321/7311012/982362/5671/60/12

13801722/85270/7146492/027641/891841/6465/60/12

13811923/18320/7460982/359882/411871/7966/90/11

13821993/50290/7057292/464060/97810/7257/90/12

13831562/85320/6949161/951820/43360/2955/30/13

13841532/82320/6849021/935211/091320/82540/135

13851863/42360/7767092/6420854/138453/95530/135

13861603/10340/7154072/1918543/606293/14520/137

1387541/26340/6618290/839111/902741/33510/137

1388561/32360/6720160/885461/092180/95500/14

1389992/12390/8138971/7118143/297632/53500/14
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 2968-83 ةطي دور چغندرقندسهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش واردات جهاني  (7-1-6-2 نمودار

نایع تبدیلي، ایجاد ارزش افزوده و سهم زیاد قند صچغندرقند در  نقشتوجه به  با

و  يدتول یشافزا به منظورمختلف  یتيی حماها سياست و شكر در سبد مصرف خانوار،

دولـت بـه طـور مسـتقيم خریـدار      اجـرا شـده اسـت.    محصـول   یـن كشت ایرسطح ز

قـرارداد بـين كارخانـه و كشـاورز و بـه طـور        براساسچغندرقند نيست، بلكه قيمت 

كننـدۀ  و قيمت خرید تضميني تعيين شود ميبراساس عيار چغندرقند تعيين معمول 

ای در هـای یارانـه  قيمت كف، برای عقد قرارداد است. دولت، افزون بـر توزیـع نهـاده   

، بـين  كنندگان مصرفبخش توليد چغندرقند و دادن یارانه به مصرف شكر در بخش 

مكانيزاسـيون و تفـاوت عيـار بـه     مبالغي را با عنوان هزینۀ  1274تا  1262 های سال

صنایع توليد شكر از چغندرقند پرداخته است)آمار منتشرنشـدۀ سـازمان حمایـت از    

ی یارانۀ بيمـۀ محصـوالت كشـاورزی و    ها سياست(. كنندگان توليدو  كنندگان مصرف

( بـرای ایـن محصـول اجـرا     1261-1282تسهيالت بانكي نيز در دورۀ مورد بررسي )

 اند.شده
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 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

، اثـر  ينهم نـ . شـود  مـي تجزیـه و تحليـل    (%CSE%، MPS%  ،PSEچغندرقنـد ) 

ی ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یری ارزی و انحراف نرخ ارز بر مقادها سياست

بينـي  . پيششود مي ينيبپيشاین آثار در برنامۀ پنجم  بررسي واول تا چهارم توسعه 

-ها همانند برنامۀ چهارم و پيشبرنامۀ پنجم با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانه

یابي و ميانگين متحرك با روشي كه برای های درونها با استفاده از روشبيني قيمت

 .پذیرد ميمحصوالت دیگر بيان شد، انجام 

 چغندرقناد  كنند ان توكيداز بازاری  یتحما یرمقاد يبررس 1-2-4-2

 توسعهی ها برنامه يط

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

شناسـي  ی ارزی است. براساس روشها سياستو   -در ایران قيمت تضميني - قيمت

 كنندگان توليددهندۀ انتقال به شده در فصل سوم این پژوهش این شاخص، نشانبيان

و واردكنندگان است. شاخص درصدی حمایت از  دهندگان، مالياتكنندگان مصرفاز 

داخلي را با قيمت جهـاني   كنندگان توليدقيمت بازاری نسبت تفاوت قيمت دریافتي 

. اگـر قيمـت   دهـد  ميتعدیل شده با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي به قيمت جهاني نشان 

اگر بـا نـرخ ارز تعـادلي تعـدیل      جهاني با نرخ ارز حقيقي تعدیل شود، اثر مستقيم و

ی هـا  سياسـت  براینـد دهنـدۀ  . تفاضل این دو اثر نشانشود ميشود، اثر كل محاسبه 

 يمـت از ق یـت حمامحاسـبات   . نتـایج شـود  مـي ارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده 

بينـي برنامـه    توسعه و پـيش  چهارمی اول تا ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار

 ارائه شده است.( 5-3-6-3) حصول چغندرقند در جدولم یپنجم برا
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 چغندرقند كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-1-6-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-2972-1940-59/9910/52-49/46

38/901361-1958-648-40/9322/29-18/65

38/671362-1450-500-41/4621/85-19/61

47/681363-1257-260-39/6327/68-11/95

-13/161364-997-1465-31/24-8/80-40/04

-2/711365-2154-2275-48/35-1/36-49/72

75/721366-2530-756-59/7229/01-30/71

89/871367-2172-609-63/6230/71-32/91

31/63-48/1216/49-1057-1936-میانگین37/72

50/621368-2660-1438-71/3613/96-57/40

-4/301369-3133-3340-66/79-1/40-68/19

-10/841370-2581-3183-50/44-5/22-55/66

-47/031371-1620-6014-31/48-31/55-63/03

-51/411372-671-5363-14/54-43/10-57/63

-41/291373-1151-5003-20/22-32/20-52/43

59/06-16/58-42/47-4057-1969-میانگین17/38-

-31/971374-2931-5886-45/62-17/13-62/75

-16/181375-1473-2154-40/43-9/38-49/81

-0/891376-785-818-20/91-0/68-21/59

33/151377-705299-16/9226/379/46

29/10137842213609/8130/6040/41

16/86-22/815/96-1440-1094-میانگین2/64

16/96137964099624/9520/1845/14

16/541380991133639/1221/9061/03

12/9913811781207765/5820/3285/89

3/8513821604170157/705/7063/40

-2/791383106599842/95-3/7539/20

1216142246/0612/8758/93میانگین9/51

-6/181384111094942/84-8/3834/47

-10/70138576035621/49-12/479/02

-13/09138651019122/68-15/227/46

-7/741387973812/96-8/284/68

-3/32138813210415/51-3/6311/87

-17/451389143-2048/22-17/98-9/76

10/999/62-45923920/62میانگین9/75-

-19/22139016-4350/80-18/33-17/53

-21/141391-45-740-1/66-19/97-21/63

-23/071392-465-1319-15/58-18/78-34/35

-24/981393-682-1728-20/76-19/15-39/91

-22/091394-1162-2213-30/17-14/97-45/14

31/71-18/24-13/48-1287-468-میانگین22/10-

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی
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انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن براساس نتایج 

مختلف متفاوت بـوده اسـت.    های رهدو، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

برای محاسبۀ نرخ حقيقـي ارز، نـرخ ارز اسـمي)بازاری( در نسـبت متوسـط مـوزون       

ترین شركای تجاری ایـران بـه سـطح عمـومي     های مهمشاخص سطح عمومي قيمت

نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح . شود ميهای ایران ضرب قيمت

ای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ خطا تابعي از متغيره

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  نفتي كشور، بهرهدرآمد  باز بودن اقتصاد،

بلندمدت اقتصاد نشـان   نرخ بهره در ایران است كه نرخ ارز ایران را در شرایط تعادل

نياز كشور بـه ارز، بـا بـيش     مانهمزنفتي و درآمد  . در دورۀ جنگ با كاهشدهد مي

، انحـراف نـرخ ارز در سـال پایـاني     توسـط دولـت  ارزش ریال نسـبت بـه دالر    برآورد

ارزش  برآورددرصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم 82( به 1267جنگ)

پایاني این برنامه  های سالریال نسبت به نرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

 های سالی آزادسازی اقتصادی مقدار آن افزایش یافت. در ها سياسته دليل اجرای ب

نخست برنامۀ دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و  

بعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست  های سالدر 

نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقي آن بـود.   ارزش ریال دنبال شد، یعني برآورد بيش

هم نين نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهارم نيز روند 

كاهش ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بيش از نرخ حقيقـي آن  

 .یال شدبرآورد ارزش ری ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستبود. بنابراین 

تـا   —1284سـال پایـۀ    ثابـت  های يمتبر حسب ق— اثرمستقيم براساس نتایج

بعـد حمایـت    هـای  سالپيش از سال پایاني برنامۀ دوم توسعه رقمي منفي بوده و در 

در یعنـي  . ی بخشـي در مـورد چغندرقنـد مثبـت بـوده اسـت      هـا  سياسـت از  برآمده

 يمـت از ق بيشـتر چغندرقند  گانكنند توليددریافتي  يمتق ی سوم و چهارم،ها برنامه
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هـا قيمـت   بـه عبـارتي در ایـن سـال    بوده است. شده با نرخ حقيقي ارز تعدیلمرجع 

توافقي چغندركاران و صنایع تبدیلي برای چغندرقند كه نزدیك به قيمـت تضـميني   

از قيمت جهاني بوده است كه مقادیر مثبت شـاخص حمایـت از قيمـت     بيشتراست، 

در در برنامـۀ پـنجم،   ، بيان شده هایيهض. اما با فردهد ميشان ( آن را نMPSبازاری)

. پذیرد مين صورتچغندرقند  كنندگان توليدبه  يپرداخت ي،جهان های يمتبا ق یسهمقا

  ندهد،را  يجهان یدر بازارها اجازۀ فروش چغندرقند داخلياگر دولت  یگر،به عبارت د

آمـار   براسـاس از آنجا كه . داشتخواهند  یبيشتردریافتي چغندرقند  كنندگان توليد

مورد بررسي این پژوهش  های سالدر تمام  يداخل يمتقمنتشرشدۀ مركز آمار ایران، 

از نوسان  برآمده یبازار يمتاز قیت داشته است، نوسان شاخص حما یصعود یروند

اجـرای سياسـت دو   است.  ي و مقادیر توليد و مصرف چغندرقندجهان يمتق، نرخ ارز

ماليـات   چشـمگير ، پس از یك سال موجـب كـاهش   1271رز در سال نرخي كردن ا

نرخ  یساز یكسان ياستس یسال اجراشده به چغندرقندكاران شد و در پنهان تحميل

 1781ین مقـدار خـود،   بيشترحمایت بازاری مستقيم از چغندركاران به ، (1281)ارز

سطح زیر كشت  كه اثر آن در افزایش رسيد 1284ریال به قيمت ثابت سال ميليارد 

-و توليد نيز مشاهده شد. در مقابل در برنامۀ چهارم، با افزایش واردات و رشد قيمت

هـای جهـاني   های داخلي به طور ميـانگين در مقایسـه بـا قيمـت    های جهاني، قيمت

هـا رونـد   چغندرقنـد شـد؛ كـاهش حمایـت     كنندگان توليدموجب كاهش حمایت از 

يف صنایع تبدیلي باالدستي را در پي داشـت.  كاهشي توليد داخلي چغندرقند و تضع

ادامۀ تفاوت قيمت داخلي و جهاني چغندرقند به نفع بازار جهـاني در برنامـۀ پـنجم    

ایراني این محصول در بازارهای جهـاني   كنندگان توليد پذیری رقابتتوسعه، از قدرت 

صـنایع   كاهد. در واقع مدیریت نشدن واردات، به همراه كاهش تعرفه، با تضـعيف  مي

 هـا  هزینـه جویي در به منظور صرفه شود ميتعطيلي آنها شده یا موجب  سببداخلي 



  021                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

قيمت مناسبي برای چغندرقند به كشاورزان پيشنهاد نكنند كه در نهایت قيمت كم، 

 كاهش انگيزۀ كشاورزان را برای ادامۀ كشت در پي خواهد داشت.

ه نـرخ ارز حقيقي)اثـر   حمایت قيمتي كل بـا نـرخ ارز تعـادلي نيـز رونـدی مشـاب      

حمایـت منفـي از چغنـدركاران را نشـان      1276مستقيم( داشته است، اما تـا سـال   

-در داخل، نسبت به قيمت جهاني تعدیلها دریافتي آنان . یعني در این سالدهد مي

ی حمل و نقل، كمتر بوده است و پس از آن از سال ها هزینهشده با نرخ ارز تعادلي و 

در برنامـۀ   شـود  مـي بينـي  گرفتن ماليات پنهان آغاز شده و پيش ، دوباره روند1282

ارزش ریال كشاورزان بيش  برآوردپنجم ادامه داشته باشد. در برنامۀ اول توسعه با كم

خـود در شـرایط   درآمـد   كمتـر از  1284هزار ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  4از 

دمـدت اقتصـاد ایـران دریافـت     شده با نرخ ارز تعادلي بلناعمال قيمت جهاني تعدیل

 كردند.

نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

 كـه نشـان  اسـت  بـوده   يتوسعه منفو دوم  اول یها برنامهجنگ و  ۀ( در دوريممستق

 ، كمتـر با نرخ ارز حقيقي شده یلتعد يجهان يمتقمحصول از  يداخل يمتق دهد مي

درصد در برنامۀ سـوم رسـيده    46دورۀ جنگ به در درصد  -48 ازاثر  ینبوده است. ا

شـده در پـژوهش، بـه تـدریج     بررسـي  هـای  سـال در طـي   دهـد  مـي است كه نشـان  

ی قيمتي به سوی حمایت از كشاورزان ایران نسبت به قيمـت پـيش روی   ها سياست

ی توسـعه، افـزون بـر    هـا  برنامـه هـا در  رقبای جهاني پيش رفته است. تغيير حمایـت 

ی بخشي و ارزی از نوسان قيمت جهاني چغندرقند نيز تأثير پذیرفته است. ها استسي

به طوری كه در برنامۀ سوم توسعه كاهش قيمت جهاني در كنار روند افزایشي قيمت 

با قيمت بازار جهاني را خود درآمد  داخلي موجب شده است كشاورزان حدود نيمي از

م توسعه بـا رونـد افزایشـي قيمـت جهـاني      حمایت دریافت كنند. اما در برنامۀ چهار

 چغندر كاهشي شد. كنندگان توليدحمایت از 
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بررسي اثركل حمایت از قيمت بازاری نيز روندی مشابه اثرمستقيم و مقدار ارزشي 

و تعدیل قيمت جهاني با نرخ ارز تعادلي به طور ميانگين در سه  دهد ميخود را نشان 

است. یعني  كنندگان توليدحمایت منفي از  درصد 21/11( بيانگر 1261-1282دهه)

كـه   شـد مـي ای ی بخشي قيمتـي بـه گونـه   ها سياستاگر نرخ ارز تعادلي برقرار بود، 

، بلكه ماليـات  شدند ميدر مقابل رقبای خارجي خود، نه تنها حمایت ن كنندگان توليد

 كننـدگان  توليـد  پـذیری  رقابـت شد كه این در كـاهش قـدرت   نيز بر آنها تحميل مي

 1277-1288چغندرقند ایراني بسيار مؤثر است. بـر ایـن اسـاس تنهـا در ده سـال      

انـد. در سـال   ی بخشي و ارزی حمایـت شـده  ها سياستچغندرقند با  كنندگان توليد

سازی نرخ ارز و رسيدن قيمـت جهـاني بـه    با اجرای سياست یكسان همزمان 1281

پـذیرفت. یعنـي بـا     صـورت ین حمایت قيمتي از چغندركاران بيشتركمترین مقدار، 

نفـت و رابطـۀ   درآمـد   وری،اثرگذاری متغيرهای بنيادین اقتصاد ایران از جمله بهـره 

شده بـا نـرخ تعـادلي ارز و هزینـۀ     از قيمت تعدیل بيشتردرصد  85مبادله كشاورزان 

 كردند.ونقل پيش روی رقبای جهاني دریافت ميحمل

ی هـا  سياسـت  دهد مينشان  ،است اثر غيرمستقيم كه تفاضل اثركل و اثرمستقيم

نـد. در  احصـول ی بخشي در زمينۀ قيمت مها سياستكنندۀ ارزی تا چه اندازه تقویت

ي كه نـرخ حقيقـي ارز بـيش از نـرخ ارز تعـادلي اسـت، حمایـت قيمتـي از         های سال

، شـود  ميیادآوری  در پي اجرای سياست ارزی مثبت است و برعكس. كنندگان توليد

سبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقي از تعادلي به نرخ ارز تعادلي است كه به انحراف نرخ ارز ن

نخست بررسي،  های سال( در 5-3-6-3. براساس جدول )شود ميشكل درصدی بيان 

با وجود انحراف زیاد نرخ ارز، درصد اثرغيرمستقيم به طور ميانگين مقدار كمي دارد، 

خ ارز كه انحراف نرخ ارز منفي ی آزادسازی نرها سياستو با اجرای  1271اما از سال 

و ارزش پول ملي كاهش بسياری پيدا كرد، مقدار مطلق اثر غيرمستقيم رشد زیـادی  

تر شد. این بدین معني است كـه در دورۀ جنـگ، تقویـت پـول ملـي در      كرد و منفي
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چغندرقند اثر چنـداني نداشـته اسـت، امـا كـاهش       كنندگان توليدحمایت قيمتي از 

ی سـوم و  هـا  برنامـه ی در كاهش حمایت داشته اسـت. در  بيشتر ارزش پول ملي اثر

بـود.   بيشـتر ی ارزی بر حمایت از كشاورزان ها سياستچهارم توسعه دامنۀ اثرگذاری 

 31شـاورزان  كدرآمـد   درصدی ارز، 2/13 برآورد بيشبا  1281به طوری كه در سال 

بـر محصـوالت   ی ارزی را هـا  سياسـت كه اهميت بررسي اثر  درصد افزایش پيدا كرد

ی توسعه، انحراف نرخ ارز و درصـد  ها برنامه. به طور كلي در كند ميكشاورزی آشكار 

ی داشـتند. پـس از   بيشـتر تناسب  (%MPSاثر غيرمستقيم حمایت از قيمت بازاری )

ی ارزی، از هـا  سياسـت ر اثـر اجـرای   بیك دوره حمایت بازاری منفي از چغندركاران 

ی ارزی ها سياستمثبت و  1277-1282از سال  ناآن سال دوم برنامۀ اول، حمایت از

مقـادیر مطلـق اثـر غيرمسـتقيم و اثـر       ی بخشي بود. مقایسۀها سياستكنندۀ تقویت

اثرمسـتقيم   هاسال بيشتردر  ، همانند گندم و جو،دهد مي% نشان MPSمستقيم در 

خـش  ی خـاص ب ها سياستتر  كه بيانگر نقش مهماست غيرمستقيم بوده  از اثر بيشتر

ی ها سياستبا  یسهكشاورزی در چگونگي حمایت از توليدكنندگان چغندرقند در مقا

ی آزادسازی نـرخ ارز در سـال   ها سياستتنها در سه سال نخست اجرای  .است یارز

 ،اند داشته ینقش مؤثرتر يبخش یها سياستبا  یسهدر مقا یارز یها سياست ،1271

 اند.بوده كنندگان توليداز  كنندۀ آنها در جهت حمایت نكردناما تقویت

 يطه  چغندرقنهد  كنندگان توليداز كل  يتحما يرمقاد يبررس 1-6-1-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان توليــدای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 هـای  تپرداخـ زاری از محصـول چغندرقنـد تحليـل شـد.     ای بـا ه بخش قبل حمایت

كـود   یارانۀ) یكشاورز های هبه نهاد پرداختي یارانۀشامل  یراندر ا اجراشده ای هبودج
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( یآالت كشـاورز  ين)برق و سـوخت ماشـ   انرژی یارانۀ ،ش(ك سموم و علف يميایي،ش

درقنـد بـه   به علت تفـاوت عيـار چغن   هاو پرداخت يالتتسه یارانۀمحصوالت و  يمۀب

های توليد قند و شكر كارخانهاز آنجا كه هزینۀ مكانيزاسيون است. ها و كمككارخانه

تنها مشتریان كشاورزان چغندرقند هستند، بنـابراین حمایـت از ادامـۀ توليـد آنهـا،      

ای هـای بودجـه  . بنـابراین پرداخـت  شـود  ميحمایت از چغندركاران داخلي محسوب 

-چغندر توليد داخل، در محاسبۀ حمایت بودجه كمعيار دولت به این صنایع به علت 

 .شود ميای از چغندركاران در نظر گرفته 

های انواع كود و سموم شيميایي و انرژی بـا كـاهش هزینـۀ توليـد     یارانه به نهاده

هـا بـه طـور معمـول بـه شـكل       . ایـن پرداخـت  كنـد  مـي كشاورزان از آنان حمایـت  

. از این رو بخـش عمـدۀ حمایـت    استقيمت زانی قيمتي و توزیع نهادۀ ارها سياست

 گيـرد  مـي های قيمتي در بازار نهاده در برایراني را حمایت كنندگان توليدای از بودجه

هـای انـواع كـود    ی دارد. یارانۀ پرداختـي بـه نهـاده   چشمگيركه نرخ ارز در آن نقش 

ده تفاوت قيمت داخلي و خـارجي، مقـدار مصـرف نهـا     براساسكش شيميایي و علف

 :شود ميبرای محصول دیم و آبي و سطح زیركشت با رابطۀ زیر محاسبه 

  
 

   
 
      

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقـدار مصـرف نهـاده در     Qهـا،  حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

ح زیركشت بر حسب هكتار است. یارانۀ انرژی نيـز  سط Aهكتار بر حسب كيلوگرم و 

، با این تفاوت كـه بـه جـز انـرژی مصـرفي بـرای       شود مي رابطۀ باال محاسبه براساس

آالت، باید مقدار مصرف انرژی فسيلي)نفت گاز( و برق مـورد نيـاز استحصـال    ماشين

 آب زیرزميني محاسبه شود كه با توجـه بـه كمبـود اطالعـات در دسـترس، فراینـد      

ها نيز تا پيش از سال ای برای محاسبۀ آن دنبال شد. تسهيالت اعطایي بانكپي يده

ی مختلـف اقتصـاد، بـه صـورت     هـا  بخـش سازی نرخ سود تسهيالت و یكسان 1284
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شد كه در محاسـبات از تفـاوت نـرخ    قيمت به كشاورزان پرداخت ميتسهيالت ارزان

ی اقتصـادی اسـتفاده   هـا  بخشسود بخش كشاورزی و ميانگين وزني نرخ سود دیگر 

 شده است.

های قبل بيان شد، در جدول  ها با توجه به آن ه در بخشنتایج محاسبۀ این پرداخت

ثابت سـال   های يمتدر قای های بودجه( آمده است. براساس آن، حمایت2-6-3-5)

 1282در سـال   یـال ر يليـارد م 252بـه  ، 1261در سال  یالر يلياردم 262از  1284

ای از چغندرقنـد را در  برنامۀ چهارم كمترین حمایت بودجه دا كرده است وكاهش پي

 ینبيشـتر   انـرژی و  ی انواع كود و سموم شـيميایي ها نهادهها داشته است.  بين برنامه

سـهم   و برنامۀ اول، های جنگ در سالشوند.  را شامل ميای  های بودجه یتسهم حما

و  بيشـتر شـده   انرژی یارانۀای بعد، سهم ه و در سالبوده بيشتر  حمایت از سم و بذر

هـا در   حمایت ینا يانگينبه طور مبنابراین، است.  رسيده1286درصد در سال  83تا 

اسـت كـه تفـاوت     ای بـوده  های بودجه درصد كل پرداخت 21بيشتر از ها  برنامه همۀ

هـای زیرزمينـي و توسـعۀ    قيمت داخلي و خارجي انـرژی و افـزایش اسـتفاده از آب   

حمایت بـه شـكل تسـهيالت بـانكي در برنامـۀ سـوم        است.آن  آالت از دالیلنماشي

هـای   هـای اجـرای سياسـت    ها به جز سـال  بيشترین مقدار را داشته و در دیگر برنامه

نوسان بوده است. در برنامۀ چهارم بـه منظـور هـدایت    ( رشد آن كم1271آزادسازی)

هـای اقتصـادی    ت بانكي بخشهای پربازده، تفاوت نرخ سود تسهيال سرمایه به بخش

كاهش پيدا كرد و تفاضل ميانگين وزني آن براساس مقدار تسهيالت اعطایي با سـود  

بخش كشاورزی برابر صفر شد. پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول چغندرقند نيـز  

دهد بيمۀ محصول چغندرقند از  ، نوسان داشته و نشان مي1264پس از آغاز در سال 

نكرده است. هم نين مقدار حمایت دولت از بيمۀ چغندرقند وی برنامۀ مشخصي پير

 4/12برابر با  1282متناسب با تورم افزایش پيدا نكرده و بيشترین مقدار آن در سال 

 ـ بوده است1284های ثابت ميليارد ریال ـ در قيمت
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ليارد چغندرقند در نرخ حقيقي ارز  مي كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-1-6-9جدول 

 (2984ثابت سال  -ريال

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

1360251/70115/430/002/42369/5468/1131/24

1361324/84157/030/002/44486/7666/7432/26

1362371/07155/510/002/57531/7169/7929/25

1363410/81148/100/004/70582/1470/5725/44

1364281/34169/187/505/92486/5257/8334/77

1365407/68259/4010/635/43709/8957/4336/54

1366247/23296/469/014/91587/4142/0950/47

1367281/59205/192/243/53508/6855/3640/34

322/03188/293/673/99532/8360/9935/04میانگین

1368429/52238/504/223/79699/1261/4434/11

1369589/79351/032/887/921011/2758/3234/71

1370391/31298/622/9312/18768/2050/9438/87

1371351/92295/071/5710/18750/4846/8939/32

1372137/17215/091/454/65406/6233/7352/90

1373207/77318/951/176/00548/4637/8858/15

351/25286/212/377/45697/3648/2043/01میانگین

1374268/35336/790/914/95651/6041/1851/69

1375144/80241/521/264/17395/9236/5761/00

1376112/59253/721/696/11380/2229/6166/73

1377127/85220/762/175/95362/6935/2560/87

1378173/51422/743/557/33614/4528/2468/80

165/42295/101/925/70480/9734/1761/82میانگین

1379133/67375/023/839/57531/6525/1470/54

1380119/33267/733/979/67410/3729/0865/24

138195/59355/053/2010/43474/7120/1474/79

138290/69391/930/6112/46508/1417/8577/13

1383108/01380/7613/489/06520/3720/7673/17

109/46354/105/0210/24489/0522/5972/17میانگین

138496/19473/709/730/00579/6216/6081/73

1385125/75586/897/480/00720/1217/4681/50

1386112/64559/504/330/00676/4716/6582/71

138749/87131/741/010/00182/6227/3172/14

138835/60131/271/030/00167/9021/2078/18

138978/68274/300/320/00353/3122/2777/64

83/12359/573/980/00446/6720/2578/98میانگین

1390104/66261/661/780/00368/1028/4371/08

1391146/91359/671/220/00507/8028/9370/83

1392167/06407/560/910/00575/5429/0370/81

1393190/21461/530/910/00652/6429/1470/72

1394230/38557/680/720/00788/7829/2170/70

167/84409/621/110/00578/5728/9570/83میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-3-6-3)نمودار در كه  طور همان

در ، 1261به دنبال یك دوره افـزایش نوسـاني در دهـۀ     1284های ثابت سال قيمت

اوم نداشت و این كاهش در برنامۀ دوم تد .داشته است ينزول یاول توسعه روند ۀبرنام

افزایش پيدا كرد.  1274درصدی در سال  42ی آزادسازی و تورم ها سياستبا اجرای 

 ۀدر برنامـ ی انقباضي در سال بعد دوباره به روند قبل بازگشـت و  ها سياستبا اجرای 

بـه دليـل   چهـارم  در برنامـۀ  . روند افزایشي داشـت  ،توسعهو آغاز برنامۀ چهارم سوم 

، 1287( در سـال  5-3-6-1كشـت براسـاس جـدول )   درصدی سـطح زیر  66كاهش 

ای های بودجـه روند كاهشي پيدا كرد. روند سي سالۀ پرداخت ،ایهای بودجهحمایت

مختلـف نشـان    هـای  دورهمحصول چغندرقند نوسان زیـادی را در   كنندگان توليدبه 

 .دهد مي

 
 مختلف توسعه یها مهبرنا ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-1-6-1 نمودار

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-3-6-4ای در جدول )بودجه

( انحراف نرخ ارز حقيقي از تعادلي 5-6-3آمده است. در این جدول نيز مانند جدول )



  و... كالن های استيس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    022

 

ی توسـعۀ ایـران   هـا  برنامـه ( در PSE) كنندگان توليداز ی حمایت ها شاخصدر كنار 

ی دوم و سـوم  هـا  برنامـه . ميانگين انحراف نـرخ ارز در دورۀ جنـگ و   شود ميبررسي 

ارزش حقيقي ریال نسبت به ارزش تعـادلي آن   برآورد بيشتوسعه مثبت بوده است و 

 .دهد ميرا نشان 

و انحـراف نـرخ ارز بـر     یی ارزهـا  سياستاثر  یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSE ) های ارز حقيقـي و  مستقيم، كل و غيرمستقيم براساس نرخاست كه اثرهای

های جهـاني مـورد اسـتفاده در    . اثرمستقيم كه در آن قيمتشود ميتعادلي محاسبه 

از  حمایـت وضـعيت موجـود   بيـانگر   ،شـود  مـي قي تعـدیل  ها با نرخ ارز حقيمحاسبه

ی در حال اجرای بخش ها سياستچغندرقند بر اثر  كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

آنان را در شرایط اعمـال نـرخ ارز تعـادلي    حمایت از  ،اثر كل كشاورزی و ارزی است.

تقيم كـه  اثرغيرمسـ  .دهـد  مينشان  از متغيرهای كالن اقتصادی در بلندمدت برآمده

ی ارزی در هـا  سياسـت دهنـدۀ اثـر   حاصل تفاضل اثركل و اثرمسـتقيم اسـت، نشـان   

سـت. اگـر ایـن    بلندمدت چغندرقند نسبت به رقبای جهـاني ا  پذیری رقابتچگونگي 

بلندمـدت   پـذیری  رقابـت ی ارزی بـر سـطح   هـا  سياسـت  شاخص مثبت باشد، یعنـي 

 كاران ایراني افزوده است و برعكس. چغندر

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما دبـرآور  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

بـه   ،اسـت تغيير یافتـه   يدكنندهو تول يداز تول یتبه سمت حما یتيی حماها سياست

 بـوده  يفـ مندوم اول و  یهـا  برنامـه  و ها در دوران جنـگ  یتحما يانگينمطوری كه 

مثبت سازی نرخ ارز با اجرای سياست یكسان همزماندر برنامۀ سوم توسعه اما  است،

در  -1412هـا از   یـت ، مقـدار حما 1284های ثابـت سـال    يمتق براساس. است شده

هم نـين  اسـت.  افـزایش یافتـه   چهارم  ۀدر برنام یالر يلياردم 216دوران جنگ به 
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برنامۀ پـنجم مثبـت باشـد. مقایسـۀ نتـایج       ها درميانگين حمایت شود ميبيني پيش

-82 هـای  سالدر  دهد مي( نشان 5-3-6-3( و )5-3-6-2(، )5-3-6-4ای )ه جدول

هـای   یـت سـهم حما  ،چغندرقنـد مثبـت اسـت    كننـدگان  توليدكه حمایت از  1286

زیـرا   .بوده است قيمتيهای  یتاز حما بيشتر يدكنندهاز تول یتدر كل حما ای بودجه

هـای   اوت قيمت سوخت در داخل كشور با رشد قيمت جهـاني، حمایـت  با افزایش تف

 كنندگان توليدای افزایش پيدا كرده است. اما در مجموع در سه دهه حمایت از  بودجه

ی در ا ای بودجـه هـ  های قيمتي بوده است. با وجود پرداختتحت تأثير حمایت بيشتر

( PSEتوليدكننــده )ی اول و دوم توســعه حمایــت كــل از هــا برنامــهدورۀ جنــگ و 

ی سـوم و چهـارم   هـا  برنامـه های قيمتي، منفي بـوده اسـت. در    عالمت با حمایت هم

 ای شده است.های بودجههای قيمتي موجب تقویت حمایتحمایت

ــت از 5-3-6-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

يانـۀ برنامـۀ دوم توسـعه    تعادلي)اثركل( روندی مشابه اثرمستقيم داشته است كه تا م

 1282ارزش ریال، همواره منفي بوده و بعد از آن تنها در سـال   برآوردبا كم همزمان

ای و هـای بودجـه  برنامۀ سوم توسـعه در پـي حمایـت    های سالمنفي بوده است. در 

ميليارد ریال به قيمت ثابـت سـال    1715قيمتي، با اعمال نرخ تعادلي ارز كشاورزان 

ز شرایط رقابت در بازار جهاني دریافت كردند. در برنامۀ چهارم توسعه ا بيشتر 1284

ی بخشي بـا برقـراری نـرخ تعـادلي ارز نيـز      ها سياستارزش ریال  برآوردبا وجود كم

های جهاني بود. اما در برنامۀ پنجم در پي افزایش قيمت كنندگان توليد كنندۀ حمایت

ی ها سياستتوانایي پوشش اثرمنفي ای های بودجهو كاهش حمایت قيمتي، پرداخت

ارزی و قيمتي را نخواهد داشت. ادامه این روند بـه افـزایش واردات شـكر و كـاهش     

 انجامد.توليد مي

شاخص  ،كنندگان توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز طور كه بيان شد، درهمان

از  یــتشــاخص بــرآورد حمااز تــر  %( مهــمPSE) يدكننــدهاز تول یدرصــد یــتحما
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، تـأثير نپـذیرفتن از تـورم، مقيـاس و واحـد پـولي       زیرا بـا ( است؛ PSE) يدكنندهتول

مختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن ينرا در طول زمان، ب یتاز حما یبهتر یسۀمقا

   محـور در جـدول   تجـارت رهيافـت  شاخص با  ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكان

بـا رهيافـت    كـه % PSEشـاخص  درصد  -24 يانگينم .شود ميمشاهده  (4-6-3-5)

 دهـد  مـي است، نشـان  محاسبه شده  جنگ ۀدورمحور و نرخ حقيقي ارز برای  تجارت

 يمتبا فروش محصولش با ق توانست يدرصد از آن ه م 24 يدكنندهتول یافتيمقدار در

 یـن در ا یتيحمـا  یهـا  سياست یگر،د يانبه دست آورد، كمتر بوده است. به ب يجهان

چنـين  بـدون   یطكـه در شـرا  ی را از درآمد %24 يدكنندهتولاست  موجب شدهره دو

 از دسـت بدهـد.  پنهان  ياتمالبه شكل نوعي  آوردبه دست توانست  مي یيها سياست

درصد برآورد شـده   64توسعه  سوم ۀدر برنامبا نرخ ارز حقيقي شاخص  ینا يانگينم

ه در صـورت فـروش   ك یدرصد از درآمد 64 ۀبرنامه به انداز یندر طول ا یعني ؛است

برنامـه   یـن شـده اسـت. در ا   یـت حما ،آورد يبـه دسـت مـ    يجهـان  يمتق امحصول ب

او را نسبت  یافتيشده و در يدكنندهمثبت از تول یتموجب حما یتيحما یها سياست

در دورۀ جنگ به علت اهميت چغندرقند در توليد  داده است. یشافزا يبه بازار جهان

كمتر نگه داشتن قيمت داخلي آن بود و كشاورزان به منظور  ها سياستشكر داخلي، 

ی هـا  سياستناگزیر از پرداخت ماليات پنهان زیادی بودند؛ این شرایط تا آغاز اجرای 

هـای  آزادسازی در برنامۀ اول توسعه با نوسان ادامه داشت. پس از آن رشـد حمایـت  

ت از ی قيمتـي را خنثـي و حمایـ   هـا  سياسـت ای تا حدی بود كـه اثـر منفـي    بودجه

ی سوم و چهارم توسعه با وجود حمایـت  ها برنامهكاران بهبود پيدا كرد. در چغندرقند

حمایت از  ی ارزیها سياستبا تغييرات قيمت جهاني و تغيير  كنندگان توليدمثبت از 

 .آنان نوسان داشته است
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 چغندرقند كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-1-6-4جدول 

 
 شپژوه ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-2603-1731-52/538/39-44/14

38/901361-1471-398-30/7519/31-11/45

38/671362-918-216-26/2617/78-8/47

47/681363-67555-21/2823/822/55

-13/161364-510-1063-15/99-13/06-29/05

-2/711365-1444-1755-32/42-5/93-38/35

75/721366-1943-538-45/8623/99-21/87

89/871367-1663-423-48/7225/85-22/87

21/71-34/2312/52-759-1403-میانگین37/72

50/621368-1961-1095-52/618/89-43/71

-4/301369-2122-2576-45/23-7/36-52/59

-10/841370-1813-2581-35/43-9/70-45/13

-47/031371-870-5092-16/90-36/46-53/36

-51/411372-264-4888-5/72-46/81-52/53

-41/291373-602-4455-10/58-36/09-46/68

49/00-21/25-27/75-3448-1272-میانگین17/38-

-31/971374-2279-5289-35/48-20/91-56/39

-16/181375-1077-1888-29/56-14/12-43/68

-0/891376-405-616-10/79-5/49-16/28

33/151377-342456-8/2122/6214/41

29/1013781036161424/0923/8847/97

10/79-11/991/20-1145-613-میانگین2/64

16/9613791171123145/6910/0755/77

16/5413801402154055/3115/0070/32

12/9913812255230983/0612/4295/48

3/8513822113196075/97-2/9473/03

-2/7913831585130263/93-12/8151/13

1705166864/794/3569/15میانگین9/51

-6/1813841690126565/22-19/2445/98

-10/701385148079141/84-21/7720/06

-13/091386118659952/78-29/4323/35

-7/74138728015637/24-17/9619/28

-3/32138830020635/22-11/8523/38

-17/4513894975428/47-25/892/58

21/0222/44-90651243/46میانگین9/75-

-19/221390384-13818/91-24/47-5/56

-21/141391462-31316/97-26/13-9/16

-23/071392110-8143/70-24/90-21/20

-24/981393-29-1129-0/89-25/19-26/08

-22/091394-373-1503-9/69-20/97-30/66

18/53-24/33-7795/80-111میانگین22/10-
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اجتماعی



  و... كالن های استيس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    024

 

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

 یهـا  برنامـه در  تنهـا ، دهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان چغندرقند را نشان 

ین حمایـت  بيشـتر . شـده اسـت   یابيمثبت ارزتوسعه به طور ميانگين  سوم و چهارم

سـازی نـرخ ارز   رای سياست یكسـان ی ارزی و بخشي در سال اجها سياستاز  برآمده

ی ارزی و بخشي به ها سياستكشاورزان با اجرای  است، یعنيدرصد بوده  25برابر با 

شده با نرخ ارز های جهاني تعدیلبا قيمت ها سياستاندازۀ دریافتي خود بدون اجرای 

 اه سياستنسبت به حالت قبل از اجرای  اند. یعني دریافتي آنانحمایت شدهتعادلي، 

ارزش  برآورددر برنامۀ پنجم توسعه با كم شود ميبيني حدود دو برابر بوده است. پيش

كشاورزان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهـان باشـند.    ،های جهانيریال و افزایش قيمت

درصـدی ارزش ریـال و اجـرای     47 بـرآورد  بـيش با  1262شایان ذكر است، در سال 

از مشاركت در بازار جهاني دریافـت   بيشترصد در 5/3كشاورزان  ،ی بخشيها سياست

تنها سالي است كه در دورۀ جنگ چغندركاران با اعمـال نـرخ تعـادلي ارز    و اند كرده

 اند.امكان دریافت حمایت را داشته

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

توسـعه   ی اول و چهـارم هـا  برنامه ها درتن حمایت از توليدكنندگان چغندرقند است،

ی ارزی ها سياستاز  برآمدهمنفي  یتبوده است. حما مثبت ها برنامه یگرو در د نفيم

درصـدی دریـافتي كشـاورزان     31و چهارم توسعه موجب كـاهش  اول  یها برنامهدر 

ميانگين انحراف نرخ ارز در این دو برنامه به ترتيب  این در حالي است كه. شده است

ی ارزی را در برنامـۀ  هـا  سياسـت افـزایش اثرگـذاری    است كهدرصد بوده  7/2و  17

ارزش پـول   بـرآورد چهارم نسبت به برنامۀ اول توسعه و لزوم توجه به آثار منفي كـم 

هـا نـرخ ارز   سال بيشتر. در دورۀ جنگ كه در كند ميرا آشكار  كنندگان توليدملي بر 

مطلق اثر غيرمستقيم چندان زیاد نيست. اما  مقدار ،انحراف مثبت زیادی داشته است

شـدید   بـرآورد بـا كـم   1271های سـال  در پنج سال ابتدای پس از اجرای آزادسازی
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تـوان  ارزش ریال، اثرغيرمستقيم نيز مقداری نزدیك به آن دارد. از این مقایسـه مـي  

نـدۀ  دهشدید ارزش پول ملي، به عنوان تنهـا ابـزار افـزایش    برآورد بيشنتيجه گرفت 

نرخ ارز حقيقي بـا نـرخ ارز تعـادلي     كه بایداثر اندكي دارد  كنندگان توليدحمایت از 

 ی دوم و چهـارم هـا  برنامـه دورۀ جنـگ و  در بلندمدت اقتصـاد در همـاهنگي باشـد.    

 ی كـه طـور  بـه  ،بـوده اسـت   يبخش یها سياستاثر  كنندۀ يفتضع یارز یها سياست

و برنامـۀ دوم توسـعه   جنـگ   ۀدور هـای  سـال  بيشتردر  يرمستقيممقادیر مثبت اثر غ

ی خــاص بخــش كشــاورزی در حمایــت از هــا سياســت يموجــب كــاهش اثــر منفــ

 يچهـارم توسـعه اثـر منفـ    ۀ دوره شـده و در برنامـ   ینتوليدكنندگان چغندرقند در ا

 كننـدگان  توليـد از  یـت را در حما يبخشـ  یهـا  سياستاثر مثبت  ی،ارز یها سياست

 یهـا  سياسـت اثـر   یارز یها سياستتوسعه،  یها نامهبر یگركرده است. در د يفتضع

 ی،ارز یها سياست ي، اثر منفۀ اولكه در برنام یكرده است. به طور یترا تقو يبخش

 یـن سـوم اثـر مثبـت ا    ۀو در برنام یتچغندرقند را تقو لاز محصو يمنف های یتحما

از  اسـت.  كرده يبانيرا پشت كنندگان توليداز  یبخش كشاورز های یتحما ،ها سياست

از اثـر   بيشـتر  شـده  يبررس ۀدور های سال بيشتردر  يممطلق اثرمستق یرمقادآنجا كه 

بر حسب  چغندرقند كنندگان توليداز  یتدر مجموع كل حما، بوده است يرمستقيمغ

بـوده   يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع یا یتتقو یارز یها سياستعالمت شاخص، 

 است.

 يچغندرقنهد طه   كننهدگان  مصهر  ز ا يتحما يرمقاد يبررس 9-6-1-7

 ی توسعهها برنامه

ــت از   ــاخص حمای ــرفش ــدگان مص ــان كنن ــدۀ نش ــالدهن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

 ها انتقالو دیگر  كنندگان مصرفپردازان به ، مالياتكنندگان توليدبه  كنندگان مصرف

پرداخـت  از آنجـا كـه   است. در مورد محصـول چغندرقند)شـكر(،    كنندگان مصرفبه 
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( انجـام  دهنـدگان از راه بودجـۀ سـاالنۀ دولت)ماليـات    كننـدگان  مصـرف به مستقيم 

، مقدار شاخص درصـدی  CSE، براساس روابط فصل سوم در مورد محاسبۀ پذیرد مي

دهنـدۀ  و تنها نشان كنندگان توليدآن برابر با شاخص درصد حمایت از قيمت بازاری 

 یهـا  شاخص یرمقاد( 5-3-6-6) جدول نيست. در كنندگان مصرفحمایت بازاری از 

( 1261-82)ي مورد بررسـ  ۀدور ي%( طCSE) چغندرقند كنندگان مصرف از یتحما

 است.گزارش شده 

بـه جـز دو    1268طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز تا سال همان

نرخ واقعي  1276ی آزادسازی تا سال ها سياستسال مثبت بود و پس از آن با اجرای 

ارزش ریـال،   بـرآورد  بـيش شد. از ایـن سـال بـا     برآوردز نرخ تعادلي آن ریال كمتر ا

بـا كـاهش چشـمگير ارزش     1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

. هم نـين  تعادلي پول ملي نسبت به ارزش حقيقي آن، انحراف نـرخ ارز منفـي شـد   

ۀ پنجم توسعه نيز ادامه ارزش حقيقي ریال در برنام برآوردروند كم شود ميبيني پيش

 پيدا كند.

هـای  برحسب قيمت چغندرقند كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

داشـته  روند كاهشي  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284ثابت سال 

در  یـال ر يليـارد م -171به  دورۀ جنگدر  یالر يلياردم 4124كه از  یبه طور ،است

ی سوم و چهارم توسعه منفي بوده است. حمایت از ها برنامهيده و در رس برنامۀ چهارم

جنـگ و   هـای  دورهنخسـت هـر یـك از     هـای  سـال چغندرقنـد در   كننـدگان  مصرف

ی اول و دوم توسعه افزایش پيدا كرده و در طي برنامه كاهشي بوده است. در ها برنامه

 حمایت شدند. دگانكنن مصرفای، های بودجهبا افزایش حمایت 1287-88 های سال
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 چغندرقند كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-1-6-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/8113608181573169/54-8/0161/53

38/9013615004185843/58-21/2922/29

38/6713622921142252/96-17/5535/41

47/6813633385112947/17-24/2322/94

-13/1613642351320240/557/6148/16

-2/7113653779396854/001/2155/21

75/7213664591171666/87-23/8643/01

89/8713673340108067/65-27/3040/35

14/1841/11-4194251355/29میانگین37/72

50/6213685754331277/23-11/1066/13

-4/30136998431043173/621/1174/73

-10/8413706874826058/354/3862/73

-47/03137149341337449/8923/0772/97

-51/4113722500976335/0232/7767/79

-41/2913733450976336/9925/4462/42

5559915155/1812/6167/80میانگین17/38-

-31/97137478531454653/9614/5168/46

-16/1813754226577451/047/7158/75

-0/8913762747283327/550/6228/17

33/1513771615-44918/85-25/76-6/90

29/101378-968-3194-9/48-30/51-40/00

6/6921/70-3094390228/38میانگین2/64

16/961379-996-1885-15/58-18/67-34/25

16/541380-1363-2020-28/23-20/19-48/42

12/991381-3335-3911-63/29-20/03-83/32

3/851382-1850-1978-50/47-5/44-55/91

-2/791383-356-279-12/472/95-9/52

46/28-12/28-34/01-2014-1580-میانگین9/51

-6/181384-648-418-17/556/89-10/65

-10/701385-708231-8/6211/152/52

-13/091386-492318-8/6013/484/87

-7/74138770788531/515/0236/52

-3/32138826431915/802/6518/45

-17/451389-143769-3/1317/1314/00

1703511/579/3910/95-میانگین9/75-

-19/22139039813069/7316/4226/15

-21/14139146518798/3918/6026/99

-23/0713921212282421/5217/4538/97

-24/9813931472332225/3618/0443/39

-22/0913942266410033/7214/2147/93

1163268619/7416/9436/69میانگین22/10-

سال
%CSE
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شكر كه مادۀ اوليۀ آن چغندرقند است، برحسـب نـرخ    كنندگان مصرفحمایت از 

با كـاهش   همزمان، 1277-1284 های سالارز تعادلي نيز روندی مشابه داشته و جز 

داشتن دیگر پایين نگه های سالها مثبت بوده است. اما در لقيمت جهاني در تمام سا

گذاری پول ملي موجب حمایت از قيمت داخلي نسبت به قيمت جهاني و بيش ارزش

بـرآورد  چغندركاران بـا كـم   شود ميبيني چغندرقند شده است. پيش كنندگان مصرف

فـت كننـد.   حمایـت دریا  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  3686 ارزش ریال

افزایش حمایت از مصرف شكر، رشد مصرف و نياز به تأمين كمبود توليـد داخلـي از   

 واردات را در پي دارد.

 دهـد  مـي نشـان  ( بـا نـرخ ارز حقيقـي،    CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

درصــد از  3/55چغندرقنــد در دورۀ جنــگ  كننــدگان مصــرفميــانگين حمایــت از 

شدۀ جهاني شامل شده است. های تعدیلحسب قيمترا بر كنندگان مصرفپرداختي 

 3/55به اندازۀ  كنندگان مصرفی قيمتي، ها سياستیعني در شرایط كنوني با اجرای 

پرداختنـد، حمایـت دریافـت    باید مي صورتي كه بازار آزاد برقرار بود، در درصد آن ه

كمتـر   ،پرداختنـد بایسـت مـي  درصد نسبت به آن ه مـي  3/55كنند. در حقيقت مي

زیـرا   ،كاهدبازار مي پذیری رقابتاز  كنندگان مصرفاند. حمایت زیاد از پرداخت كرده

بـا كـاهش   همزمـان   برند كـه ميی از مازاد بازار داخلي بيشترسهم  كنندگان مصرف

ــ ــددرت ق ــدگان تولي ــول كنن ــد محص ــاهش  ، تولي ــيك ــت از  م ــد حمای ــد. درص یاب

درصد از آن ه در  24 آنانر رسيده و در برنامۀ سوم به كمترین مقدا كنندگان مصرف

 اند.پرداخت كرده بيشتر ،پرداختندبازار جهاني باید مي

 كننـدگان  مصـرف روند مشابهي با اثر مستقيم دارد و چگونگي حمایت از  ،اثر كل

. در دهـد  مـي نشـان  چغندرقند را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصـاد ایـران   

است، حمایـت   همزمانسازی نرخ ارز جرای سياست یكسانبرنامۀ سوم توسعه كه با ا

چغندرقند براساس این شاخص كمترین مقدار را دارد، به طـوری   كنندگان مصرفاز 
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درصـد از   46ی ارزی و بخشـي  هـا  سياستچغندرقند با برقراری  كنندگان مصرفكه 

بـرای مصـرف    (در شـرایطي كـه هـيچ سياسـت ارزی و بخشـي برقـرار نباشـد       آن ه)

 برآورداند. در حالي كه در برنامۀ اول توسعه با كمرداختند، ماليات پنهان پرداختهپ مي

درصد از ارزش مصرف چغندرقند به شـكل حمایـت پرداخـت شـده      67ارزش ریال 

است. یعني با اثرگذاری متغيرهای بنيادین اقتصاد تنها یـك سـوم از هزینـۀ مصـرف     

 اند.پرداخته كنندگان مصرفچغندرقند را 

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفمت اثرغيرمستقيم در مورد عال

شوند حمایت مي كنندگان مصرف)انحراف منفي(، برآورد ارزش ریالاست، یعني با كم 

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

نشـان   ،شـود  مـي ن سياست ارزی برقرار است نسبت به وقتي كه سياسـت ارزی اجـرا  

ی بخشي آنها را ها سياستبا  همسوی ارزی ها سياست. در برنامۀ سوم توسعه دهد مي

درصـد هزینـۀ    3/13ی ارزی هـا  سياستاند، به طوری كه در پي اجرای حمایت كرده

دورۀ جنـگ و برنامـۀ دوم    درمصرف چغندرقند در ایران افزایش پيـدا كـرده اسـت.    

ی بخشي بوده و با اجرای سياست ها سياستكنندۀ ی ارزی تضعيفها سياستتوسعه 

بـا   هـا  برنامـه كه در دیگر اند. در حاليچغندرقند حمایت نشده كنندگان مصرفارزی، 

چغندرقند نسـبت بـه    كنندگان مصرفارزش ریال،  برآورداجرای سياست ارزی بيش 

برنامۀ  در شود ميبيني اند. پيشحمایت شده ،شرایطي كه سياست ارزی برقرار نباشد

ــم  ــا ك ــعه ب ــنجم توس ــرآوردپ ــال  ب ــد از  16ارزش ری ــهدرص ــا هزین ــي ه ی پرداخت

 بيشتراثرغيرمستقيم  1286تا  1278برای شكر كاسته شود. از سال  كنندگان مصرف

 .دهد ميی ارزی را نشان ها سياستاز انحراف نرخ ارز بوده است كه اثرگذاری 
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 چغندرقند هایيشنهادو پ يریگ نتيجه 4-6-1-7

از  يمختلف یتيحما یها سياستمادۀ اوليۀ صنایع تبدیلي شكر است و  ،ندرقندچغ

 ها یتحما ینا يكم  یرپژوهش مقاد ین. در اپذیرد مي صورتو مصرف آن  يدبخش تول

محاسبه شده اسـت   1261-82 ۀدور يط CSE و MPS ،PSEی ها شاخص براساس

از  یتو كل حما ای بودجه ،يمتيق های یتدر حما یشيد روند افزاجوو يانگرب یجنتا هك

 ثابت يمتچغندرقند به ق كنندگان مصرفو روند كاهشي در حمایت از  كنندگان توليد

در  ينبوده است. هم نتا پایان برنامۀ سوم و یك روند كند معكوس در برنامۀ چهارم 

از  یتدر كل حما ای بودجه های یتحماسهم  يمتي،و ق ای بودجه های یتمجموع حما

قيمت داخلي و جهـاني انـرژی    در برنامۀ چهارم، به دليل افزایشتنها  گانيدگنندتول

 يـد تول هـای  نهاده یارانۀسوخت و  یارانۀسهم  يزن ها یتحما بوده است. در بين بيشتر

هـای  حمایـت از  يشب، كنندگان توليدای از های بودجهدرصد از كل حمایت 21حدود

 چغندرقند از ميـانگين  كنندگان مصرفاز  یتحمااثرمستقيم  یرمقاد .بوده است دیگر

اسـت. افـزون    يدهچهارم توسعه رس ۀدرصد در برنام 5/1جنگ به  ۀدرصد در دور 55

از  یـت حما یرو انحـراف نـرخ ارز بـر مقـاد     یارز یهـا  سياسـت اثـر   يبررسـ  یـن، بر ا

 ينجنـگ و هم نـ   ۀدر دور ها سياست ینا دهد ميچغندرقند نشان  كنندگان مصرف

از  يشب يقيسوم توسعه كه انحراف نرخ ارز مثبت بوده )نرخ ارز حق وی دوم ها برنامه

داشته  اثر منفي كنندگان مصرفاز  یتحما یها شاخصبر بوده است(  ينرخ ارز تعادل

 یـت حما افزایشموجب  ها سياست، این توسعه یها برنامه دیگركه در  است، در حالي

اثـر   كننـدۀ  قویـت ت سـتقيم يرماثـر غ  چغندرقند شده است، یعنـي  كنندگان مصرفاز 

ی ارزی موجب شده ها سياستنيز اجرای  كنندگان توليددر مورد بوده است.  يممستق

نرخ حقيقي ریال نسبت بـه نـرخ تعـادلي، چغنـدركاران حمایـت       برآورد بيشاست با 

درصـد   4 كننـدگان  توليـد ی ارزی، ها سياستشوند و در برنامۀ سوم توسعه با اجرای 
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 ،كردنـد ی ارزی، دریافـت مـي  هـا  سياستازار رقابتي، بدون اجرای از آن ه در ب بيشتر

ی ارزی ها سياستيني برنامۀ پنجم نيز همانند برنامۀ چهارم، ب در پيشحمایت شدند. 

هـا  اما اثرمستقيم در بعضـي سـال   ،ی بخش كشاورزی نيستها سياستنندۀ ك تقویت

را در بـازار   گانكننـد  توليـد مثبت است. شاخص حمایت بازاری هم عدم حمایـت از  

ی ارزی و بخشي ها سياست، به طوری كه دهد ميداخلي نسبت به بازار جهاني نشان 

 چغندرقند خواهد بود. كنندگان توليدبه زیان 

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

اسـت.   ( آمـده 5-3-6-7ی ارزی در كشـور، در جـدول )  هـا  سياسـت در دورۀ اجرای 

چغندرقنـد در سـه دهـۀ     كننـدگان  توليـد از  یـت حما یدرصـد  یها شاخصبراساس 

 يرتـأث  هـا  یتدر كل حما یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياستبررسي، 

بوده اسـت.   يرمستقيمبيشتر از اثر غ يمقدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یبيشتر

بـه   يانحراف از نرخ تعادل ،نرخ ارز يتتثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀدر ده

امـا در   ،شد یتحما كنندگان توليداز  یالارزش ر برآورد بيشو با  یافت یششدت افزا

در  يداخلـ  يمـت از جمله كم نگـه داشـتن ق   يبخش یها سياست يآثار منف هدور ینا

 مجموعو در  يرا خنث یارز ياستبود كه اثر س یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهمقا

 یارز ياسـت س یبـا برقـرار   1271 ۀكرد. در دهـ  يرا منف يدكنندهكل از تول یتماح

شـد،   يمنف كنندگان توليداز  یتحما یها شاخص اثرغيرمستقيم يانگينم ي،چندنرخ

بهبود  كنندگان توليدبيشتر از  یتحما یدر راستا يبخش یها سياست ياما به طور كل

در ایـن دهـه    كننـدگان  توليـد ایت از به طوری كه ميانگين اثرمستقيم حمكرد.  يداپ

. دهد ميی بخشي دراین دوره را نشان ها سياستدرصد بود كه اثرگذاری اندك  72/1

انحـراف نـرخ    شدهیریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز یها سياستسوم  ۀدر دور

اثر از يدكننده، از تول نكردن یتحما با ،برآورد ارزش ریالكم ینكرد. ا يداارز كاهش پ

 4كـه بـا وجـود انحـراف     به ویـژه آن  كاست. يبخش یها سياستدرصدی  52مثبت 
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ی هـا  سياسـت  درصد بـوده اسـت.   2/14درصدی نرخ ارز اثرغيرمستقيم در این دوره 

شـد. ميـانگين    كنندگان مصرفبخشي در دورۀ سوم موجب دریافت ماليات پنهان از 

جرای سياست شناورسـازی بـه   كننده در دورۀ ااثرمستقيم و اثركل حمایت از مصرف

 درصد بود. 3/2و  2/13ترتيب 

 های دورهدر  چغندرقند كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-1-6-3جدول 

 ارزی

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ي را در پـي اجـرای   پرنوسـان روند  ،ی حمایت از چغندرقندها شاخصبه طور كلي 

دهند كه بـه افـزایش   های جهاني نشان مييمتی ارزی و بخشي و تغيير قها سياست

ی بخشـي  هـا  سياسـت نخست كـه   های سال. در شود ميریسك در طول زمان منجر 

ی ارزی نيـز تـوان جبـران نبـود حمایـت را      هـا  سياسـت كننده نبـوده اسـت،   حمایت

ی هـا  سياستكنندۀ اثر مثبت ی ارزی تضعيفها سياستاند و در دو دورۀ بعد،  نداشته

 یاجـرا  دهـد  مـي ارزی ایـران نشـان    های دورهمقایسۀ حمایت در است. بخشي بوده 

به  .دارد یبرتر ید،شد يتنرخ ارز و تثب ۀچندگان یها سياستشناور بر  یارز ياستس

طوری كه مقادیر مثبت اثرمستقيم و اثرغيرمسـتقيم در برنامـۀ سـوم توسـعه نشـان      

ی بخشـي  هـا  سياستۀ كنندسازی نرخ ارز كه تقویت، اجرای سياست یكساندهد مي

 بـرآورد چغندرقند شده است. با توجه به نتایج  كنندگان توليدبوده، موجب حمایت از 

افـزایش ارزش ریـال تعـادلي     سـبب نرخ ارز در فصل سوم، افزایش درآمدهای نفتـي  

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-52/1412/66-39/48-37/018/36-28/6459/23-10/8248/41

1371-1380-9/30-11/62-3/50-15/120/79-8/83-8/0422/000/9022/90

1381-1389-4/9432/21-4/8527/3653/75-14/3839/36-12/983/75-9/23

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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كـه در صـورت ثبـات نـرخ حقيقـي ارز، رشـد درآمـدهای نفتـي بـه نفـع            شـود  مي

، آوری فـن اقتصاد به عنوان شاخص پيشرفت  وریاست. هم نين بهره كنندگان توليد

دولت با مدیریت ایـن دو   دارد كهها چنين اثری بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایت

رود، تواند حمایت از چغنـدركاران را افـزایش دهـد. در نهایـت انتظـار مـي      عامل مي

، آن براینـد ای باشـد كـه   ی پولي، مـالي، ارزی و بخشـي بـه گونـه    ها سياستتركيب 

 كشاورزان باشد. كنندۀ حمایت

از  يشــگيریپ یباثبــات و بلندمــدت بــرا یهــا سياســت ی، اجــرایجنتــا براســاس

. شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق های نوسان

مـورد   های سال بيشترها در های قيمتي از كل حمایتحمایت بيشتربا توجه به سهم 

حفـظ  موجـب   قيمتـي  هـای  یـت حما ياستيس یالگو بر تأكيد(، 1261-82بررسي )

و بـه   شـود  مـي انگيزۀ چغندركاران برای توليد و تأمين مادۀ اوليۀ صنایع تبـدیلي آن  

و در نهایـت امكـان رقابـت در بازارهـای      كنـد  ميخودكفایي داخلي قندوشكر كمك 

-بـه ماننـد   یا بودجـه  هـای  یتحمابخشي به تنوع هم نين. آوردجهاني را فراهم مي

تنظـيم  مناسـب باشـد.    توانـد  يم يزن یدرآمد يمۀو ب يممستق های پرداختكارگيری 

كنندۀ یكـدیگر باشـند، بـه    و تقویت همسوای كه ی ارزی و بخشي به گونهها سياست

 كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابتافزاید و با افزایش مزیت رقابتي، به كارایي آنها مي

  .كند ميداخلي كمك 
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 سویا 2-4-2

رود و سویا، از محصوالت كشاورزی است كه در خوراك دام و توليد روغن به كار مـي 

و  هـا  هزینـه درصد كـل   8/1ها، برخوردار است. روغن و چربي زیادیاز ارزش افزودۀ 

داد)نتـایج  تشكيل مي 1282ی خوراكي خانوار  ایراني را در سال ها هزینهدرصد  2/2

درصــد از  75از آنجــا كــه (. 1221بانــك مركــزی،  بررســي بودجــۀ خــانوار شــهری

و براسـاس   گيـرد  مـي هـای نبـاتي دربر  های خانوار را روغـن ی روغن و چربيها هزینه

درصـد روغـن    21های روغني كشـور، بـه طـور ميـانگين     گزارش شركت توسعۀ دانه

نقـش مهمـي   ، بنابراین سویا در سبد مصـرف خـانوار   سویاستمصرفي كشور، روغن 

های پزشـكي در مـورد   های حيواني و توصيه نين با افزایش قيمت پروتئيندارد. هم

های گياهي، مصرف این دانۀ روغنـي بـه عنـوان پـروتئين نيـز در      های پروتئينفایده

كشـي نيـز بـه    تغذیۀ خانوار روبه افزایش است. مادۀ خشك باقيمانـده پـس از روغـن   

. از این شود ميطيور محسوب  صورت كنجاله، خوراكي سرشار از پروتئين برای دام و

رو، بررسي حمایت از توليد و مصرف این محصول، به دليل نقش راهبـردی سـویا در   

-و سياسـت  ریـزی  رنامـه مصرف نهایي، صنایع تبدیلي و فراوری و توليدات دامي، به ب

 .كند ميگذاری كمك 

ت. بـا  آمده اس یرانادر  عملكرد و تجارت سویا يد،تول يتوضع( 5-3-7-1جدول ) در

سـهم ایـران از سـطح     1268-1282 هـای  سالدر  شود ميمشاهده توجه به جدول، 

سطح زیركشت سویا از  درصد بوده است. 1/1به طور ميانگين زیركشت جهاني سویا 

 83ی سوم و چهارم بـه طـور ميـانگين    ها برنامهنوسان كمي داشت و در  1276سال 

هزار تن بود كه پس  325حدود  1272ین توليد سویا در سال بيشترهزار هكتار بود. 

از آن این ركورد تكرار نشد. در برنامۀ دوم توسعه توليد سویا نوسان زیادی داشت، اما 

ی سوم و چهارم توليد این محصول با روند ثابتي همراه بود. عملكرد سویا ها برنامهدر 
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 2/3اول  به  تن در هكتار در برنامۀ 4/1ی توسعه، از ها برنامهاجرای  های سالدر طي 

در بررسي عملكرد توليد سویا تن در هكتار در برنامۀ چهارم افزایش پيدا كرده است. 

 بيشـتر در توليـد سـویا در ایـران،    عملكـرد   دهـد  مينسبت به جهان نيز نشان ایران 

این عملكرد به  1281بوده است، اما از سال از ميانگين عملكرد جهاني كمتر  ،ها سال

سویای ایران سهم ( 5-3-7-1اني نزدیك شده است. در جدول )ميانگين عملكرد جه

 در طي چهار برنامۀ توسعه تغيير چنداني نداشته و به طـور ميـانگين  از توليد جهاني 

 است. بودهدرصد  187/1

( ایـن  5-3-7-1تجارت سویا، بيشتر به صورت روغن و كنجاله است كه در جـدول ) 

است. براساس نظـر كارشناسـان شـركت     مقدار به صورت معادل دانۀ سویا درج شده

درصد از دانۀ سـویا، روغـن    18های روغني ایران، به طور ميانگين توسعۀ كشت دانه

ریزی به شكل پذیر است و تفالۀ باقيمانده كه پس از عمليات فراوری و قالباستخراج

ل درصد از دانۀ اوليـه را تشـكي   72 شود ميهای كوچك، كنجالۀ سویا ناميده استوانه

 .دهد مي

 شـود  مـي درصد دانۀ سویا كه وارد چرخـۀ فـراوری    27در حقيقت، به طور ميانگين 

رو است. واردات سـویا بـر سـودآوری    مورد مصرف قرار گرفته و با هدررفت كمي روبه

صنایع داخلي توليد روغن و در نتيجه بر سویاكاران تأثير بسـزایي دارد. رونـد واردات   

بـه طـور    1283بسيار پرنوسان بوده اسـت، امـا از سـال     سویا)روغن و كنجاله( ایران

توان آن را در نتيجۀ توسعۀ سطح زیركشـت و  متوسط كاهش پيدا كرده است كه مي

 بهبود عملكرد دانست.
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 رانيا سويادانۀ رد و تجارت كد، عمليت توليوضع (7-1-3-2 جدول

 
ملل  يجهان و كشاورزی خواربار سازمانسایت وزارت جهاد كشاورزی جمهوری اسالمي ایران و : نبعم

 (http://fao.org)متحد

ین واردات سویای ایران در سال بيشتربراساس گزارش سازمان خواربار جهاني 

هزارتن بود. با وجود این، سهم ایران از واردات سویای جهان  6211بيش از  1283

. به پيش و پس از آن تغيير چنداني نداشت های سالدرصد بود كه نسبت به  8/2

. در است بودهدرصد  3/2حدود سهم واردات ایران از كل واردات جهان طور كلي، 

 1486برابر با  1282 در سالسویا واردات هزینۀ ین بيشتردورۀ بررسي  های سال

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

جهان )درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

دانه سویا و 

فراورده های 

آن )میلیون 

دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

136863/00/111/430/78900/0842955/503462/18

136968/20/121/300/69890/0831724/023112/14

137063/00/111/100/58690/0720542/612171/52

137160/00/111/670/821000/0924792/893081/98

137272/40/121/800/931300/1140774/815243/37

1373104/00/172/261/032350/1731013/313882/21

137458/00/091/360/67790/0633613/285042/64

137552/00/091/270/60660/0536203/555192/37

137675/00/111/890/881420/1025562/223671/45

137784/00/121/640/731380/0929862/424471/93

137850/00/071/610/73800/0555604/235832/94

137990/00/121/580/731420/0949913/725072/40

138088/00/111/480/641300/0763984/076142/53

138180/00/102/381/031900/1053773/265542/14

138280/00/102/381/041900/1069353/879152/73

138382/00/092/411/081980/1056873/2310102/54

138482/20/092/411/041980/0952852/787091/88

138581/80/092/260/971850/0850752/577081/90

138675/00/082/380/981790/0863642/8811872/20

138784/50/092/340/971970/0943101/9914251/71

138884/10/082/471/102070/0932391/589081/34

138976/10/072/140/831630/0651072/2314861/91
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درصد از ارزش واردات جهاني سویا را شامل  2/1ميليون دالر انجام پذیرفته است كه 

وند كاهشي سهم ایران از سطح زیركشت، ( ر5-3-7-1شده است. براساس نمودار)

اخير،  های سالتوليد و واردات جهان، با وجود افزایش سطح زیركشت و توليد آن در 

دهندۀ توسعۀ توليد و سطح زیركشت سویا در سراسر جهان است كه از دالیل نشان

توان به افزایش مصرف توليدات دامي، روغن و دانۀ سویا در تغذیۀ مردم، آن مي

 با افزایش جمعيت جهان اشاره كرد. مانهمز

 
 2968-83 ةطي دور سوياسهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش واردات جهاني  (7-1-3-2 نمودار

صنایع تبدیلي، توليدات دامي، ایجاد ارزش افزوده و سهم سویا در  نقشتوجه به  با

 بـه منظـور   يمختلفـ  یتيای حمـ هـا  سياست زیاد روغن سویا در سبد مصرف خانوار،

 طبـق  روغنـي  هایدانهاجرا شده است. محصول  ینكشت ایرو سطح ز يدتول یشافزا

 تأمين منظور به و كشاورزان روغني هایدانه كشت توسعۀ شركت بين كشت، قرارداد

 سـویا،  شـامل آفتـابگردان،   و شوندمي توليد كشور نياز مورد خوراكي روغن از بخشي
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 تضميني قيمت با توليد شده، روغني دانۀ كل قرارداد براساس هستند. گلرنگ و كلزا

. از ایـن رو  گيرد ميقرار  كشيروغن هایهكارخان اختيار در و خریداری شركت توسط

ها، به ترتيب در طـرف تقاضـا و عرضـه انحصـاری     بازار آن برای كشاورزان و كارخانه

عامله با آنها قرار دارد. های روغني در یك سوی ماست، زیرا شركت توسعۀ كشت دانه

 و تـداوم  از حمایت به منظور دولت مشابه وارداتي، هایرقم بودن ترارزان به توجه با

 پردازد. مقـدار مي یارانه روغني هایدانه كشت توسعۀ شركت به هادانه توليد افزایش

 توسـط )توليـد  شـدۀ تمام قيمت تفاوت براساس روغني هایدانه از هر یك برای یارانه

 پس و تعيين، مصوب تضميني قيمت شود( بامي ارائه روغني هایدانه سهامي شركت

های برنامـه  مؤسسۀ پژوهششود )مي پرداخت شركت به اقتصاد در شورای تصویب از

ها را نيز شركت (. بخشي از كنجالۀ توليدی كارخانه1284، ریزی و اقتصاد كشاورزی

. آمــار كنــد مــيی دامپــروری توزیــع پشــتيباني امــور دام خریــداری و بــين واحــدها

، توزیـع كنجالـۀ سـویا كـاهش     1281، از سال دهد ميمنتشرنشدۀ این شركت نشان 

هـزار تـن در سـال     62بـه   1272هزار تـن در سـال    182ی پيدا كرد و از چشمگير

هـزارتن در سـال    774ین مقدار توزیع كنجالـۀ سـویا   بيشتررسيد. هم نين  1281

و ادامـۀ آن،   1281تاری در الگوی توزیع كنجاله از سـال  . این تغيير ساخبود 1277

ست. دولت هم نين گری دولت در بازار كنجالۀ سویادهندۀ كاهش نقش تصدینشان

ای در بخش توليد سویا، پرداخت یارانه به مصـرف روغـن در   های یارانهبا توزیع نهاده

ـ  كنندگان مصرفبخش  انكي در دورۀ ، یارانۀ بيمۀ محصوالت كشاورزی و تسـهيالت ب

 ( از سویا حمایت كرده است.1261-1282مورد بررسي )

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

ی ها سياست، اثر ينهم ن. شود ميتجزیه و تحليل  (%CSE%، MPS%  ،PSEسویا )

ی اول تا چهارم ها امهبرن يمحصول ط یناز ا یتحما یرارزی و انحراف نرخ ارز بر مقاد

های اقتصادی افزون بر تبيين و تحليل . از كاركردهای پژوهششود ميبررسي توسعه 
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ی اقتصـادی بـرای   هـا  شـاخص بينـي آینـدۀ   هـای گذشـته و كنـوني، پـيش    وضـيعت 

ها هماننـد برنامـۀ   است. از این رو با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانه ریزی رنامهب

یابي و ميانگين متحـرك بـا   های درونها با استفاده از روشمتبيني قيچهارم و پيش

و  كننـدگان  توليـد ی حمایـت از  ها شاخصروشي كه برای محصوالت دیگر بيان شد، 

 .شود ميبيني سویا در برنامۀ پنجم پيش كنندگان مصرف

 يطه  سهويا  كننهدگان  توليهد از بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-3-1-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSحمایت از قيمت بازاری) شاخص

بـه شـكل ارزش    است كهی ارزی ها سياستو  —در ایران قيمت تضميني —قيمت

شـده در فصـل سـوم    شناسـي بيـان  . براسـاس روش شود ميپولي و درصدی محاسبه 

-، مالياتانكنندگ مصرفاز  كنندگان توليددهندۀ انتقال به نشان پژوهش این شاخص

و واردكنندگان است. شاخص درصـدی حمایـت از قيمـت بـازاری نسـبت       دهندگان

داخلي را با قيمت جهاني تعدیل شده با نرخ ارز  كنندگان توليدتفاوت قيمت دریافتي 

. اگر قيمت جهاني با نرخ ارز حقيقي دهد ميحقيقي یا تعادلي به قيمت جهاني نشان 

ـ  ا نـرخ ارز تعـادلي تعـدیل شـود، اثـر كـل محاسـبه        تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر ب

ی ارزی اسـت كــه  هـا  سياسـت  براینــددهنـدۀ  . تفاضـل ایــن دو اثـر نشـان   شـود  مـي 

 های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحمامحاسبات  . نتایجشود مياثرغيرمستقيم ناميده 

محصـول   یپـنجم بـرا   ۀبيني برنامـ  توسعه و پيش چهارمی اول تا ها برنامه يثابت ط

 ارائه شده است.( 5-3-7-3) ویا در جدولس

انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن براساس نتایج 

مختلف متفاوت بـوده اسـت.    های دوره، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

برای محاسبۀ نرخ حقيقـي ارز، نـرخ ارز اسـمي)بازاری( در نسـبت متوسـط مـوزون       
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ترین شركای تجاری ایـران بـه سـطح عمـومي     های مهمص سطح عمومي قيمتشاخ

نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح . شود ميهای ایران ضرب قيمت

خطا تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ 

كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  وری نفتي كشور، بهرهدرآمد  باز بودن اقتصاد،

بلندمدت اقتصاد نشـان   نرخ بهره در ایران است كه نرخ ارز ایران را در شرایط تعادل

 .دهد مي

در دورۀ جنگ با كاهش درآمد نفتي و همزمان نياز كشور به ارز، با بـيش بـرآورد   

( 1267گ)ارزش ریال نسبت به دالر توسط دولت، انحراف نرخ ارز در سال پایاني جن

برآورد ارزش ریال نسبت به درصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم 82به 

پایاني این برنامه به دليل اجرای  های سالنرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

نخسـت برنامـۀ    های سالی آزادسازی اقتصادی مقدار آن افزایش یافت. در ها سياست

 هـای  سـال رز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و در  دوم انحراف نرخ ا

 بـرآورد  بيشبعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست 

ارزش ریال دنبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقـي آن بـود. هم نـين    

امۀ چهارم نيز رونـد كـاهش   نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برن

ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بـيش از نـرخ حقيقـي آن بـود.     

 برآورد ارزش ریال شد.ی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستبنابراین 
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 سويا كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-1-3-1جدول 

 
 پژوهش های یافته: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-272-180-61/1410/08-51/07

38/901361-420-239-63/0613/75-49/31

38/671362-716-441-70/8410/88-59/95

47/681363-690-382-70/5713/56-57/01

-13/161364-515-634-63/85-4/65-68/49

-2/711365-576-599-68/70-0/83-69/53

75/721366-376-167-75/6017/64-57/96

89/871367-481-191-75/5720/51-55/06

58/55-68/6710/12-354-506-میانگین37/72

50/621368-323-140-57/2420/54-36/70

-4/301369-241-268-37/94-2/58-40/52

-10/841370-190-240-43/45-5/89-49/34

-47/031371-154-535-33/92-30/06-63/98

-51/411372-107-679-18/61-40/55-59/16

-41/291373-366-1120-32/05-27/01-59/06

51/46-14/26-37/20-497-230-میانگین17/38-

-31/971374-226-424-51/91-14/98-66/90

-16/181375-91-153-26/92-11/32-38/24

-0/891376-216-222-30/77-0/58-31/36

33/151377-272-109-39/6218/85-20/77

29/101378-141-55-35/3617/80-17/56

34/96-36/921/952-192-189-میانگین2/64

16/961379-110-27-18/3413/10-5/24

16/5413801580/1815/4515/63

12/991381491138/1513/0821/23

3/851382-26-6-4/393/41-0/98

-2/791383-211-231-27/87-1/89-29/77

8/468/630/17-19-60-میانگین9/51

-6/181384-65-100-11/25-5/11-16/36

-10/70138544-59/95-10/89-0/95

-13/0913861256026/70-15/4011/30

-7/741387-61-104-11/04-6/46-17/51

-3/32138841247/87-3/354/51

-17/4513893-740/79-16/50-15/71

5/78-9/62-333/84-15میانگین9/75-

-19/221390-12-106-2/77-17/32-20/09

-21/141391-156-291-28/72-14/27-42/99

-23/071392-187-346-33/17-14/68-47/86

-24/981393-214-394-37/56-14/93-52/49

-22/091394-285-455-45/21-11/64-56/85

44/05-14/57-29/49-318-171-میانگین22/10-

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی
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تـا سـال     -1284سال پایۀ  ثابت های يمتبر حسب ق - اثرمستقيم س نتایجبراسا

ی سوم و چهارم نيـز  ها برنامهو در  نشدهسویا  كنندگان توليدحمایت بازاری از  1272

از روند معيني پيروی نكرده است. به طور ميـانگين تنهـا در برنامـۀ چهـارم توسـعه      

دریـافتي   يمـت ق ی دیگـر، هـا  رنامـه ب دریعني . حمایت از كشاورزان مثبت بوده است

با  بوده است.شده با نرخ حقيقي ارز تعدیلمرجع  يمتاز ق كمترسویا  كنندگان توليد

ی توسعه بهبود پيدا كرده است. به طوری ها برنامهحمایت از سویاكاران در  ،وجود این

ميليارد ریـال بـه قيمـت ثابـت      516ی قيمتي ها سياستكه در دورۀ جنگ با اجرای 

انتقال پيدا كرد، امـا   كنندگان توليدو واردكنندگان به  كنندگان مصرفاز  1284ل سا

درآمـد   بـه  1284ميليارد ریـال بـه قيمـت ثابـت سـال       15در برنامۀ چهارم توسعه 

ماليـات   1275افزوده شد. در برنامۀ دوم در سـال   ها سياستكشاورزان بدون اجرای 

كه علت آن براساس آمار بانك مركـزی   پنهان دریافتي از كشاورزان كاهش پيدا كرد

. در شـود  ميابي ارزی 1274سال  زیاددرصدی قيمت داخلي، در پي تورم  81افزایش 

هـای دامـي )از جملـه    كه با كاهش تصدی دولـت در بـازار نهـاده    برنامۀ سوم توسعه

اسـت،   همزمـان  1281سازی نرخ ارز در سال كنجالۀ سویا( و اجرای سياست یكسان

به دليل كاهش  1285 های سالی یافت. در چشمگيربهبود  كنندگان توليدحمایت از 

 كننـدگان  توليـد ناگهاني قيمت جهاني سویا، اختالف قيمت داخلي و خارجي به نفـع  

 بـا افـزایش قيمـت    1287ایراني موجب حمایت قيمتي از آنـان شـد. تنهـا در سـال     

ۀ وابستگي زیـاد حمایـت   دهندنكه نشا داخلي حمایت نشدند كنندگان توليد جهاني،

بازاری كشاورزان به بازار جهاني است و با وجود مشاركت نكردن بازار جهاني، ریسك 

 یسهدر مقادر برنامۀ پنجم، ، بيان شده هایض. با فردهد مياین بازار را به آنان انتقال 

. بـه عبـارت   پـذیرد  مـي انجام نسویا  كنندگان توليدبه  يپرداخت ي،جهان های يمتبا ق

ــت  یگــر،د ــي اگــر دول  ندهــد،را  يجهــان یدر بازارهــا اجــازۀ فــروش ســویای داخل

خواهند داشت و ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان  دریافتي كمتریسویا  كنندگان توليد
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در  يداخلـ  يمـت قآمار منتشرشدۀ مركز آمار ایـران،   براساساز آنجا كه . خواهند بود

داشته است، نوسان شـاخص   یعودص یروندمورد بررسي این پژوهش  های سال همۀ

ي و مقـادیر توليـد و   جهـان  يمـت ق، از نوسان نـرخ ارز  برآمده یبازار يمتاز قیت حما

هـا در برنامـۀ چهـارم، بـه دليـل كـاهش نسـبي        افـزایش حمایـت  ست. مصرف سویا

ایـن كـاهش قيمـت جهـاني      بـود كـه  های جهاني در مقایسه با قيمت داخلي  قيمت

ه تأمين مواد اوليه وارداتي ترغيب كرد. تـداوم وابسـتگي   كشي را بهای روغنكارخانه

سـویا و صـنایع    كننـدگان  توليـد ها به نوسان قيمت جهاني، با افزایش ریسك حمایت

كشي، موجب كاهش توليد داخلي سویا و تضعيف صنایع تبدیلي باالدسـتي آن  روغن

محصـول در   ایرانـي ایـن   كننـدگان  توليد پذیری رقابتاین ریسك، از قدرت . شود مي

كاهد. در واقع مدیریت نشدن قيمت داخلي و واردات، با تضـعيف   بازارهای جهاني مي

جـویي در  بـه منظـور صـرفه    شود ميصنایع داخلي سبب تعطيلي آنها شده یا موجب 

كه خرید تضـميني   دانۀ سویای وارداتي استفاده كنندكشي از ، صنایع روغنها هزینه

رو ه و برای عرضۀ آن در بازار خارجي نيز با زیـان روبـه  بار هزینۀ دولت را افزایش داد

؛ كاهش كند ميرا دشوار  زیادهای . این رویكرد، ادامۀ اجرای سياست با قيمتشود مي

قيمت تضميني نيز، كاهش انگيزۀ كشـاورزان را بـرای ادامـۀ كشـت در پـي خواهـد       

 داشت.

 بـرآورد بـه دليـل كـم    حمایت قيمتي كل با نرخ ارز تعادلي، در برنامۀ اول توسـعه 

ميليـارد ریـال بـه     427شدید ارزش ریال كمترین مقدار را داشته است و سویاكاران 

ها نيز دریافتي اند. در دیگر دورهماليات پنهان پرداخت كرده 1284قيمت ثابت سال 

شـده بـا نـرخ ارز تعـادلي و     سویاكاران در داخل، نسـبت بـه قيمـت جهـاني تعـدیل     

در برنامۀ پنجم نيز این  شود ميبيني ، كمتر بوده است و پيشی حمل و نقلها هزینه

بـه   كننـدگان  توليـد روند به طور صعودی ادامه داشته باشد. در برنامۀ سوم، انتقال از 

ميليارد ریـال   12و واردكنندگان با نرخ ارز تعادلي به طور ميانگين،  كنندگان مصرف
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شده به كشـاورزان در  تحميل محاسبه شد. كاهش ماليات 1284به قيمت ثابت سال 

های جهاني و روند افزایشي قيمت داخلـي،  از كاهش نسبي قيمت برآمدهاین برنامه، 

های دامي، با اجرای شناورسازی نرخ ارز و كاهش دخالت دولت در بازار نهاده همزمان

، افزایش و روند باثبات سطح زیركشت، توليد رفتگتوان نتيجهدر این دوره است. مي

، در پـي اجـرای ایـن    هكه در برنامۀ چهارم نيز ادامـه داشـت   1278و عملكرد از سال 

اعمال نرخ ارز تعادلي  دهد ميبوده است. مقایسۀ اثركل و اثرمستقيم نشان  ها سياست

اسـت، در   بلندمدت اقتصاد در برنامۀ سوم زیان كمتری را به كشاورزان تحميل كرده

 آنان بوده است. كنندۀ حمایتحالي كه نرخ ارز حقيقي در برنامۀ چهارم 

نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

 دهـد  مـي  نشان است كهبوده  ثبتمبه طور ميانگين،  برنامۀ چهارمدر تنها ( يممستق

، با نرخ ارز حقيقي شده یلتعد يجهان يمتقمحصول از  يداخل يمتقها در دیگر دوره

درصد در برنامۀ چهارم  8/2دورۀ جنگ به در درصد  -68از اثر  ینبوده است. ا كمتر

ی قيمتي، كشاورزان ایران را نسبت به قيمت پـيش  ها سياست دهد ميرسيد و نشان 

بيني برنامـۀ  شده برای پيشبيان هایضروی رقبای جهاني حمایت نكرده است. با فر

و  شـد  خواهد بيشتریان پرداختي كشاورزان در این برنامه از برنامۀ سوم نيز پنجم، ز

درصد كمتر  21ی ارزی و بخشي به طور ميانگين حدود ها سياستكشاورزان با ادامۀ 

 كنند.از قيمت بازار جهاني دریافت مي

بررسي اثركل حمایت از قيمت بازاری نيز روندی مشابه اثرمستقيم و مقدار ارزشي 

و تعدیل قيمت جهاني با نرخ ارز تعادلي به طور ميانگين در سه  دهد ميرا نشان خود 

اسـت. یعنـي    كنندگان توليددرصد حمایت منفي از  -23( بيانگر 1261-1282دهه)

 شـد ای مـي ی بخشي قيمتي و ارزی به گونهها سياستاگر نرخ ارز تعادلي برقرار بود، 

، بلكـه  شـدند  مـي نخود، نه تنهـا حمایـت   در مقابل رقبای خارجي  كنندگان توليدكه 

ــ   پــذیری رقابــتشــد كــه ایــن در كــاهش قــدرت تحميــل مــي ناماليـات نيــز بــر آن
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سـویای ایرانـي بسـيار مـؤثر اسـت. بـر ایـن اسـاس تنهـا در چهـار            كننـدگان  توليد

ی بخشي و ارزی ها سياستسویا با  كنندگان توليد 1288و  1286، 1281-1281سال

ی توسعه، تنها در ها برنامهگذاری متغيرهای بنيادین اقتصاد در اند. با اثرحمایت شده

انـد. امـا اجـرای سياسـت     برنامۀ سـوم بـه طـور ميـانگين كشـاورزان حمایـت شـده       

 17/1سازی نرخ ارز اثر اندكي بر كشاورزان داشته است و در برنامۀ سوم تنهـا   یكسان

 اند.از قيمت جهاني دریافت كرده بيشتردرصد 

ی هـا  سياسـت  دهد مينشان  ،م كه تفاضل اثركل و اثرمستقيم استاثر غيرمستقي

ی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. ها سياستكنندۀ ارزی تا چه اندازه تقویت

ي كه نرخ حقيقي ارز بيش از نـرخ ارز تعـادلي اسـت، حمایـت قيمتـي از      های سالدر 

 شـود  مـي دآوری در پي اجرای سياست ارزی مثبت است و برعكس. یا كنندگان توليد

انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقي از تعادلي به نرخ ارز تعادلي است كه به 

نخست بررسي،  های سال( در 5-3-7-3. براساس جدول )شود ميشكل درصدی بيان 

با وجود انحراف زیاد نرخ ارز، درصد اثرغيرمستقيم به طور ميانگين مقدار كمي دارد، 

ی آزادسازی نرخ ارز كه انحراف نرخ ارز منفي ها سياستا اجرای و ب 1271اما از سال 

، مقدار مطلـق اثـر غيرمسـتقيم رشـد     رو بودروبهكاهش بسياری با و ارزش پول ملي 

تر شد. این بدین معني است كه در دورۀ جنگ، تقویت پول ملـي  زیادی كرد و منفي

، اما كـاهش ارزش پـول   سویا اثر چنداني نداشته كنندگان توليددر حمایت قيمتي از 

ی توسعه، انحراف نرخ ارز ها برنامهی در كاهش حمایت داشته است. در بيشترملي اثر 

ی داشتند و بيشترتناسب  (%MPSو درصد اثر غيرمستقيم حمایت از قيمت بازاری )

ی سوم و چهارم توسعه از جملـه سـال اجـرای سياسـت     ها برنامه های سالدر بعضي 

از انحـراف نـرخ ارز بـود. یعنـي      بيشـتر ( اثرغيرمستقيم 1281سازی نرخ ارز )یكسان

داشـت.  نقش زیادی سویا  كنندگان توليددر حمایت از  1281سياست ارزی در سال 

ی ارزی، از ها سياستر اثر اجرای حمایت بازاری منفي از سویاكاران بپس از یك دوره 
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سعه تا پایـان برنامـۀ سـوم    سال دوم برنامۀ اول، حمایت از آنان از ميانۀ برنامۀ دوم تو

 ی بخشـي بـود. مقایسـۀ   هـا  سياستكنندۀ ی ارزی تقویتها سياستمثبت بود؛ یعني 

، هماننـد دیگـر   دهـد  مي% نشان MPSمقادیر مطلق اثر غيرمستقيم و اثرمستقيم در 

كه بيانگر است غيرمستقيم بوده  از اثر بيشتراثرمستقيم  هاسال بيشتردر  محصوالت،

ــم ــر  نقــش مه ــت ــا تسياس ــت از  ه ــونگي حمای ی خــاص بخــش كشــاورزی در چگ

ي كـه  هـای  سـال  بيشتردر  .است یی ارزها سياستبا  یسهتوليدكنندگان سویا در مقا

 یسهدر مقا یارز یها سياست كشاورزان بوده است كنندۀ حمایتی بخشي ها سياست

ی ارزی تقویـت یـا   هـا  سياسـت انـد، امـا    داشته ینقش مؤثرتر يبخش یها سياستبا 

رود در ی بر این نقش نداشته است. انتظـار مـي  چشمگيرف ارزش پول ملي اثر تضعي

ی ارزی بـا  هـا  سياسـت درصـد،   -5/14برنامۀ پنجم توسعه نيز با ميـانگين   های سال

سـویاكاران عمـل    پـذیری  رقابـت ی بخشي در جهت تضعيف قدرت ها سياستتقویت 

 كنند. 

 يطه  سهويا  كننهدگان  توليهد از كهل   يهت حما يرمقاد يبررس 1-3-1-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان توليــدای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 ای هبودجـ  هـای  تپرداخـ ای بازاری از محصول سویا تحليل شد. ه بخش قبل حمایت

كود  یارانۀ) یكشاورز های هبه نهاد پرداختي ویا، یارانۀبرای توليد س یراندر ا اجراشده

 ،(یآالت كشـاورز  ين)برق و سـوخت ماشـ   انرژی یارانۀ ،ش(ك سموم و علف يميایي،ش

در  ،را كه بـرای همـۀ محصـوالت مشـترك اسـت      يالتتسه یارانۀمحصوالت و  يمۀب

. ایـن  كند ميیت ها با كاهش هزینۀ توليد كشاورزان از آنان حما. این یارانهگيرد ميبر

ها كمتر به شكل پرداخت مستقيم یارانه است و به طـور معمـول بـه شـكل     پرداخت
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. از این رو بخش عمـدۀ  پذیرد ميقيمت انجام ی قيمتي و توزیع نهادۀ ارزانها سياست

هـای قيمتـي در بـازار نهـاده در     ایراني را حمایت كنندگان توليدای از حمایت بودجه

های انواع ی دارد. یارانۀ پرداختي به نهادهچشمگيردر آن نقش  كه نرخ ارز گيرد ميبر

تفاوت قيمت داخلي و خارجي، مقدار مصرف نهاده  براساسكش كود شيميایي و علف

 :شود ميبرای محصول دیم و آبي و سطح زیركشت با رابطۀ زیر محاسبه 

  
 
   

 
      

شـده بـا نـرخ ارز    ارجي تعدیلبه ترتيب قيمت داخلي و قيمت خ pwو  pdكه در آن 

مقـدار مصـرف نهـاده در     Qهـا،  حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

سطح زیركشت بر حسب هكتار است. یارانۀ انرژی نيـز   Aهكتار بر حسب كيلوگرم و 

، با این تفاوت كـه بـه جـز انـرژی مصـرفي بـرای       شود مي رابطۀ باال محاسبه براساس

اید مقدار مصرف انرژی فسيلي)نفت گاز( و برق مـورد نيـاز استحصـال    آالت، بماشين

آب زیرزميني محاسبه شود كه با توجـه بـه كمبـود اطالعـات در دسـترس، فراینـد       

ها نيز تا پيش از سال ای برای محاسبۀ آن دنبال شد. تسهيالت اعطایي بانكپي يده

اد، بـه صـورت   ی مختلـف اقتصـ  هـا  بخـش سازی نرخ سود تسهيالت و یكسان 1284

شد كه در محاسـبات از تفـاوت نـرخ    قيمت به كشاورزان پرداخت ميتسهيالت ارزان

ی اقتصـادی اسـتفاده   هـا  بخشسود بخش كشاورزی و ميانگين وزني نرخ سود دیگر 

 شده است.
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 - ميليارد ريالسويا در نرخ حقيقي ارز  كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-1-3-9جدول 

 پژوهش های یافتهمنبع:   (2984ثابت سال 

 

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

136018/077/230/000/7326/0369/4427/76

136124/5212/120/000/7338/1064/3531/82

136228/9215/520/000/7745/9762/8933/75

136356/7819/960/002/4081/5369/6524/48

136436/7523/620/002/7065/7655/8935/91

136541/8330/120/001/8575/6455/3039/82

136615/5116/551/010/8534/7744/6047/58

136742/8124/780/981/2371/0160/2834/89

33/1518/740/251/4154/8560/3034/50میانگین

136838/3124/451/111/6067/0657/1336/45

136964/1540/380/503/63112/3057/1235/96

137047/9034/180/474/4291/3952/4137/40

137151/9233/430/362/9891/6756/6336/47

137219/1229/720/121/9952/9336/1356/14

137326/7260/770/123/0693/7228/5164/83

41/3537/150/442/9584/8547/9944/54میانگین

137424/1531/520/211/4258/7241/1453/68

137514/6027/830/081/4545/4132/1561/29

137611/5533/570/222/4050/1423/0466/95

137727/2126/930/032/7059/5745/6745/20

137820/2733/280/181/9757/6735/1557/71

19/5630/630/141/9954/3035/4356/97میانگین

137933/5556/020/135/29100/2933/4555/86

138025/2142/430/134/9677/6932/4654/61

138113/9158/720/214/3581/5417/0672/02

138218/1966/580/375/0095/1419/1269/98

138327/6773/594/144/76114/9224/0864/03

23/7159/470/994/8793/9125/2363/30میانگین

138422/1793/060/200/00115/4319/2180/62

138523/9096/181/260/00121/3419/6979/26

138623/00104/690/040/00127/7318/0181/96

138734/2782/320/810/00117/4029/1970/12

138823/3670/841/060/0095/2624/5274/36

138925/9271/762/580/00100/2525/8571/58

25/4486/470/990/00112/9022/7576/32میانگین

139037/3671/753/180/00112/3033/2763/90

139151/9294/783/750/00150/4434/5163/00

139259/19103/633/780/00166/5935/5362/20

139366/24110/113/690/00180/0436/7961/16

139478/83126/303/540/00208/6737/7860/53

58/71101/313/590/00163/6135/5762/16میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

ی و اجتماعی
صاد

توسعۀ اقت
گ

دورۀ جن
ی و 

صاد
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

ی و 
صاد

برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

ی 
صاد

برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

ی و 
صاد

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشها با توجه به آن ه در نتایج محاسبۀ این پرداخت

ثابت  های يمتدر قای های بودجهحمایت ،( آمده است. براساس آن5-3-7-2جدول )

 برنامۀ چهارمدر  یالر يلياردم 113به دورۀ جنگ، در  یالر يلياردم 54از  1284سال 

برنامۀ دوم، به دليل تـورم زیـاد ایجادشـده در پـي اجـرای       كرده است وكاهش پيدا 

ای از سـویا را در بـين   ی آزادسـازی اقتصـادی، كمتـرین حمایـت بودجـه     ها سياست

ای در برنامـۀ دوم توسـعه   های بودجهداشته است. شایان ذكر است، پرداخت ها برنامه

ی كـود و  ها نهادهداشته است.  ی دیگر توسعهها برنامهكمترین نوسان را در مقایسه با 

 هـای  سـال در شـوند.   را شامل مـي ای  های بودجه یتسهم حما ینبيشتر  انرژیو  سم

بـوده   بيشـتر  حمایت از سم و بـذر سهم  ی آزادسازی،ها سياستتا آغاز اجرای  جنگ

است.  درصد رسيده 81و تا  شده بيشتر انرژی یارانۀبعد، سهم  های سالدر است، اما 

 بيشـتر در  حمایت از انواع كودوسـموم شـيميایي و انـرژی    يانگينبه طور مبنابراین، 

 اسـت كـه  را شـامل شـده   ای  های بودجـه  درصد از كل پرداخت 25از  بيشتر هاسال

های زیرزميني و توسعۀ تفاوت قيمت داخلي و خارجي انرژی و افزایش استفاده از آب

ای و های بيمهبا رشد حمایتدر برنامۀ سوم توسعه  است.آن  ماشيني شدن از دالیل

هـای انـواع كودوسـموم شـيميایي و انـرژی كمتـر از       تسهيالت بانكي، سهم حمایـت 

ی دیگر بود. اما در برنامۀ چهارم توسعه با افزایش شكاف قيمت انرژی داخلي ها برنامه

 های دیگر كاهش پيدا كرد.و خارجي سهم پرداخت

ین مقـدار را داشـت و در   بيشـتر م حمایت به شكل تسهيالت بانكي در برنامۀ سـو 

برنامۀ دوم نسبت به برنامۀ اول كاهشـي بـود. در برنامـۀ چهـارم بـه منظـور هـدایت        

ی هـا  بخـش ی پربازده، با كاهش تفاوت نرخ سود تسهيالت بانكي ها بخشسرمایه به 

ی هـا  بخشه با دیگر اقتصادی، از سویاكاران از راه پرداخت تسهيالت بانكي در مقایس

. پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول سویا نيز پس از آغاز در حمایت نشداقتصادی 

بيمۀ محصول سویا از برنامـۀ   دهد مي، با نوسان زیادی همراه بود و نشان 1266سال 
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نكرده است. هم نين مقدار حمایت دولت از بيمۀ سویا متناسب بـا  مشخصي پيروی 

برابر  1282ن مقدار آن در سال یبيشترتورم و توسعۀ كشت آن افزایش پيدا نكرده و 

ـــ بوده است. با توجه بـه  1284های ثابت سال ميليارد ریال ـــــ در قيمت 14/4با 

پایـاني برنامـۀ چهـارم توسـعه،      هـای  سـال روند افزایشي حمایـت از بيمـۀ سـویا در    

 52/2ای دولـت از ایـن محصـول    در برنامۀ پـنجم حمایـت بيمـه    شود ميبيني  پيش

 افزایش پيدا كند. 1284به قيمت ثابت سال  ميليارد ریال

در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-3-7-3)نمودار در كه  طور همان

اول  ۀدر برنامـ به دنبال یك دوره افزایش پس از جنگ،  1284های ثابت سال قيمت

ی آزادسـازی و  هـا  سياستدر برنامۀ دوم، با اجرای  .داشته است ينزول یتوسعه روند

ی انقباضي در سال بعد ها سياستو سپس با اجرای  1274درصدی در سال  42تورم 

 های سال، با وجود نوسان در توسعهو چهارم سوم  یها برنامهدر نوسان زیادی داشت. 

، با افزایش سطح زیركشت سویا، كاهش ارزش پول ملـي،  1281نخست و پایان دهۀ 

يمت داخلـي و خـارجي سـوخت و    ها و افزایش تفاوت قافزایش سطح عمومي قيمت

 .ای از سویاكاران افزایشي بودهای كشاورزی، حمایت بودجهنهاده

 
 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-1-3-1 نمودار
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های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-3-7-4ای در جدول )بودجه

( انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    5-3-7-3آمده است. در این جدول نيز مانند جـدول ) 

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 

ی دوم و سوم ها مهبرنا. ميانگين انحراف نرخ ارز در دورۀ جنگ و شود ميایران بررسي 

ارزش حقيقي ریال نسبت به ارزش تعـادلي آن   برآورد بيشتوسعه مثبت بوده است و 

 .دهد ميرا نشان 

و انحـراف نـرخ ارز بـر     یی ارزهـا  سياستاثر  یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSE )های ارز حقيقـي و  ثرهای مستقيم، كل و غيرمستقيم براساس نرخاست كه ا

های جهـاني مـورد اسـتفاده در    . اثرمستقيم كه در آن قيمتشود ميتعادلي محاسبه 

از  حمایـت وضـعيت موجـود   بيـانگر   ،شـود  مـي ها با نرخ ارز حقيقي تعـدیل  محاسبه

جـرای بخـش   ی در حـال ا هـا  سياسـت سویا بر اثـر   كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

آنان را در شرایط اعمـال نـرخ ارز تعـادلي    حمایت از  ،اثر كل كشاورزی و ارزی است.

اثرغيرمسـتقيم كـه    .دهـد  مينشان  برآمده از متغيرهای كالن اقتصادی در بلندمدت

ی ارزی در هـا  سياسـت دهنـدۀ اثـر   حاصل تفاضل اثركل و اثرمسـتقيم اسـت، نشـان   

سبت به رقبای جهاني است. اگر این شـاخص  بلندمدت سویا ن پذیری رقابتچگونگي 

كـاران  بلندمـدت سـویا   پـذیری  رقابـت ی ارزی بر سطح ها سياستمثبت باشد، یعني، 

 ایراني افزوده است و برعكس.
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 سويا كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-1-3-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-246-162-55/299/28-46/01

38/901361-382-215-57/3413/04-44/30

38/671362-670-411-66/2910/43-55/85

47/681363-609-330-62/2412/97-49/27

-13/161364-449-570-55/70-5/84-61/54

-2/711365-501-536-59/68-2/55-62/23

75/721366-342-150-68/6116/56-52/06

89/871367-410-158-64/4218/65-45/77

52/13-61/209/07-317-451-میانگین37/72

50/621368-256-102-45/3618/68-26/67

-4/301369-128-168-20/24-5/14-25/38

-10/841370-98-153-22/51-8/86-31/37

-47/031371-63-393-13/79-33/26-47/05

-51/411372-54-599-9/42-42/75-52/17

-41/291373-272-1010-23/84-29/41-53/25

39/32-16/79-22/53-404-145-میانگین17/38-

-31/971374-168-358-38/45-18/10-56/55

-16/181375-46-113-13/48-14/75-28/24

-0/891376-166-186-23/63-2/68-26/31

33/151377-213-74-30/9416/79-14/16

29/101378-83-21-20/8814/07-6/80

26/41-0/94-25/48-151-135-میانگین2/64

16/961379-1039-1/699/157/45

16/5413807811018/4511/3829/83

12/99138113016521/779/2331/00

3/851382696111/43-0/9010/52

-2/791383-96-140-12/70-5/29-17/98

34477/454/7112/16میانگین9/51

-6/18138450-158/69-11/16-2/47

-10/7013851659037/68-19/1418/53

-13/09138625315953/89-24/2029/69

-7/74138756-1110/20-12/06-1/86

-3/3213881369326/13-8/9317/20

-17/4513891031126/14-23/732/41

16/5410/58-1275427/12میانگین9/75-

-19/221390100-123/13-23/36-0/23

-21/141391-5-147-0/96-20/76-21/72

-23/071392-21-181-3/66-21/39-25/05

-24/981393-34-210-6/02-21/93-27/95

-22/091394-76-247-12/11-18/78-30/89

21/17-21/24-1570/08-7-میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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 يمــتاز ق یــتماكــه مجمــوع ح (PSE)يدكننــدهاز تول یــتبــرآورد حما شــاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

. در اسـت تغييـر یافتـه    يدكنندهو تول يداز تول یتبه سمت حما یتيی حماها سياست

افـزایش   كنندگان توليدی آزادسازی، حمایت از ها سياستبرنامۀ اول توسعه با اجرای 

هـا در  هم نان منفي و نوساني بود. ميانگين حمایت 1281 پيدا كرد، اما تا آغاز دهۀ

برنامۀ سوم توسعه با كاهش دخالت دولت در بازار و افزایش قيمت داخلي مثبت شد 

ميليارد ریال به قيمـت   121با اجرای سياست شناورسازی نرخ ارز  1281و در سال 

، 1284ال هـای ثابـت سـ    يمتبراساس قاز سویاكاران حمایت شد.  1284ثابت سال 

در  دهـد  ميبود كه نشان  یالر يلياردم 137در برنامۀ چهارم توسعه ها  یتمقدار حما

مـورد انتظـار در شـرایط    درآمـد   ی بخشي، كشاورزان بيشـتر از ها سياستپي اجرای 

سـویاكاران در برنامـۀ    شـود  ميبيني اما پيش. اندرقابت در بازار جهاني، دریافت كرده

ی قيمتي و ارزی حمایت نشوند كه هدفمند نبـودن  ها استسيپنجم توسعه با اجرای 

. مقایسـۀ  دهـد  ميها و تأثير پذیرفتن آن از ریسك بازار جهاني را نشان روند حمایت

 هـای  سالدر  دهد مي( نشان 5-3-7-3( و )5-3-7-2(، )5-3-7-4ای)ه نتایج جدول

ر از بيشـت  يدكننـده از تول یـت در كـل حما  قيمتـي های  یتسهم حمانخست پژوهش 

ی در دورۀ جنـگ و  ا ای بودجـه هـ  با وجود پرداخـت  .بوده است ایبودجههای  یتحما

عالمــت بــا  ( هــمPSEی اول و دوم توســعه حمایــت كــل از توليدكننــده)هــا برنامــه

های قيمتي، منفي بوده است. به تدریج بـا كـاهش شـكاف قيمـت داخلـي و       حمایت

فزایش تفاوت قيمت سوخت در ای به دليل اهای بودجهخارجي سویا و رشد پرداخت

ای نسـبت بـه حمایـت     هـای بودجـه   داخل كشور با رشد قيمت جهاني، سهم حمایت

بيشـتر   كننـدگان  توليدی سوم و چهارم توسعه ها برنامهقيمتي بيشتر شده است و در 

 كنندگان توليداند كه در مجموع بهبود حمایت از ای دریافت كردههای بودجهحمایت

 داشته است.سویا را در پي 
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ــت از 5-3-7-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

تعادلي)اثركل( تا پایان برنامۀ دوم توسعه، همـواره منفـي بـوده و بعـد از آن نيـز در      

هـای  مختلف، پرداخت ماليات پنهان بر سویاكاران تحميل شـده و حمایـت   های سال

بـا وجـود ایـن، در     قيمتـي نبـوده اسـت.   كنندۀ اثر منفـي حمایـت   ای، جبرانبودجه

ی سـوم و چهـارم توسـعه در پـي افـزایش قيمـت داخلـي سـویا و اجـرای          هـا  برنامه

سـویا حمایـت شـده اسـت. بـه       كنندگان توليدی ارزی به طور ميانگين از ها سياست

سـازی نـرخ ارز در   طوری كه در برنامۀ سوم توسعه همزمان با اجرای سياست یكسان

ميليارد ریال بـه قيمـت ثابـت     47سویا به طور ميانگين  كنندگان توليد، 1281سال 

خود در شرایط برقراری قيمت رقـابتي بـازار جهـاني در    درآمد  بيشتر از 1284سال 

در آن دوره اعمـال   دهـد  مياند كه در مقایسه با اثرمستقيم نشان ایران دریافت كرده

ایـران حمایـت بيشـتری از    نرخ ارز تعـادلي برآمـده از متغيرهـای بنيـادین اقتصـاد      

و ادامـۀ   1287های جهاني از سال سابقۀ قيمتكشاورزان در بر داشته است. رشد بي

كاهش ارزش ریال موجب خواهد شد سهم حمایت قيمتي منفي از سویاكاران نسبت 

ای بيشتر شود و با برقراری نرخ ارزی تعادلي در برنامـۀ پـنجم   های بودجهبه حمایت

 حمایت دریافت نكنند. گانكنند توليدتوسعه 

كه نسبت بـه تـورم،   به دليل آن%( PSE) يدكنندهاز تول یدرصد یتشاخص حما

ـ    یتاز حما یبهتر یسۀمقامقياس و واحد پولي خنثي است،   ينرا در طـول زمـان، ب

 شاخص ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

بـا   كـه % PSEشاخص درصد  -61 يانگينم .شود ميه مشاهد (5-3-7-4)در جدول 

محاسبه شـده اسـت، نشـان     جنگ ۀدورمحور و نرخ حقيقي ارز برای  رهيافت تجارت

با فروش محصولش  توانست يدرصد از آن ه م 61 يدكنندهتول یافتيمقدار در دهد مي

 يیتحمـا  یها سياست یگر،د يانبه دست آورد، كمتر بوده است. به ب يجهان يمتبا ق

بـدون   یطكـه در شـرا  ی را از درآمد %61 يدكنندهتولاست موجب شده ره دو یندر ا
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از دسـت  پنهان  ياتمالبه شكل نوعي  آورد،به دست توانست  مي یيها سياستچنين 

درصـد   37توسـعه   چهـارم  ۀدر برنامـ با نرخ ارز حقيقـي  شاخص  ینا يانگينم بدهد.

كـه در   یدرصـد از درآمـد   37 ۀنـداز برنامه به ا یندر طول ا یعني ؛برآورد شده است

 یـن شده است. در ا یتحما آورد، يبه دست م يجهان يمتق اصورت فروش محصول ب

او را  یافتيشده و در يدكنندهمثبت از تول یتموجب حما یتيحما یها سياستبرنامه 

در دورۀ جنگ به علت اهميت سویا در توليد  داده است. یشافزا ينسبت به بازار جهان

به منظور كمتر نگه داشتن قيمت داخلـي آن   ها سياستلي و تغذیۀ طيور، روغن داخ

بود و كشاورزان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان زیادی بودنـد؛ ایـن شـرایط تـا آغـاز      

ی آزادسازی در برنامۀ اول توسـعه ادامـه داشـت. پـس از آن رشـد      ها سياستاجرای 

اني ماليات پنهان تحميلـي  ای و كاهش شكاف قيمت داخلي و جههای بودجهحمایت

درصد كاهش داد. به طور ميانگين در برنامۀ سوم، همزمان با  -33به كشاورزان را به 

های دامي)كنجالۀ سـویا( و شناورسـازی نـرخ ارز،    كاهش دخالت دولت در بازار نهاده

درآمـد   درصـد  15ها بيشتر از اند و حمایتسویا حمایت دریافت كرده كنندگان توليد

 كردند، پوشش داد كه بـه ان را در صورتي كه با قيمت بازار جهاني رقابت ميكشاورز

در  يبخش یها سياست يرو تأث يممقدار اثر مستق ینبيشترآنان افزوده شد. اما درآمد 

 1285-1286 هـای  سالدر در برنامۀ چهارم توسعه و سویا  كنندگان توليداز  یتحما

  كنندگان توليددرآمد  ش قيمت داخلي سویادر پي افزای 1286در سال  .پذیرفتانجام 

كشـاورزان در بـازار   درآمـد   ها بـيش از نيمـي از  درصد بيشتر شد. یعني حمایت 52

بعـد آشـكار    هـای  سـال رقابتي را در برداشت كه اثر آن در افزایش سـطح زیركشـت   

 (.1-3-7-5است)جدول 

ی ها سياست) ی بخشي و كالن اقتصادیها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

و  ی سـوم هـا  برنامهنيز در ، دهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان سویا را نشان 

روند پرنوسـاني   ها برنامهو در همۀ  شده یابيمثبت ارزچهارم توسعه به طور ميانگين 
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ی بخشي و ارزی كشور هدفمند نبوده اسـت.  ها سياست كند ميبيان  است كهداشته 

ی ارزی و بخشـي در سـال اجـرای سياسـت     هـا  سياسـت  بيشترین حمایت برآمده از

درصد بوده است، یعني كشاورزان با اجرای  21( برابر با 1281سازی نرخ ارز )یكسان

هـای جهـاني   با قيمـت  ها سياستبه اندازۀ دریافتي خود بدون اجرای  ها سياستاین 

بـرآورد  بـا كـم   اند. در پایان برنامۀ چهـارم شده با نرخ ارز تعادلي، حمایت شدهتعدیل

منفي كاهش پيدا كرده و  كنندگان توليدارزش ریال و نوسان قيمت جهاني حمایت از 

ایـن رونـد در برنامـۀ پـنجم نيـز ادامـه داشـته باشـد. نوسـان در           شود ميبيني پيش

موجـب كـاهش تـوان رقـابتي كشـاورزان       كنندگان توليدها یا حمایت نشدن  حمایت

كشـي و توليـد   كشـت سـویا، بـه صـنعت روغـن      و با كـاهش انگيـزۀ   شود ميداخلي 

 افزاید.كه بر هزینۀ وارداتي كشور مي كند ميمحصوالت دامي آسيب وارد 

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

سوم توسـعه مثبـت و در    ۀبرنامدورۀ جنگ و  در حمایت از توليدكنندگان سویاست،

ی ارزی هـا  سياسـت از  برآمدهمنفي  یتین حمابيشتر. ه استبود منفي ها برنامه یگرد

از نـرخ   بيشـتر سوم توسعه كه نرخ ارز حقيقي  ۀبرنامدر اول رخ داده است.  نامۀدر بر

یت موجب حما یال)كاهش ارزش پول ملي(ارزش ر برآورد بيشبوده است،  يارز تعادل

ها نرخ ارز سال بيشتركه در  در دورۀ جنگ شده است. كنندگان توليداز  درصدی 7/4

مقدار مطلق اثر غيرمستقيم چندان زیاد نيست. اما  ،انحراف مثبت زیادی داشته است

با انحراف شدید منفـي،   1271های سال در پنج سال ابتدای پس از اجرای آزادسازی

توان نتيجـه گرفـت   اثرغيرمستقيم نيز مقداری نزدیك به آن دارد. از این مقایسه مي

دهنــدۀ حمایــت از ف مثبــت شــدید نــرخ ارز، بــه عنــوان تنهــا ابــزار افــزایش انحــرا

باشـد.   تعادلي بلندمدت اقتصاد هماهنـگ با نرخ ارز  بایدكارا نيست و  كنندگان توليد

ی بيشـتر ی سوم و چهارم توسعه انحراف نرخ ارز و اثرغيرمستقيم تناسب ها برنامهدر 
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اثرغيرمسـتقيم از انحـراف نـرخ ارز،     بـودن  بيشـتر داشتند و در برنامۀ چهارم توسعه 

 ست.سویا كنندگان توليدی ارزی بر ها سياستدهندۀ شدت اثرگذاری نشان

اثـر   كننـدۀ  يفتضـع  یارز یهـا  سياسـت توسـعه   دورۀ جنگ و برنامـۀ چهـارم  در 

 بيشـتر در  يرمسـتقيم مقادیر مثبت اثر غ ی كهطور به ،بوده است يبخش یها سياست

ی خاص بخش كشاورزی در ها سياست يهش اثر منفجنگ موجب كا ۀدور های سال

 يچهارم توسعه اثر منفـ ۀ دوره شده و در برنام ینحمایت از توليدكنندگان سویا در ا

 كننـدگان  توليـد از  یـت را در حما يبخشـ  یهـا  سياستاثر مثبت  ی،ارز یها سياست

 یهـا  سياسـت اثـر   یارز یها سياستتوسعه،  یها برنامه یگركرده است. در د يفتضع

 ی،ارز یها سياست ي، اثر منفۀ اولكه در برنام یكرده است. به طور یترا تقو يبخش

 یـن سـوم اثـر مثبـت ا    ۀو در برنامـ  یـت سـویا را تقو  لاز محصـو  يمنفـ  های یتحما

 كـرده اسـت.   يبانيرا پشـت  كنندگان توليداز  یبخش كشاورز های یتحما ،ها سياست

 هـای  سـال شده، به جـز   يبررس ۀدور های سال بيشتردر نيز  يممطلق اثرمستق یرمقاد

بينـي برنامـۀ پـنجم    ( و پـيش 1271ی آزادسازی اقتصادی)ها سياستنخست اجرای 

از  یـت در مجمـوع كـل حما   یگـر، د يـان اسـت. بـه ب   يرمستقيماز اثر غ بيشتر توسعه

 یــا یـت تقو یارز یهـا  سياســتحسـب عالمـت شـاخص،     بــر سـویا  كننـدگان  توليـد 

 بوده است.  يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع

 يطاا سااویا كننااد ان مصاارفاز  یااتحما یرمقاااد يبررساا 0-2-4-2

 توسعهی ها برنامه

ــت از   ــاخص حمای ــرفش ــدگان مص ــان كنن ــدۀ نش ــالدهن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف ن بـه  دهنـدگا ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

پرداخت مستقيم از آنجا كه  است. در مورد محصول سویا، كنندگان مصرفبه  ها انتقال

، براساس پذیرد ميپردازان( انجام از راه بودجۀ ساالنۀ دولت)ماليات كنندگان مصرفبه 
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، مقدار شاخص درصدی آن برابر با شـاخص  CSEروابط فصل سوم در مورد محاسبۀ 

دهنـدۀ حمایـت بـازاری از    و تنها نشان كنندگان توليددرصد حمایت از قيمت بازاری 

 یدرصـد  یـت شـاخص حما  یرمقـاد ( 5-3-7-6) جـدول  نيسـت. در  دگانكنن مصرف

گـزارش شـده   ( 1261-82)ي مـورد بررسـ   ۀدور ي%( طCSE) سویا كنندگان مصرف

 است.

بـه جـز دو    1268طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز تا سال همان

نرخ واقعي  1276ی آزادسازی تا سال ها سياستسال مثبت بود و پس از آن با اجرای 

ارزش ریـال،   بـرآورد  بـيش شد. از ایـن سـال بـا     برآوردریال كمتر از نرخ تعادلي آن 

بـا كـاهش چشـمگير ارزش     1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

. هم نـين  تعادلي پول ملي نسبت به ارزش حقيقي آن، انحراف نـرخ ارز منفـي شـد   

ش حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه ارز برآوردروند كم شود ميبيني پيش

 پيدا كند.

های ثابـت  برحسب قيمت سویا كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

 ،داشته استروند كاهشي  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284سال 

ر برنامـۀ  د یالر يلياردم -88به  دورۀ جنگدر  یالر يلياردم 13833كه از  یبه طور

( هميشـه مثبـت   1281سازی نرخ ارز)رسيده و تا سال اجرای سياست یكسان چهارم

 بوده است.

سویا، برحسب نـرخ ارز تعـادلي نيـز رونـدی      كنندگان مصرفحمایت از هم نين 

-نگـه  كـم به طور ميانگين مثبت بوده اسـت. یعنـي    ها برنامهمشابه داشته و در همۀ 

سویا  كنندگان مصرفجهاني موجب حمایت از  داشتن قيمت داخلي نسبت به قيمت

ین و برنامۀ سوم توسعه با بيشترارزش ریال  برآوردبرنامۀ اول توسعه با كم بوده است.

 كننـدگان  مصـرف ارزش ریال كمترین حمایت از  برآورد بيشافزایش قيمت جهاني و 

پـول   در برنامۀ پنجم توسعه بـا كـاهش ارزش   شود ميبيني . پيشرا دربرداشتسویا 
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سـویا بـه طـور     كنندگان مصرفملي و افزایش قيمت جهاني نسبت به قيمت داخلي 

 كننـدگان  مصـرف كمتـر از   1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سـال   8211ميانگين 

خارجي بپردازند. تفاوت اثرمستقيم و اثركل نقش انحراف نرخ ارز را در مقدار حمایت 

طيـور تشـكيل    دهنـدگان پـرورش ز آنان را ا تعداد زیادیسویا كه  كنندگان مصرفاز 

 .كند ميآشكار  ،دهندمي

 دهـد  مـي نشـان  ( بـا نـرخ ارز حقيقـي،    CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

درصـد از پرداختـي    62سـویا در دورۀ جنـگ    كننـدگان  مصـرف ميانگين حمایت از 

شدۀ جهاني شامل شده است. یعنـي در  های تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرف

درصد آن ه  62، به اندازۀ كنندگان مصرفی قيمتي، ها سياستشرایط واقعي با اجرای 

كنند. در پرداختند، حمایت دریافت ميباید مي )در صورتي كه بازار آزاد برقرار باشد(

اند. حمایـت  ، كمتر پرداختهپرداختندبایست ميدرصد نسبت به آن ه مي 62حقيقت 

سـهم   كننـدگان  مصـرف زیـرا   ،كاهـد بازار مي پذیری ترقاباز  كنندگان مصرفزیاد از 

 پـذیری  رقابـت  كننـدگان  توليدبا كاهش قدرت  دارند كهی از مازاد بازار داخلي بيشتر

ها تنها در برنامۀ چهارم منفـي بـوده اسـت و    . درصد حمایتكند ميآنان كاهش پيدا 

 21/1ه ی بخشـي و ارزی ایـن برنامـ   هـا  سياسـت سویا در پي اجرای  كنندگان مصرف

اند كه اثرگذاری پرداخت كرده بيشتر ،پرداختنددرصد از آن ه در بازار جهاني باید مي

 .دهد ميرا نشان  ها سياستاندك 

 كننـدگان  مصـرف اثر كل روند مشابهي با اثر مستقيم دارد و چگونگي حمایـت از  

برنامۀ سوم  . دركند ميسویا را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد ایران بيان 

 كننـدگان  مصـرف اسـت،   همزمـان سازی نرخ ارز توسعه كه با اجرای سياست یكسان

انــد، بــه طــوری كــه ســویا براســاس ایــن شــاخص حمایــت انــدكي دریافــت كــرده 

در )درصد از آن ه  15/1ی ارزی و بخشي ها سياستسویا با برقراری  كنندگان مصرف

پرداختنـد،  برای مصـرف مـي   (شدشرایطي كه هيچ سياست ارزی و بخشي برقرار نبا
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اند. در دورۀ جنگ و برنامۀ اول توسـعه حـدود نيمـي از ارزش    هماليات پنهان پرداخت

شـده بـه شـكل حمایـت قيمتـي و      مصرف سویا در ایران به قيمـت خـارجي تعـدیل   

و  1286، 1281-81 هـای  سالشد. تنها در پرداخت مي كنندگان مصرفای به  بودجه

سازی نرخ ارز و افزایش قيمت داخلي سـویا از  سياست یكسانبه دليل اجرای  1288

 آن ماليات پنهان دریافت شد. كنندگان مصرف

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرفاست، یعني با كم برآورد ارزش ریال)انحراف منفي(، 

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف چگـونگي حمایـت از    و برعكس. به عبارت دیگـر، 

، نشـان  شـود  مينسبت به وقتي كه سياست ارزی اجرا ن شود ميسياست ارزی اعمال 

ــه. در دورۀ جنــگ و دهــد مــي ــا سياســتی دوم و ســوم توســعه هــا برنام ی ارزی ه

 كننـدگان  مصـرف ی بخشي بوده و با اجرای سياسـت ارزی،  ها سياستكنندۀ  تضعيف

ی اول و چهارم با اجرای سياست ارزی ها برنامهكه در اند. در حالينشدهسویا حمایت 

سویا نسبت به شـرایطي كـه    كنندگان مصرفكم برآورد ارزش ریال )انحراف منفي(، 

% كمتر از 2/2اند. برای مثال در برنامۀ چهارم سياست ارزی برقرار نباشد حمایت شده

شـاخص اثرغيرمسـتقيم حمایـت از     انـد. قبل از اجرای سياست ارزی پرداخت كـرده 

سویا به جز دورۀ جنگ همزمان با شـكاف قيمـت داخلـي و جهـاني      كنندگان مصرف

ی توسعه به طور ميانگين با انحراف نرخ ها برنامهشدید نرخ ارز، در  برآورد بيشسویا و 

سـویا   كننـدگان  مصـرف پذیری حمایت از ارز متناسب بوده است كه نمایانگر واكنش

نحراف ارزی به دليـل نقـش ارز در واردات بخـش چشـمگيری از سـویای      نسبت به ا

 مصرفي است.
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 سويا كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-1-3-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/8113605976402563/08-9/5753/51

38/9013618359484464/51-13/2151/30

38/671362169931053271/47-10/6560/83

47/68136315894897672/47-12/6859/79

-13/161364130901608964/374/5868/95

-2/711365180771879468/690/8369/52

75/72136617084760575/64-17/6258/02

89/8713677100281275/57-20/5155/06

9/8559/62-12822921069/47میانگین37/72

50/62136815733681557/24-20/5436/70

-4/3013698853986637/942/5840/52

-10/8413705812736643/455/8949/34

-47/03137139921381333/9230/0663/98

-51/41137234572189818/6140/5559/16

-41/29137354491555435/5825/6161/19

72161255237/7914/0251/81میانگین17/38-

-31/97137486541575655/1513/9769/12

-16/1813754730772028/9811/0039/98

-0/8913763847395031/820/5832/40

33/1513773943166041/08-18/3922/69

29/1013787451290235/36-17/8017/56

2/1336/35-5725639838/48میانگین2/64

16/961379293858617/26-13/274/00

16/54138085-25120/44-15/36-14/92

12/991381-1218-2832-8/15-13/08-21/23

3/8513828732624/93-3/391/53

-2/7913835884642229/511/8531/36

8/650/15-17123858/80میانگین9/51

-6/1813842138301814/854/9019/75

-10/701385-605725-5/0010/415/40

-13/091386-3916-1647-23/8715/05-8/82

-7/7413872074312815/416/1421/55

-3/321388-255-23-3/523/22-0/30

-17/4513893825600/3016/3216/61

0/319/349/03-881294-میانگین9/75-

-19/22139043329383/7517/1420/89

-21/1413914159769829/4214/1343/54

-23/0713924705862433/7914/5548/34

-24/9813935477999738/0914/8152/89

-22/09139477161228245/6011/5657/16

4498830830/1314/4444/57میانگین22/10-

سال
%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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 های سويايشنهادو پ يریگ نتيجه 4-3-1-7

كشي است و بخش مهمـي از جيـرۀ غـذایي    مادۀ اوليۀ صنایع تبدیلي روغن ،سویا

و  يـد از بخـش تول  يمختلفـ  یتيحمـا  یهـا  سياست. از این رو، گيرد ميدر بر طيور را

ـ  یرپـژوهش مقـاد   ین. در ارا در پي داردمصرف آن   براسـاس  هـا  یـت حما یـن ا يكم 

 یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط CSE و MPS ،PSEی ها شاخص

 یـت و كل حما ای بودجه يمتي،ق های یتدر حماو نوساني  یشيد روند افزاجوو يانگرب

 ثابـت  يمـت سویا به ق كنندگان مصرفو روند كاهشي در حمایت از  كنندگان توليداز 

سـهم   يمتـي، و ق ای بودجـه  های یتدر مجموع حما ينبوده است. هم ن 1284سال 

تـا پایـان برنامـۀ دوم توسـعه      كنندگان توليداز  یتدر كل حما ای بودجه های یتحما

نسبت بـه  ای های بودجهی سوم و چهارم توسعه حمایتها برنامهكمتر بوده است. در 

 یارانـۀ سـهم   يزن ها یتحما ینا اند و در بين داشته یبيشترسهم  يمتيق های ایتحم

ای از هـای بودجـه  درصـد از كـل حمایـت    25 حدود يدتول های نهاده یارانۀسوخت و 

 برآورد بيشی ارزی موجب شد با ها سياست. اجرای است را دربرداشته كنندگان توليد

نرخ حقيقي ریال نسبت به نرخ تعادلي، سویاكاران حمایت شـوند و در دورۀ جنـگ و   

 7/4و  2بـه ترتيـب    كننـدگان  توليـد ی ارزی، ها سياستبرنامۀ سوم توسعه با اجرای 

ی ارزی، دریافـت  هـا  سياسـت از آن ـه در بـازار رقـابتي، بـدون اجـرای       بيشتردرصد 

 حمایت شدند. ،كردند مي

ی ارزی هــا سياســتينــي برنامــۀ پــنجم نيــز هماننــد برنامــۀ چهــارم،  ب در پــيش

ی بخش كشاورزی نيسـت و اثرمسـتقيم نيـز در ایـن برنامـه      ها سياستنندۀ ك تقویت

ی بخشي در این برنامه اثربخشـي كمـي خواهـد    ها سياست برایند است، یعنياندك 

زار داخلـي  را در بـا  كننـدگان  توليدداشت. شاخص حمایت بازاری هم عدم حمایت از 
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ی ارزی و بخشي به زیان ها سياست، به طوری كه دهد مينسبت به بازار جهاني نشان 

 سویا خواهد بود. كنندگان توليد

 ۀدرصـد در دور  62 سویا از ميانگين كنندگان مصرفاز  یتحمااثرمستقيم  یرمقاد

ثـر  ا يبررس ین،است. افزون بر ا يدهچهارم توسعه رس ۀدرصد در برنام 21/1جنگ به 

سویا نشـان   كنندگان مصرفاز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياست

سوم توسـعه كـه    ی دوم وها برنامه ينجنگ و هم ن ۀدر دور ها سياست ینا دهد مي

داشته  اثر منفي كنندگان مصرفاز  یتحما یها شاخصبر  انحراف نرخ ارز مثبت بوده

 یـت حما افزایشموجب  ها سياست، این توسعه یها برنامه دیگركه در  است، در حالي

بـوده   يماثـر مسـتق   كنندۀ قویتت يرمستقيماثر غ سویا شده، یعني كنندگان مصرفاز 

 است.

 ارزی های دورهدر  سويا كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-1-3-3جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

( آمـده اسـت.   5-3-7-7ی ارزی در كشـور، در جـدول )  هـا  سياسـت در دورۀ اجرای 

ارزی،  های دورهسویا در همۀ  كنندگان توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص براساس

 یبيشـتر  يرتأث ها یتدر كل حما یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياست

بـوده اسـت.    يرمستقيماز اثر غ بيشترهمواره يم رمطلق اثر مستققد یراز ،داشته است

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-62/548/46-54/09-52/527/02-45/5063/13-8/2654/87

1371-1380-9/30-28/73-5/93-34/66-15/77-8/96-24/7329/825/7035/52

1381-1389-4/94-0/12-4/79-4/9120/36-10/699/672/724/607/32

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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در دورۀ  كننـدگان  مصـرف ی ارزی در مورد حمایت قيمتي و حمایت از ها سياستاما 

 ياسـت س يریكـارگ بـه  يـل به دل 1261 ۀدر دهی داشته است. بيشترسوم اثرگذاری 

ارزش  بـرآورد  بـيش و با  یافت یشبه شدت افزا يانحراف از نرخ تعادل ،نرخ ارز يتتثب

از  يبخشـ  یها سياست يآثار منف هدور یناما در ا ،شد یتحما كنندگان توليداز  یالر

بود كـه   یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل يمتجمله كم نگه داشتن ق

در كـرد.   يرا منف يدكنندهكل از تول یتحما مجموعو در  يرا خنث یارز ياستاثر س

ی در حمایـت از  چشمگيراثر  ها سياستحراف شدید نرخ ارز، این این دوره با وجود ان

 يـانگين م ي،چنـد نرخـ   یارز ياسـت س یبا برقـرار  1271 ۀدر دهكشاورزان نداشت. 

 يامـا بـه طـور كلـ    . شـد  يمنفـ  كنندگان توليداز  یتحما یها شاخص اثرغيرمستقيم

كـرد. در   ايـد بهبود پ كنندگان توليداز  بيشتر یتحما یدر راستا يبخش یها سياست

شده انحـراف نـرخ ارز   یریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز یها سياستسوم  ۀدور

از اثـر  يدكننـده،  از تول نكردن یتحما با ،برآورد ارزش ریالكم  ینكرد. ا يداكاهش پ

بهبـود  وجـود  دوره بـا   یـن در اشایان ذكـر اسـت،   كاست.  يبخش یها سياستمثبت 

بـرای   هم نان منفي بـود. % MPEدر  يماثرمستق یدر بخش كشاورز گذاری ياستس

كننـدۀ یكـدیگر و   ی بخشي و ارزی در دهـۀ سـوم تقویـت   ها سياست كنندگان مصرف

ی ارزی و بخشـي  ها سياستسویا بود. اما در این دوره  كنندگان مصرف كنندۀ حمایت

 5داشـتند و كمتـر از    كنندگان مصرفبه طور ميانگين اثرگذاری اندكي بر حمایت از 

 صد از ارزش پرداختي مصرف سویا را كاهش دادند.در

ي را در پـي اجـرای   پرنوسـان ی حمایـت از سـویا رونـد    هـا  شـاخص به طـور كلـي   

دهند كه به افزایش ریسك در طول زمان منجر ی ارزی و بخشي نشان ميها سياست

كننـده نبـوده،   ی بخشـي حمایـت  هـا  سياسـت ابتـدایي كـه    هـای  سـال . در شـود  مي

كننــدۀ كمبــود حمایــت نبــوده و در دو دورۀ آخــر، نيــز جبــرانی ارزی هــا سياســت

 كننـدگان  توليـد ی بخشي برای ها سياستكنندۀ اثر مثبت ی ارزی تضعيفها سياست
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ی قيمتـي در  هـا  سياسـت از  برآمـده قيمتي منفي  بوده است. در مورد سویا، حمایت

ی هـا  سياسـت ها عامل مهم حمایت نشدن كشاورزان بوده اسـت. اجـرای   سال بيشتر

 پـذیری  رقابـت توانـد بـه افـزایش    كننـده ماننـد برنامـۀ سـوم، مـي     و حمایـت  همسو

ی ارزی و ها سياستسویا كمك كند. به عبارت دیگر، چگونگي تركيب  كنندگان توليد

 كشاورزان باشد، از اهميت زیادی برخوردار است. كنندۀ حمایتآن  برایندبخشي كه 

از  يشــگيریپ یو بلندمــدت بــرا باثبــات یهــا سياســت ی، اجــرایجنتــا براســاس

. شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق های نوسان

ها در دو برنامۀ اخير كـه  ای از كل حمایتهای بودجهحمایت بيشتربا توجه به سهم 

 هـای  یـت حما ياسـتي س یالگـو  بـر  تأكيـد انـد،  ها بـوده تر از دیگر سالكنندهحمایت

حفـظ  موجـب   ای، افزون بر كاهش دخالت مستقيم دولت در بـازار محصـول،   بودجه

انگيزۀ سویاكاران برای توليد و تأمين نياز مراكز دامپروری و مادۀ اوليۀ صنایع تبدیلي 

و در نهایت امكان رقابت  كند ميكشي شده و به خودكفایي داخلي روغن كمك روغن

 ای بودجـه  های یتحمابخشي به تنوع ین رو،از ا. آورددر بازارهای جهاني را فراهم مي

مناسـب   يزن یدرآمد يمۀباز  بيشترحمایت و  يممستق های پرداختكارگيری بهمانند 

كنندۀ یكدیگر و تقویت همسوای كه ی ارزی و بخشي به گونهها سياستتنظيم . است

جهـاني   پـذیری  رقابـت انجامد و با افزایش مزیت رقـابتي، بـه   افزایي ميباشند، به هم

. بـه طـوری كـه مقـادیر مثبـت اثرمسـتقيم و       كنـد  مـي داخلي كمك  كنندگان توليد

سازی نرخ ، اجرای سياست یكساندهد مياثرغيرمستقيم در برنامۀ سوم توسعه نشان 

سـویا   كنندگان توليدی بخشي بوده، موجب حمایت از ها سياستكنندۀ ارز كه تقویت

 ياسـت س یاجـرا  دهـد  مـي ی ایران نشان ارز های دورهشده است. مقایسۀ حمایت در 

با توجه بـه   .دارد یبرتر ید،شد يتنرخ ارز و تثب ۀچندگان یها سياستشناور بر  یارز

نرخ ارز در فصل سوم، افزایش درآمدهای نفتـي موجـب افـزایش ارزش     برآوردنتایج 

كه در صورت ثبات نرخ حقيقي ارز، رشد درآمـدهای نفتـي بـه     شود ميریال تعادلي 
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وری اقتصـاد بـه عنـوان شـاخص پيشـرفت      است. هم نين بهـره  كنندگان وليدتنفع 

كه دولت با مدیریت  چنين اثری داردها ، بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایتآوری فن

رود، كاران را افزایش دهد. در نهایت انتظار مـي تواند حمایت از سویااین دو عامل مي

آن،  براینـد ای باشـد كـه   ي بـه گونـه  ی پولي، مـالي، ارزی و بخشـ  ها سياستتركيب 

  كشاورزان باشد. كنندۀ حمایت
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 كلزا 2-4-2

از محصوالت كشاورزی است كه در سطح جهاني در خوراك دام و توليـد روغـن    كلزا

ی برخوردار است. دانۀ كلزا بسـته بـه نـوع رقـم     زیادرود و از ارزش افزودۀ به كار مي

صـد روغـن دارد كـه آن را در سـطح     در 44تا  35كشت شده قابليت استحصال بين 

كلـزا در ایـران یـك محصـول جدیـد و      از آنجـا كـه   . امـا  دهـد  مـي آفتابگردان قـرار  

ی در روغن مصرفي خـانوار  چشمگير، هنوز سهم شود ميشده محسوب كمترشناخته

كه براساس نتایج بررسي بودجۀ خـانوار بانـك مركـزی در سـال     ندارد. با توجه به آن

ی خوراكي ها هزینهدرصد  2/2و  ها هزینهدرصد كل  8/1ها، با ، روغن و چربي1282

ی روغـن و  هـا  هزینـه درصـد از   75سهم زیادی در سبد مصرف خانوار ایراني دارد و 

)بـا توجـه بـه    روغـن كلـزا   نقـش  ، گيرد ميهای نباتي دربرهای خانوار را روغنچربي

در سـبد مصـرف خـانوار    ( های نباتيبازدهي بيشتر آن در مقایسه با انواع دیگر روغن

. از این رو، بررسي حمایت از توليد و مصرف این محصول، با توجـه بـه   افزایشي است

و  ریـزی  رنامهكاربرد آن در صنایع تبدیلي و فراوری و توانایي توليد ارزش افزوده، به ب

 .كند ميگذاری با هدف توسعۀ توليد كمك سياست

آمده اسـت. بـا    یرانادر  و تجارت كلزا عملكرد يد،تول يتوضع( 5-3-8-1جدول ) در

سـهم ایـران از سـطح     1277-1282 هـای  سالدر  شود ميمشاهده توجه به جدول، 

 2/1در ایران به  آندر اولين سال كشت رسمي  درصد 11/1از زیركشت جهاني كلزا 

با ترویج كشت كلزا به عنوان كشت دوم در شاليزارهای برنج و جایگزین  است. رسيده

در تناوب كشت مزارع گندم به جای نوبت آیش، سطح زیركشـت كلـزا تـا     كردن آن

با رشد افزایشي همراه بود، اما پس از آن دو سال پياپي كاهش پيدا كرد  1286سال 

ین توليد كلزا در سال بيشترهزار هكتار رسيد.  117به  1282و در سال بدون برنامۀ 

بود. در برنامۀ سـوم   1277د سال برابر تولي 55هزار تن بود كه  8/256حدود  1286
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توسعه توليد كلزا رشد زیادی داشت، اما در برنامۀ چهارم توليد این محصول با نوسان 

تـا   41دانۀ روغني كلزا بيش از دو برابر دانۀ روغني سویا )بـين  از آنجا كه همراه بود. 

 تبه قيمـ  این محصول جدید خرید و توليد ، كشت،كند ميدرصد( روغن توليد  44

پـذیرد )مؤسسـۀ   یافتـه دولـت انجـام مـي    سـازمان  نظارت و منظم برنامۀ با تضميني

. در نتيجـۀ اعمـال نظـارت و    (1284اقتصـاد كشـاورزی،   های برنامه ریزی و پژوهش

 1286تا  1277 های سالتشویق دولت، سطح زیركشت و توليد این محصول در بين 

سهم به نسـبت زیـادی از    سال 11ی داشت. این محصول در كمتر از چشمگيررشد 

سطح زیركشت محصوالت زراعي كشور را به خود اختصاص داده است. به طوری كه 

(، سهم سطح زیركشت آن از محصوالت 5-1در برنامۀ چهارم توسعه براساس جدول )

ین عملكرد كلزا در نخسـتين  بيشترشده است.  بيشترسنتي پنبه، سویا و چغندرقند 

بعـد بـه طـور     هـای  سـال تن در هكتـار بـود، امـا در     35/3كشت این محصول،   سال

رخ  1272با خشكسالي سال  همزمانتن بود. كمترین عملكرد كلزا نيز  7/1ميانگين 

عملكـرد   دهـد  مـي نسبت به جهان نيز نشان در ایران بررسي عملكرد توليد كلزا داد. 

 یا نزدیك آن تربيشاز ميانگين عملكرد جهاني  ،ها سال بيشتردر توليد كلزا در ایران، 

در برنامۀ چهارم از توليد جهاني كلزای ایران سهم ( 5-3-8-1بوده است. در جدول )

برابـر سـهم ایـران در پایـان      35است كـه   بودهدرصد  48/1 توسعه به طور ميانگين

 برنامۀ دوم است.

تجارت كلزا در جهان بيشتر به صورت روغن و كنجاله و در ایران بيشتر روغن اسـت  

 ( این مقدار به صورت معـادل دانـۀ كلـزا درج شـده اسـت.     5-3-8-1جدول )كه در 

های روغني ایران، به طور ميانگين براساس نظر كارشناسان شركت توسعۀ كشت دانه

. این بازده با توجـه بـه تفـاوت انـدك     شود ميدرصد از دانۀ كلزا، روغن استخراج  41

كشي است و توانایي تأمين بيشـتر  های روغنهای سویا و كلزا، به سود كارخانهقيمت

 .دهد ميتقاضای روغن نسبت به سویا را نشان 
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 رانيا كلیارد و تجارت كد، عمليت توليوضع (7-1-8-2 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

 1281ال براساس آمار سایت سازمان خواربار و كشاورزی، ایران اولين بار در س

صادركنندۀ كلزا شده و با آغاز برنامۀ سوم توسعه نيز كلزا وارد سبد وارداتي كشور 

شده است، اما حجم صادرات نسبت به واردات همواره اندك بوده است. روند واردات 

 چشمگيربوده است، به طوری كه پس از افزایش  پرنوسانكلزا )روغن( ایران بسيار 

ر پایان برنامۀ سوم به كمتر از هزارتن رسيد. اما از ، د1281و  1281 های سالدر 

توان آن را در كه مي هزارتن كلزا در سال وارد شد 35ن به طور ميانگي 1286سال 

( 5-3-8-1نتيجۀ تثبيت جایگاه روغن كلزا در سبد مصرف دانست. براساس جدول )

 7/14با  هزارتن، برابر 61بيش از  1281ین واردات كلزای ایران در سال بيشتر

. در گرفت ميدرصد از ارزش واردات كلزای جهان را دربر 4/1ميليون دالر بود كه 

( روند افزایشي سهم ایران از سطح زیركشت و توليد جهان، با 5-3-8-1نمودار )

دهندۀ تأمين تقاضای بازار وجود كاهش واردات پس از یك دورۀ كوتاه افزایش، نشان

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

13772/890/0112/251/6266/520/018----

13783/310/0121/330/8524/400/010----

13799/320/0360/940/6178/790/0220/150/0010/750/022

138021/010/0931/560/97732/680/0910/220/0010/870/028

138133/470/1461/851/23461/990/18063/120/45214/780/455

138262/650/2671/731/105108/440/29550/370/41614/380/415

138373/710/2911/710/931126/120/2713/810/0253/890/082

1384119/320/4311/971/089234/700/4700/690/0044/100/090

1385161/050/5871/961/118315/090/6570/700/0034/520/070

1386169/160/5672/111/225356/890/69531/940/1429/840/112

1387137/260/4491/931/020264/280/45820/270/07510/750/067

138885/930/2721/910/973164/020/26420/270/06710/750/086

1389117/320/3711/710/916200/450/34028/880/09312/510/092
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نخست را  های سالمحصول در  بيشترعلت واردات  تواناز توليد داخلي است و مي

 نيز ترویج مصرف روغن كلزا دانست.

 
 2933-83 ةطي دور كلیاسهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش واردات جهاني  (7-1-8-2 نمودار

صنایع تبدیلي، توليدات دامي، ایجاد ارزش كلزا در  آفرینيتوانایي نقشتوجه به  با

 یـن كشـت ا یرو سطح ز يدتول یشافزا به منظورمختلف  یتيی حماها سياست، افزوده

 كشت قرارداد دیگر، براساس روغني هایدانهاجرا شده است. كلزا نيز مانند محصول 

 از بخشـي  تـأمين  منظـور  بـه  و كشاورزان روغني هایدانه كشت توسعۀ شركت بين

 خریـداری  شـركت  توسـط  تضميني قيمت و با توليد كشور نياز مورد خوراكي روغن

. از ایـن رو بـازار آن بـرای    گيـرد  ميقرار كشيروغن هایكارخانه اختيار در و شودمي

ها، به ترتيب در طرف تقاضا و عرضه انحصاری است، زیرا شركت كشاورزان و كارخانه

 برای یارانه های روغني در یك سوی معامله با آنها قرار دارد. مقدارتوسعۀ كشت دانه

 )توسـط شـركت   توليـد  شـدۀ تمـام  قيمت تفاوت براساس روغني هایدانه از هر یك

 از پـس  و تعيـين  مصـوب  تضـميني  قيمت شود( بامي ارائه روغني هایدانه سهامي
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هـای  مؤسسـۀ پـژوهش  شـود ) مـي  پرداخـت  شـركت  بـه  اقتصـاد  در شورای تصویب

آوری ی جمـع هـا . دولت با توزیع اماني كيسه(1284و اقتصاد كشاورزی،  ریزی رنامهب

های توليد، یارانۀ بيمۀ محصوالت كشـاورزی، تسـهيالت   های روغني، توزیع نهادهدانه

( از كلـزا  1277-1282هـای انـرژی در دورۀ مـورد بررسـي )    بانكي و كنتـرل قيمـت  

 حمایت كرده است.

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

شده در بخش سوم ایـن  شناسي بيانبراساس روش (%CSE% ، MPS%  ،PSEكلزا )

ی ارزی و انحراف نرخ ارز بر ها سياست، اثر ينهم ن. شود ميپژوهش تجزیه و تحليل 

این آثار  بررسي وچهارم توسعه  و سومی ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یرمقاد

هـای  كاركردهای پژوهشاز از آنجا كه . هم نين، شود ميبيني پيشدر برنامۀ پنجم 

بينـي آینـدۀ   های گذشته و كنوني، پـيش اقتصادی افزون بر تبيين و تحليل وضعيت

است؛ از ایـن رو بـا فـرض ادامـۀ رونـد رشـد        ریزی رنامهی اقتصادی برای بها شاخص

ها با استفاده بيني قيمت، و پيش1282ها همانند برنامۀ چهارم و سال تخصيص یارانه

. بـرای  پـذیرد  ميبرای برنامۀ پنجم انجام  1یابي و ميانگين متحركهای دروناز روش

 :شود مي( استفاده 5-3-8-1محاسبۀ ميانگين رشد ساالنۀ برنامۀ چهارم از رابطۀ )

 

(1-8-3-5)                                

  
∑

(       )
  

    
      

 
 

                                                

دورۀ مورد نظر است.  tدر برنامۀ چهارم و  xميانگين رشد ساالنۀ متغير  mكه در آن، 

در مقدار آن متغيـر در سـال قبـل ضـرب      mبرای محاسبۀ مقدار متغير در هر سال 

                                                 
1
 Moving Average 
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 ترین فرم تابع روند سينيز مناسب ها و بعضي متغيرهابيني قيمتپيش. برای شود مي

. وابسته به نوع روند موجود شود ميبيني بعد پيش های سالو برای  برآوردسالۀ متغير 

رابطـۀ   اسـت كـه  ها، در بعضي موارد از روش ميانگين متحرك استفاده شده در داده

 :دهد مي( شكل كلي رابطۀ آن را نشان 3-8-3-5)

 

(3-8-3-5)                                             

     
∑   
 
   

   
 

                                                 

گذشـتۀ   های دورهتعداد  iبيني و دورۀ پيش t+1بيني، متغير مورد پيش xكه در آن 

 كه های مطرح شده، نتایج هر یكبيني است. از بين روشاثرگذار بر دورۀ مورد پيش

، مـورد اسـتفاده   بودهبيني و كمترین خطا ین تناسب با سری مورد پيشبيشتردارای 

 قرار گرفته است.

 يطه  كلهیا  كننهدگان  توليهد از بهازاری   يتحما يرمقاد يبررس 2-8-1-7

 توسعهی ها برنامه

، كننـدگان  مصـرف دهندۀ انتقـال از  ( نشانMPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

ی مـؤثر بـر   ها سياستر اثر اجرای ب كنندگان توليدو واردكنندگان به  دهندگانماليات

شناسي براساس روش است كهی ارزی ها سياستو  -در ایران قيمت تضميني -متقي

. شاخص درصدی حمایت شود ميفصل سوم به شكل ارزش پولي و درصدی محاسبه 

داخلي را با قيمت جهاني  كنندگان توليداز قيمت بازاری نسبت تفاوت قيمت دریافتي 

. اگـر قيمـت   دهـد  ميني نشان تعدیل شده با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي به قيمت جها

جهاني با نرخ ارز حقيقي تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر بـا نـرخ ارز تعـادلي تعـدیل     
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ی هـا  سياسـت  براینـد دهنـدۀ  . تفاضل این دو اثر نشانشود ميشود، اثر كل محاسبه 

 .شود ميارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده 

 سـوم ی ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحمامحاسبات  نتایج

( 5-3-8-3) محصول كلـزا در جـدول   یپنجم برا ۀبيني برنام توسعه و پيش چهارم و

 ارائه شده است.

( انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي 5-3-8-3) براساس نتایج جدول

لـف  مخت های دوره، در شود ميارز و نرخ تعادلي آن نسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

برای محاسبۀ نرخ حقيقي ارز، نرخ ارز اسـمي)بازاری( در نسـبت   متفاوت بوده است. 

ترین شركای تجاری ایـران بـه   های مهممتوسط موزون شاخص سطح عمومي قيمت

نـرخ تعـادلي بـا اسـتفاده از الگـوی      . شـود  مـي های ایران ضرب سطح عمومي قيمت

ن اقتصاد شامل رابطۀ مبادلـه،  اقتصادسنجي تصحيح خطا، تابعي از متغيرهای بنيادی

وری كـل اقتصـاد،   قيمت جهاني طال، درجۀ باز بودن اقتصاد، درآمد نفتي كشور، بهره

نسبت نرخ بهرۀ جهاني به نرخ بهره در ایران اسـت كـه نـرخ ارز ایـران را در شـرایط      

پایاني برنامۀ دوم انحراف نـرخ ارز   های سال. در دهد ميتعادل بلندمدت اقتصاد نشان 

قيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد مثبت بود. در برنامۀ سوم توسعه به منظـور  ح

ارزش ریال دنبال شـد، یعنـي نـرخ ارز تعـادلي      برآورد بيشتشویق صادرات، سياست 

كمتر از نرخ حقيقي آن بود و نرخ ارز ساليانه شيب افزایشي مالیمي داشت. در برنامۀ 

ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بـيش از   چهارم نيز روند كاهش ارزش پول ملي

بـرآورد ارزش  ی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستنرخ حقيقي آن بود. بنابراین 

 ریال شد.
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 كلیا كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-1-8-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

مقـدار    -1284سـال پایـۀ    ثابت های يمتبر حسب ق - براساس نتایج اثرمستقيم

یركشـت افـزایش پيـدا    كلزا با افزایش سطح ز كنندگان توليدمطلق حمایت بازاری از 

همـۀ  در یعنـي  . ، هميشه منفي بوده است1288-82 های سالبه جز  كرده است، اما

شده بـا نـرخ   تعدیل جهاني يمتاز ق كمتركلزا  كنندگان توليددریافتي  يمتق ها،سال

جهـاني سـال    قيمت تضميني براساس قيمـت  1288. در سال بوده استحقيقي ارز 

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

33/151377-24-9-39/9619/26-20/70

29/101378-24-14-54/4212/90-41/52

31-4716-12-24-میانگین2/64

16/961379-36-26-51/208/04-43/16

16/541380-67-42-36/6710/06-26/61

12/991381-78-43-24/939/33-15/60

3/851382-171-151-29/952/58-27/38

-2/791383-256-275-36/51-1/70-38/21

30/19-35/855/66-108-122-میانگین9/51

-6/181384-503-586-38/52-3/66-42/18

-10/701385-703-904-40/28-6/19-46/47

-13/091386-152-314-13/09-10/72-23/81

-7/741387-291-365-31/21-5/06-36/27

-3/32138816215042/33-4/4037/93

-17/45138970-3912/72-18/59-5/88

19/45-8/11-11/34-343-236-میانگین9/75-

-19/221390-12-149-1/93-17/63-19/56

-21/141391-186-398-22/18-15/70-37/88

-23/071392-43-280-5/17-20/93-26/10

-24/981393-122-400-13/89-20/65-34/54

-22/091394-197-466-19/81-17/07-36/89

30/99-18/40-12/60-338-112-میانگین22/10-

ی و اجتماعی
صاد

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت
ش بینی برنامۀ پنجم  توسعۀ 

پی

ی و اجتماعی
صاد

اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%MPS

برنامه های توسعه

ی و 
صاد

برنامۀ سوم توسعۀ اقت

اجتماعی

برنامۀ دوم 

ی 
صاد

توسعۀ اقت

و اجتماعی
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بـا   شـد، امـا  و تحت تأثير بحران افزایش قيمت محصوالت كشاورزی، تصویب  3118

هـای ثابـت   ميليارد ریال به قيمـت  163داخلي  كنندگان توليدكاهش قيمت جهاني، 

بـا   یسـه ر مقاددر برنامـۀ پـنجم نيـز    ، حمایت شدند. با فروض بيان شده 1284سال 

اگـر دولـت   و  پـذیرد  مـي ن صورتكلزا  كنندگان توليدبه  يپرداخت ي،جهان های يمتق

درآمـد   كلـزا  كننـدگان  توليد ندهد، يجهان یدر بازارهارا  اجازۀ فروش كلزای داخلي

از آنجـا كـه   . كمتری خواهند داشت و ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان خواهنـد بـود  

مـورد   هـای  سـال همـۀ  در  يداخلـ  يمـت قز آمار ایران، آمار منتشرشدۀ مرك براساس

 يمـت از قیـت  داشته است، نوسان شـاخص حما  افزایشي یروندبررسي این پژوهش 

ي و بيش از همه، مقادیر توليد و مصـرف  جهان يمتق، از نوسان نرخ ارز برآمده یبازار

لـي  كلزا، موجب توقف رشـد توليـد داخ   كنندگان توليدتداوم حمایت نشدن . كلزاست

ایـن تفـاوت قيمـت داخلـي و     . شـود  مـي كلزا و تضعيف صنایع تبدیلي باالدستي آن 

ایرانـي ایـن    كننـدگان  توليـد  پـذیری  رقابتجهاني كلزا به نفع بازار جهاني، از قدرت 

 كاهد. محصول در بازارهای جهاني مي

 هـای  سـال مثبـت و در   1288حمایت قيمتي كل با نرخ ارز تعادلي، تنها در سال 

شـده بـا نـرخ ارز    ریافتي كلزاكاران در داخل، نسبت به قيمت جهـاني تعـدیل  دیگر د

ماليـات پنهـان    تدریاف شود ميبيني ونقل، كمتر بود. پيشی حملها هزینهتعادلي و 

و  كننـدگان  مصـرف در برنامۀ پنجم نيز ادامه داشته باشد. در برنامۀ سـوم، انتقـال از   

ميليارد  -118رخ ارز تعادلي به طور ميانگين، كلزا با ن كنندگان توليدواردكنندگان به 

ارزش حقيقي ریـال   برآوردمحاسبه شد. به دليل كم 1284ریال به قيمت ثابت سال 

ی چهارم و پنجم توسـعه زیـان كلزاكـاران در    ها برنامهنسبت به ارزش تعادلي آن در 

رونـد اثـر   است. با توجه بـه   بيشتربازار این محصول در صورت اعمال نرخ تعادلي ارز 

، روند افزایشي سطح زیركشت، با وجود رفتگتوان چنين نتيجه اثركل مي مستقيم و
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كلزا، وجود زمينۀ توسعۀ گستردۀ توليـد ایـن    كنندگان توليدحمایت بازاری منفي از 

 .دهد ميكننده نشان ی حمایتها سياستمحصول را در پي اجرای 

)اثـر   ارز نـرخ حقيقـي   یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

 يمـت ق دهـد  مـي  نشان است كهشده منفي بوده بررسي های سال بيشتردر ( يممستق

 یـن بوده است. ا ، كمتربا نرخ ارز حقيقي شده یلتعد يجهان يمتقمحصول از  يداخل

درصد در برنامۀ چهارم رسيد و در برنامـۀ   -4/11برنامۀ سوم به در درصد  -21از اثر 

اهد بود كه بيانگر ادامۀ سياست حمایت نكردن از كشاورزان و درصد خو -6/13پنجم 

 .كلزاستكارا نبودن قيمت تضميني در تشویق كشاورزان به كشت 

بررسي اثركل حمایت از قيمت بازاری نيز روندی مشابه اثرمستقيم و مقدار ارزشي 

ر . به طوری كه تعدیل قيمت جهاني با نرخ ارز تعـادلي بـه طـو   دهد ميخود را نشان 

 كننـدگان  توليددرصد حمایت منفي از  -2/35بيانگر  1277-1282ميانگين در دورۀ 

ی بخشـي قيمتـي و ارزی بـه    هـا  سياسـت است. یعني اگر نرخ ارز تعادلي برقرار بود، 

در مقابل رقبای خـارجي خـود، نـه تنهـا حمایـت       كنندگان توليدكه  شدميای گونه

شـد كـه ایـن در كـاهش قـدرت      مـي  ، بلكه ماليات نيـز بـر آنـان تحميـل    شدند مين

خـود  درآمد  كلزای ایراني مؤثر است و آنان یك چهارم از كنندگان توليد پذیری رقابت

 دهند.در بازار جهاني را به شكل ماليات پنهان از دست مي

ی هـا  سياسـت  دهـد  مينشان  ،اثرغيرمستقيم كه تفاضل اثركل و اثرمستقيم است

ی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. ها ياستسكنندۀ ارزی تا چه اندازه تقویت

ي كه نرخ حقيقي ارز بيش از نـرخ ارز تعـادلي اسـت، حمایـت قيمتـي از      های سالدر 

، شـود  مي در پي اجرای سياست ارزی مثبت است و برعكس. یادآوری كنندگان توليد

ه به انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقي از تعادلي به نرخ ارز تعادلي است ك

نخست بررسي،  های سال( در 5-3-8-3. براساس جدول )شود ميشكل درصدی بيان 

ی هـا  سياستكشاورزان بود. یعني  كنندۀ حمایت 1283انحراف مثبت نرخ ارز تا سال 



  212                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

ی بخشـي  هـا  سياسـت سـازی اثـر منفـي    ارزی با وجـود توانـایي نداشـتن در خنثـي    

ای بود كه ی ارزی به گونهها سياستعه كنندۀ آنها بود، اما در برنامۀ چهارم توس تقویت

 پـذیری  رقابـت كننـدۀ قـدرت   ی بخشـي تضـعيف  هـا  سياستبا  همسو ها سياستاین 

درصدی ارزش ریـال حقيقـي    7/2 برآوردكلزاكاران در بازار بودند. به طوری كه با كم

مقـادیر   به دست آوردند. مقایسـۀ درآمد  درصد كمتر از رقبای جهاني 1/8كشاورزان 

، هماننـد دیگـر   دهـد  مـي % نشـان  MPSثـر غيرمسـتقيم و اثـر مسـتقيم در     مطلق ا

كه بيـانگر  است غيرمستقيم بوده  از اثر بيشاثرمستقيم  هاسال بيشتردر  محصوالت،

ــم ــر  نقــش مه ــا سياســتت ــت از  ه ــونگي حمای ی خــاص بخــش كشــاورزی در چگ

 هـای  سالر رود د. انتظار مياست یی ارزها سياستبا  یسهتوليدكنندگان كلزا در مقا

ی ارزی بـا تقویـت   هـا  سياسـت درصـد،   -5/14برنامۀ پنجم توسعه نيـز بـا ميـانگين    

 كلزاكاران عمل كنند.  پذیری رقابتی بخشي در جهت تضعيف قدرت ها سياست

 يطه  كلهیا  كننهدگان  توليهد از كهل   يهت حما يرمقهاد  يبررس 1-8-1-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان توليــدمایــت از ای پيشــين بيــان شــد، حهــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 ای هبودجـ  هـای  تپرداخـ ای بازاری از محصول كلزا تحليل شـد.  ه بخش قبل حمایت

كود  یارانۀ) یكشاورز های هبه نهاد پرداختي برای توليد كلزا، یارانۀ یراندر ا اجراشده

 ،(یآالت كشـاورز  ين)برق و سـوخت ماشـ   انرژی یارانۀ ،ش(ك م و علفسمو يميایي،ش

در  ،را كه بـرای همـۀ محصـوالت مشـترك اسـت      يالتتسه یارانۀمحصوالت و  يمۀب

های روغني نيز به صورت های مخصوص برداشت دانه. افزون بر این، كيسهگيرد ميبر

یي، با كاهش ها سياست اجرای چنين كه شود مياماني در اختيار كلزاكاران قرار داده 

ای در ایران كمتـر  های بودجه. پرداختكند ميهزینۀ توليد كشاورزان از آنان حمایت 
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ی قيمتـي  ها سياستبه شكل پرداخت مستقيم یارانه است و به طور معمول به شكل 

ای از . از این رو بخش عمدۀ حمایت بودجـه پذیرد ميقيمت انجام و توزیع نهادۀ ارزان

كه نرخ ارز در  گيرد ميهای قيمتي در بازار نهاده در برایراني را حمایت گانكنند توليد

هـای انـواع كـود شـيميایي و     ی دارد. یارانـۀ پرداختـي بـه نهـاده    چشمگيرآن نقش 

تفاوت قيمت داخلي و خارجي، مقدار مصرف نهاده برای محصـول   براساسكش  علف

 :ودش ميدیم و آبي و سطح زیركشت با رابطۀ زیر محاسبه 

  
 

   
 
      

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقـدار مصـرف نهـاده در     Qهـا،  حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

سطح زیركشت بر حسب هكتار است. یارانۀ انرژی نيـز   Aهكتار بر حسب كيلوگرم و 

، با این تفاوت كـه بـه جـز انـرژی مصـرفي بـرای       شود مي محاسبه رابطۀ باال براساس

آالت، باید مقدار مصرف انرژی فسيلي)نفت گاز( و برق مـورد نيـاز استحصـال    ماشين

آب زیرزميني محاسبه شود كه با توجـه بـه كمبـود اطالعـات در دسـترس، فراینـد       

ز تا پيش از سال ها نيای برای محاسبۀ آن دنبال شد. تسهيالت اعطایي بانكپي يده

ی مختلـف اقتصـاد، بـه صـورت     هـا  بخـش سازی نرخ سود تسهيالت و یكسان 1284

شد كه در محاسـبات از تفـاوت نـرخ    قيمت به كشاورزان پرداخت ميتسهيالت ارزان

ی اقتصـادی اسـتفاده   هـا  بخشسود بخش كشاورزی و ميانگين وزني نرخ سود دیگر 

 شده است.

ی پيشـين بيـان شـد، در    هـا  بخشا توجه به آن ه در ها بنتایج محاسبۀ این پرداخت

( آمده است. براسـاس آن در پـي توسـعۀ سـطح زیركشـت كلـزا،       5-3-8-2جدول )

سـال  در  یالر يلياردم 82/1از  1284ثابت سال  های يمتدر قای های بودجهحمایت

انواع ی ها نهادهافزایش پيدا كرد.  پایان برنامۀ چهارمدر  یالر يلياردم 144به ، 1277

شوند.  را شامل ميای  های بودجه یتسهم حما ینبيشتر  انرژیو  كود شيميایي و سم
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ایـن دو گـروه   سـهم  آغازین كشت كلزا تـا پایـان برنامـۀ سـوم توسـعه،       های سالدر 

بـا افـزایش انحـراف قيمـت سـوخت      بعد،  های سالدر تقریبا برابر بود، اما  هاپرداخت

آالت، های زیرزميني و توسعۀ ماشينتفاده از آبداخلي از قيمت جهاني و افزایش اس

درصد در برنامۀ چهارم رسـيد،   56و به طور ميانگين به  شد بيشتر انرژی یارانۀسهم 

 4/24های انواع كود و سـموم شـيميایي ماننـد برنامـۀ سـوم      در حالي كه سهم نهاده

كلـزا مجمـوع    ای ازدر برنامۀ سوم توسعه به دليل سهم زیاد حمایت بيمه. درصد بود

درصد بود. مقدار حمایت دولت از  71سهم كودهای و سموم شيميایي و انرژی حدود 

ین بيشـتر بيمۀ كلزا در برنامۀ سوم متناسب با توسعۀ كشت آن افزایش پيـدا كـرد و   

هـای ثابـت سـال    ميليارد ریال ـــــ به قيمت 5/35برابر با  1284مقدار آن در سال 

ای از راهبـردی مشـخص   ان و پيروی نكردن حمایت بيمهـــ بود. با وجود نوس1284

ای دولـت از  در برنامۀ پنجم حمایت بيمه شود ميبيني پيش ،در برنامۀ چهارم توسعه

یارانـه بـه شـكل     باشـد.  1284ميليارد ریال به قيمت ثابـت سـال    7/5این محصول 

برنامـۀ  نخستين كشـت كلـزا تـا آغـاز      های سالتسهيالت بانكي در حقيقت، تنها در 

چهارم توسعه پرداخت شد. زیـرا در برنامـۀ چهـارم بـه منظـور هـدایت سـرمایه بـه         

ی اقتصادی، از ها بخشی پربازده، با كاهش تفاوت نرخ سود تسهيالت بانكي ها بخش

ی اقتصـادی  هـا  بخـش كلزاكاران از راه پرداخت تسهيالت بانكي در مقایسه بـا دیگـر   

برابـر بـا    1282تسـهيالت بـانكي در سـال     ین یارانۀبيشترنپذیرفت.  صورتحمایتي 

 پرداخت شد. 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  38/4
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 -كلیا در نرخ حقيقي ارز  ميليارد ريال كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-1-8-9جدول 

 (2984ثابت سال 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

 

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

13770/930/710/000/091/8351/1138/70

13781/691/010/000/132/9657/2333/98

1/310/860/000/112/3954/1736/34میانگین

13794/722/330/300/558/4455/9127/60

13808/455/793/291/1819/9042/4629/11

138112/2612/806/891/8235/5834/4435/96

138220/9225/7111/423/9265/8831/7639/03

138331/0738/6016/014/2894/2432/9740/96

15/4817/057/582/3544/8139/5134/53میانگین

138445/8292/1725/590/00163/5728/0156/35

138565/36128/1121/970/00215/4430/3459/47

138661/59172/9818/240/00252/8124/3668/42

138790/3195/347/520/00193/1746/7549/36

138836/2555/558/930/00100/7235/9955/15

138959/8176/218/190/00144/2241/4752/85

59/86103/3915/070/00178/3234/4956/93میانگین

139082/3981/537/610/00171/5248/0347/53

1391121/45115/736/340/00243/5149/8747/53

1392144/93132/115/300/00282/3451/3346/79

1393173/01152/705/010/00330/7252/3146/17

1394219/54188/204/570/00412/3153/2545/65

148/26134/055/760/00288/0850/9646/73میانگین

جم  
ی برنامۀ پن

ش بین
پی

ی
جتماع

ی و ا
صاد

توسعۀ اقت

برنامۀ دوم 

توسعۀ 

ی و 
صاد

اقت

ی 
صاد

برنامۀ سوم توسعۀ اقت

ی
جتماع

و ا

ی و 
صاد

چهارمتوسعۀ اقت
برنامۀ 

ی
جتماع

ا
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در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-3-8-3)نمودار در كه  طور همان

با وجود رشد سطح زیركشت، رشد مالیمـي داشـت.   سوم  ۀدر برنامهای جاری قيمت

در پي كاهش ارزش پـول ملـي و افـزایش تفـاوت      1287اما در برنامۀ چهارم تا سال 

ای از كلزاكاران های كشاورزی، حمایت بودجهقيمت داخلي و خارجي سوخت و نهاده

  .رشد فزاینده داشت

 
 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-1-8-1 نمودار

-1به دليل كاهش سطح زیركشت كلزا براساس جـدول )  1287-88 های سالدر 

ای دولت كاهش چشمگيری پيدا كرد، اما پـس از  های بودجه(، هزینۀ حمایت8-3-5

توان واكنشي به تداوم  یركشت را ميافزایش یافت. كاهش سطح ز 1282آن در سال 

ارزیابي كرد. پس از بررسي اجزای حمایت  كنندگان توليدی قيمتي به زیان ها سياست

( 5-3-8-4ای، در جدول )های بودجهاز توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایت از توليدكننده آمده است. در این جدول نيز مانند ها شاخصنتایج محاسبۀ 
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ی حمایت از ها شاخص( انحراف نرخ ارز حقيقي از تعادلي در كنار 5-3-8-3دول )ج

. ميـانگين انحـراف   شود ميی توسعۀ ایران بررسي ها برنامه( در PSE) كنندگان توليد

ارزش حقيقي  برآورد بيشی دوم و سوم توسعه مثبت بوده است و ها برنامهنرخ ارز در 

و در برنامـۀ چهـارم توسـعه نـرخ      دهـد  مـي ن ریال نسبت به ارزش تعادلي آن را نشا

متغيرهای بنيادین  دهد ميتعادلي ارز از مقدار حقيقي آن بيشتر بوده است كه نشان 

 اند.اقتصاد ایران در این دوره موجب كاهش بيشتر ارزش پول ملي شده

و انحـراف نـرخ ارز بـر     یی ارزهـا  سياستاثر  یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSE )اثرمستقيم كه شود ميمحاسبه مستقيم، كل و غيرمستقيم  هایراست كه اث .

هـا بـا نـرخ ارز حقيقـي تعـدیل      های جهاني مورد اسـتفاده در محاسـبه  در آن قيمت

كلزا بر اثر  نندگانك مصرفو  كنندگان توليداز  حمایتوضعيت موجود بيانگر  ،شود مي

آنـان را  حمایت از  ،اثر كل ی در حال اجرای بخش كشاورزی و ارزی است.ها سياست

 از متغيرهـای كـالن اقتصـادی در بلندمـدت     برآمدهدر شرایط اعمال نرخ ارز تعادلي 

دهندۀ اثرغيرمستقيم كه حاصل تفاضل اثركل و اثرمستقيم است، نشان .دهد مينشان 

بلندمدت كلزاكاران نسبت به رقبـای   پذیری رقابتدر چگونگي  ی ارزیها سياستاثر 

 پذیری رقابتی ارزی سطح ها سياست ست. اگر این شاخص منفي باشد، یعنيجهاني ا

 كاران ایراني را كاهش داده است و برعكس.بلندمدت كلزا

 يمـت از ق یـت مجمـوع حما كـه   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

 كنــد مــي، بيــان دهــد مـي را نشــان  (BP)ای هــای بودجــه یــتو حما (MPSی)بـازار 

نخست دورۀ بررسي این پژوهش،  های سالدولت دربارۀ محصول كلزا در ی ها سياست

، مقدار 1284های ثابت سال  يمتق براساس. استنبوده  كنندگان توليد كنندۀ حمایت

 يليـارد م -58بـه   ميليارد ریال در دو سال پایاني برنامۀ دوم توسعه -31ها از  یتحما
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ی ها سياست، در پي اجرای دهد مينشان  است كهكاهش یافته چهارم  ۀدر برنام یالر

مـورد انتظـار در شـرایط رقابـت در بـازار جهـاني،       درآمد  بخشي، كشاورزان كمتر از

هـا در برنامـۀ   اند. شایان ذكر است، با وجود منفي بودن ميانگين حمایتدریافت كرده

حمایت از آنان مثبت  1282و سال بدون برنامۀ  1288و  1286 های سالچهارم، در 

ای در خنثي كـردن اثـر منفـي    های بودجهدهندۀ نقش پرداختبازتاب است كهبوده 

هاست. ی قيمتي و كاهش فاصلۀ قيمت داخلي با قيمت جهاني در این سالها سياست

بينـي  یابـد، پـيش   های دو سال پایاني قبل از برنامۀ پنجم ادامهروند حمایت چنان ه

-4ای )ه كلزاكاران در برنامۀ پنجم توسعه حمایت شوند. مقایسۀ نتایج جدول شود مي

ي كـه حمایـت از   هـای  سـال در  دهـد  مـي ( نشان 5-3-8-3( و )2-8-3-5(، )8-3-5

از  یـت در كـل حما  ایبودجـه هـای   یـت سـهم حما  ،كلزا مثبت اسـت  كنندگان توليد

زیـرا بـا افـزایش تفـاوت قيمـت      است.  بوده متيقيهای  یتاز حما بيشتر يدكنندهتول

ای نسـبت بـه    های بودجه سوخت در داخل كشور با رشد قيمت جهاني، سهم حمایت

ای هـای بودجـه  حمایت بيشتر كنندگان توليدشده است، یعني  بيشترحمایت قيمتي 

 ای حمایت كلهای بودجهها با وجود رشد حمایتسال بيشتردر  اما اند.دریافت كرده

های قيمتي، منفي بـوده اسـت كـه لـزوم      عالمت با حمایت ( همPSEاز توليدكننده )

ای را آشـكار  ی قيمتـي و بودجـه  هـا  سياسـت گذاران به تركيـب  سياست بيشترتوجه 

 .كند مي
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 كلیا كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-1-8-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ــت از 5-3-8-4در جــدول ) ــدت( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان ولي براســاس ن

هـای  منفـي بـوده و حمایـت    1282و  1288ها، به جـز  تعادلي)اثركل( در همۀ سال

بـا   1288در سـال   كنندۀ اثر منفـي حمایـت قيمتـي نبـوده اسـت.     ای، جبرانبودجه

، 3118های جهاني در سال سابقۀ قيمتافزایش قيمت خرید تضميني در پي رشد بي

توان افزایش سطح زیركشت در سـال  مي شدند كهداخلي حمایت كلزاكاران در بازار 

 بينـي پـيش را پس از دو سال كاهش، نتيجۀ ایـن سياسـت قيمتـي دانسـت.      1282

با اعمال نرخ ارز تعـادلي، در برنامـۀ پـنجم حمایـت شـوند و       كنندگان توليد شود مي

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

33/151377-22-8-36/8619/08-17/78

29/101378-21-12-47/6512/46-35/19

26-4216-10-21-میانگین2/64

16/961379-28-20-39/367/42-31/94

16/541380-47-25-25/819/78-16/04

12/991381-42-13-13/569/00-4/56

3/851382-105-90-18/402/00-16/40

-2/791383-162-185-23/06-2/60-25/66

18/92-24/045/12-67-77-میانگین9/51

-6/181384-339-425-25/99-4/65-30/64

-10/701385-487-686-27/93-7/30-35/23

-13/091386101-558/74-12/93-4/19

-7/741387-98-175-10/50-6/84-17/34

-3/32138826224468/68-6/8561/83

-17/45138921512138/81-20/5518/26

1/22-9/85-1638/64-58-میانگین9/75-

-19/2213901605025/61-19/076/54

-21/14139158-1086/88-17/20-10/32

-23/0713922396528/64-22/546/10

-24/9813932081623/65-22/301/34

-22/0913942153621/69-18/882/82

20/001/30-1761221/29میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  توسعۀ 
پی

اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های توسعه

%PSE

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم 

توسعۀ 

اقتصادی و 

اجتماعی



  240                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

نسـبت بـه    1284ميليارد ریال به قيمت ثابـت سـال    13كلزاكاران به طور ميانگين 

 .بينجامددست آورند كه ممكن است به افزایش توليد بهدرآمد  رقبای جهاني خود

، بـه صـورت نسـبت    %(PSE) يدكننـده از تول یدرصد یتشاخص حمااز آنجا كه 

به ارزش توليـد   كنندگان توليدای از های قيمتي و بودجهارزش پولي مجموع حمایت

ونقـل محاسـبه   با نرخ ارز و هزینۀ حمل شدههای جهاني تعدیلكلزای ایران با قيمت

 یتاز حما یبهتر یسۀمقا، نسبت به تورم، مقياس و واحد پولي خنثي است و شود مي

 یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن ينرا در طول زمان، ب

درصـد   -34 يـانگين م .شود ميمشاهده  (5-3-8-4)در جدول  شاخص ینا ۀمحاسب

محور و نرخ حقيقي ارز برای برنامۀ سوم توسعه  با رهيافت تجارت كه% PSE شاخص

درصـد از آن ـه    34 يدكننـده تول یـافتي مقـدار در  دهد مي، نشان محاسبه شده است

به دست آورد، كمتر بـوده اسـت. بـه     يجهان يمتبا فروش محصولش با ق توانست يم

 يدكننـده تولاسـت  شـده   موجبره دو یندر ا بخشي و ارزی یها سياست یگر،د يانب

 آوردبه دست توانست  مي یيها سياستچنين بدون  یطكه در شرای را از درآمد 34%

با نـرخ ارز حقيقـي   شاخص  ینا يانگينم از دست بدهد.پنهان  ياتمالبه شكل نوعي 

شـرایط غيررقـابتي   در  یعنـي  ؛شده است برآورددرصد  +6/8توسعه  چهارم ۀدر برنام

ـ    یدرآمد بهدرصد  6/8 ۀبرنامه به انداز ینا  يمـت ق اكه در صورت فـروش محصـول ب

 بخشي در ایـن برنامـه   یها سياستیعني . آورد، افزوده شده است يبه دست م يجهان

 افزایش يرا نسبت به بازار جهان آنان یافتيشده و در كنندگان توليداز  یتموجب حما

صـنایع وابسـته    گرایشمنجر به تقویت توان رقابتي كلزاكاران ایراني و  است كهداده 

برای ترویج مصرف روغن كلـزا و   رسد ميبرای ورود به این بخش خواهد شد. به نظر 

با هـدف كمتـر نگـه داشـتن      ها سياستها سال بيشتركشي، در تشویق صنایع روغن

قيمت داخلي آن اجرا شده است و كشاورزان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان زیـادی  

، بـا اجـرای   1281وم توسـعه كمتـرین ماليـات پنهـان در سـال      اند؛ در برنامۀ سبوده
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 5/12سياست شناورسازی نرخ ارز به كلزاكاران تحميل شد، به طوری كه كشـاورزان  

 1286كسب كردند. پس از آن تـا سـال   درآمد  درصد كمتر از رقابت در بازار جهاني،

بـا كـاهش    مزمانه 1286روند افزایشي ماليات تحميلي ادامه پيدا كرد، اما در سال 

حمایــت از  براینــدای افــزایش و تفــاوت قيمــت داخلــي و جهــاني، حمایــت بودجــه

بخشي به نفع آنان  یها سياستدر پي اعمال نرخ حقيقي ارز و اجرای  كنندگان توليد

با افزایش قيمت جهـاني، دوبـاره از كلزاكـاران ایرانـي در مقابـل       1287بود. در سال 

ای بود ای به گونهگذاری قيمتي و بودجهروند سياست رقبای خارجي حمایت نشد، اما

حمایت  كنندگان توليد، با اعمال نرخ ارز حقيقي ارز، 1282و  1288 های سالكه در 

نامۀ پنجم توسعه روند حمایتي ادامه داشته باشد و به ردر ب شود ميبيني شدند. پيش

زی در ایران، كشـاورزان  ی بخشي و ارها سياستطور ميانگين در این برنامه با اجرای 

 خود در بازار جهاني، دریافت كنند.درآمد  از بيشتردرصد  3/31

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

و  1288 هـای  سالتنها در ، دهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان كلزا را نشان 

، در برنامۀ سوم كند ميها بيان حمایت ایبرنامهاست. روند  شده یابيمثبت ارز 1282

سازی نرخ ارز حمایت از كلزاكاران نوسـاني و پـس از آن تـا    تا پيش از اجرای یكسان

به دليل كاهش ارزش پول ملي افزایشي بوده است. در نيمـۀ دوم برنامـۀ    1285سال 

بهبـود،   ی ارزی و بخشـي بـا وجـود   ها سياستچهارم، حمایت از كشاورزان با اجرای 

دهندۀ نبود پيروی از راهبرد سياستي منظم در حمایت نشان داشت كهنوسان زیادی 

برابـر   1288ی ارزی و بخشي در سال ها سياستاز  برآمدهاز كلزاكاران است. حمایت 

ی ارزی و بخشي حـدود  ها سياستدرصد بوده است، یعني كشاورزان با اجرای  61با 

شده با نـرخ  های جهاني تعدیلبا قيمت ها سياستدو سوم دریافتي خود بدون اجرای 

روند  كنندگان توليددر برنامۀ چهارم حمایت از از آنجا كه اند. ارز تعادلي، حمایت شده

این روند در برنامۀ پنجم نيـز ادامـه داشـته     شود ميبيني افزایشي داشته است، پيش
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اورزان داخلي و ایجاد موجب افزایش توان رقابتي كش كنندگان توليدباشد. حمایت از 

كشي برای اسـتفاده از  كاهش تمایل صنایع روغن كه شود ميانگيزه برای كشت كلزا 

 بازده مانند سویا را در پي دارد.های روغني كمدانه

ی ارزی بر مقدار حمایـت از  ها سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEاثر غيرمستقيم 

 بـرآورد  بيشر اثر بزا در ایران شش سال نخست كشت كل در ،كلزاستتوليدكنندگان 

از  برآمده یتین حمابيشتر. ه استبود ها منفيیگر سالمثبت و در دارزش پول ملي، 

درصـدی ارزش ریـال و    18/12 برآورد بيشدر پي  1277سال ی ارزی در ها سياست

درصدی ارزش ریال رخ داد و  4/17 برآوردكم پيدر  1282كمترین حمایت در سال 

دهندۀ كه نشان دندخود در بازار جهاني را از دست دادرآمد  درصد از 5/31كشاورزان 

طـور كـه مشـاهده    اسـت. همـان   كننـدگان  توليدارتباط انحراف نرخ ارز و حمایت از 

سـازی نـرخ ارز، شـاخص    با اجرای سياسـت یكسـان   همزمان، 1281از سال  شود مي

، یعني نزدیكي نـرخ ارز  ی پيدا كردندبيشترانحراف نرخ ارز و اثرغيرمستقيم شباهت 

به نرخ تعادلي بلندمدت اقتصاد در هدایت بازار داخلي به سوی بـازار رقابـت جهـاني    

 یهـا  سياسـت اثـر   كنندۀقویتت یارز یها سياستشش سال نخست، در نقش دارد. 

 يموجب كاهش اثر منفـ  يرمستقيممقادیر مثبت اثر غ ی كهطور به ،بوده است يبخش

. دوره شد یناورزی در حمایت از توليدكنندگان كلزا در ابخش كش ویژۀی ها سياست

را در  يبخشـ  یهـا  سياسـت  ی،ارز یها سياست يچهارم توسعه اثر منفۀ در برنام اما

ی ارزی هـا  سياستنقش  1286و تنها در سال  كرد يفتضع كنندگان توليداز  یتحما

 یرمقاد طور كلي،ی بخشي بود كه اثر مثبت آنها را خنثي كرد. به ها سياستاز  بيشتر

بـوده   يرمستقيماز اثر غ بيشتر شده يبررس ۀدور های سال بيشتردر  يممطلق اثرمستق

كلزا آشـكار   كنندگان توليدی بخشي را در حمایت از ها سياست بيشتركه نقش  است

 .كند مي
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ی هها  برنامه يط كلیا كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-8-1-7

 توسعه

بـه   كننـدگان  مصرفی قيمتي از ها انتقالكلزا  كنندگان فمصرشاخص حمایت از 

مصرف از آنجا كه . دهد ميرا نشان  كنندگان مصرفو واردكنندگان به  كنندگان توليد

دارد، یارانۀ مصـرف در  ندر سبد مصرف خانوار  چندانيروغن كلزا اندك است و سهم 

سـوم در مـورد   و براسـاس روابـط فصـل     شـود  مـي بودجۀ ساليانه برای آن پرداخت ن

، مقدار شاخص درصدی آن برابر با شاخص درصـد حمایـت از قيمـت    CSEمحاسبۀ 

دهندۀ حمایت بازاری نشان است كه% MPSو عالمت آن قرینۀ  كنندگان توليدبازاری 

 از یـت حمای هـا  شـاخص  یرمقـاد ( 5-3-8-6) جـدول  اسـت. در  كننـدگان  مصرفاز 

-همـان  است.گزارش شده ( 1277-82)ي مورد بررس ۀدور يطكلزا  كنندگان مصرف

ارزش ریـال، انحـراف    برآورد بيشبا  1277طور كه پيش از این مشاهده شد، از سال 

با كاهش چشمگير ارزش تعادلي پول  1282نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

بينـي  . هم نـين پـيش  ملي نسبت به ارزش حقيقي آن، انحراف نرخ ارز منفـي شـد  

 ارزش حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه پيدا كند. آوردبرروند كم شود مي

هـای ثابـت   برحسب قيمت كلزا كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

بـا كـاهش    1281از سال  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284سال 

و افـزایش  شـدۀ نـرخ ارز   ارزش پول ملي در پي اجرای سياست شناورسازی مـدیریت 

از  یبه طور این روند ادامه داشت،  1285ی پيدا كرد و تا سال چشمگيرمصرف رشد 

در سال  1284به سال ثابت  یالر يلياردم 714به  1281سال در  یالر يلياردم 156

رســيد. پــس از آن بــا كــاهش تفــاوت قيمــت داخلــي و خــارجي حمایــت از  1285

بـا رشـد    1288-82 هـای  سـال ایت در كلزا كاهش پيدا كرد و در نه كنندگان مصرف

قيمت داخلي نسبت به قيمت جهاني منفي شد. به طور كلي در برنامۀ چهـارم   بيشتر

در  شود ميبيني از روند منظمي پيروی نكرد. پيش كنندگان مصرفتوسعه حمایت از 
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ميليارد ریال به سـال   132كلزا به طور ميانگين  كنندگان مصرفبرنامۀ پنجم توسعه 

 ی بخشي و ارزی حمایت دریافت كنند.ها سياستدر پي اجرای  1284ثابت 

 كلیا كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-1-8-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

كلزا، برحسب نرخ ارز تعادلي نيز روندی مشابه داشـته   كنندگان مصرفحمایت از 

مت داخلي نسـبت بـه   داشتن قينگه كممنفي بوده است. یعني  1288و تنها در سال 

 رسـد  مـي به نظر  است كهكلزا شده  كنندگان مصرفقيمت جهاني موجب حمایت از 

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

33/15137724939/96-19/2620/70

29/101378241454/42-12/9041/52

1631-241247میانگین2/64

16/961379372751/20-8/0443/16

16/541380684236/67-10/0626/61

12/9913811568724/93-9/3315/60

3/85138224922029/95-2/5827/38

-2/79138326228236/511/7038/21

5/6630/19-15413135/85میانگین9/51

-6/18138450458738/523/6642/18

-10/70138570490540/286/1946/47

-13/09138616534213/0910/7223/81

-7/74138731339231/215/0636/27

-3/321388-182-168-42/334/40-37/93

-17/451389-8044-12/7218/595/88

23735111/348/1119/45میانگین9/75-

-19/221390131651/9317/6319/56

-21/14139120443622/1815/7037/88

-23/071392473075/1720/9326/10

-24/98139313544013/8920/6534/54

-22/09139421550919/8117/0736/89

12337112/6018/4030/99میانگین22/10-

سال
%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  توسعۀ 
پی

اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ 

اقتصادی و 

اجتماعی
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ها در ترویج مصرف این محصول مؤثر بوده است. در شش سال نخست در این حمایت

كلزا با اعمال نرخ تعادلي ارزش  كنندگان مصرفارزش ریال حمایت از  برآورد بيشپي 

ارزش ریال به كارگيری نرخ  برآوردا در برنامۀ چهارم با كمكمتر از اثرمستقيم بود. ام

 .دهد ميرا نشان  كنندگان مصرفی از بيشترارز تعادلي بلندمدت اقتصاد حمایت 

بـا   دهـد  مـي نشـان  ( با نرخ ارز حقيقي، CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

با قيمت وجود رشد ارزش حمایت از مصرف كلزا، نسبت آن به كل ارزش مصرف كلزا 

 كننـدگان  مصـرف جهاني، روند كاهشي و نوساني داشته و ميانگين درصد حمایـت از  

درصد در برنامۀ چهارم رسيده است.  2/11درصد در برنامۀ سوم توسعه به  25كلزا از 

و  25، به اندازۀ كنندگان مصرفی بخشي، ها سياستیعني در شرایط واقعي با اجرای 

پرداختنـد، حمایـت   باید مي بازار آزاد برقرار باشد()در صورتي كه درصد آن ه  2/11

و  25ی سوم و چهـارم توسـعه، بـه ترتيـب     ها برنامهاند. در حقيقت، در دریافت كرده

انـد. شـایان   كمتر پرداخت كرده ،پرداختندبایست ميدرصد نسبت به آن ه مي 2/11

كاهـد، زیـرا   بـازار مـي   پـذیری  رقابـت از  كننـدگان  مصـرف ذكر است، حمایت زیاد از 

برنـد كـه بـا كـاهش قـدرت      ی از مازاد بازار داخلي مـي بيشترسهم  كنندگان مصرف

 .كند ميآنان كاهش پيدا  پذیری رقابت كنندگان توليد

 كننـدگان  مصـرف اثر كل روند مشابهي با اثر مستقيم دارد و چگونگي حمایـت از  

. در برنامۀ سـوم  كند مين كلزا را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد ایران بيا

اسـت،   همزمـان سـازی نـرخ ارز   كه با اجـرای سياسـت یكسـان    1281توسعه،  سال 

انـد، بـه   كلزا براساس این شاخص كمترین حمایت را دریافـت كـرده   كنندگان مصرف

درصد از  6/15ی ارزی و بخشي ها سياستكلزا با برقراری  كنندگان مصرفطوری كه 

اســت ارزی و بخشـي برقـرار نباشــد بـرای مصــرف    آن ـه در شـرایطي كــه هـيچ سي   

 4/12اند. در برنامۀ چهـارم نيـز، بـا وجـود ميـانگين      پرداختند، كمتر هزینه كرده مي

به دليل افـزایش قيمـت داخلـي     1288، در سال كنندگان مصرفدرصدی حمایت از 



  242                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

كلـزا   كننـدگان  مصرفی ها هزینهدرصد ارزش مصرف با قيمت جهاني، به  28حدود 

 ه شده است.افزود

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرف)انحراف منفي(، برآورد ارزش ریالاست، یعني با كم 

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

نشـان   شـود  مـي سياست ارزی اجرا ن نسبت به وقتي كه شود ميسياست ارزی اعمال 

ی ارزی هـا  سياسـت . در دو سـال پایـاني برنامـۀ دوم و برنامـۀ سـوم توسـعه       دهد مي

 كننـدگان  مصـرف ی بخشي بوده و با اجرای سياسـت ارزی،  ها سياستكنندۀ تضعيف

 بـرآورد كه در برنامۀچهارم با اجرای سياست ارزی كم اند. در حاليكلزا حمایت نشده

كلزا نسبت به شرایطي كه سياست ارزی  كنندگان مصرفانحراف منفي(، ارزش ریال )

% نسـبت بـه پـيش از    8در برنامـۀ چهـارم    برای مثـال اند. حمایت شده ،برقرار نباشد

در برنامـۀ پـنجم    شـود  مـي بيني اند و پيشاجرای سياست ارزی كمتر پرداخت كرده

دهندۀ نقـش انحـراف   انكه نش افزایشي باشد كنندگان مصرفیت از توسعه روند حما

 ست.هانرخ ارز در افزایش حمایت

 كلیا هایيشنهادو پ يریگ نتيجه 4-8-1-7

كشي و محصولي جدید در بخـش كشـاورزی   مادۀ اوليۀ صنایع تبدیلي روغن ،كلزا

در كشـور آغـاز و از سـال     1274كشت آن به طـور پراكنـده از سـال     است كهایران 

بازده های روغني كمهدف جایگزیني آن با دانه ی دولت، باها سياستبا اجرای  1277

توسعه پيدا كرد. از این رو، با توجه به اهميت كلزا و روند افزایشي سهم آن در سطح 

 هـا  یـت حما ینا يكم  یرمقادزیركشت محصوالت زراعي كشور، در پژوهش پيش رو، 

به منظـور ارزیـابي    1277-82 ۀدور يط CSE و MPS ،PSEی ها شاخص براساس

یشي، متناسب بـا افـزایش   د روند افزاجوو يانگرب یجنتا .محاسبه شده است ها ياستس
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 كنندگان توليداز  یتو كل حما ای بودجه يمتي،ق های یتدر حماتوليد و مصرف كلزا، 

 های یتدر مجموع حما يناست. هم ن 1284ثابت سال  يمتبه ق كنندگان مصرفو 

بـه   كننـدگان  توليداز  یتدر كل حما یا بودجه های یتحماسهم  يمتي،و ق ای بودجه

در  شود ميبيني در برنامۀ چهارم كمتر بوده است. پيش 1282و  1286 های سالجز 

 یبيشترسهم  يمتيق های ایتنسبت به حمای های بودجهبرنامۀ پنجم توسعه حمایت

سوخت  یارانۀسهم  (1277-24ها )در همۀ سال ها یتحما ینا باشند و در بين داشته

ــۀیو  ــاده اران ــای نه ــدتول ه ــت 21حــدود  ي ــای بودجــهدرصــد از كــل حمای ای از ه

ی حمایت از كلزا در برنامۀ چهارم توسعه ها شاخص. را دربرداشته است كنندگان توليد

دهنـد كـه بـه    ی ارزی و بخشي نشـان مـي  ها سياستي را در پي اجرای پرنوسانروند 

قيمتـي منفـي    زا، حمایـت . در مـورد كلـ  شود ميزمان منجر  يافزایش ریسك در ط

ها عامل مهم حمایت نشـدن كشـاورزان   سال بيشتری قيمتي در ها سياستاز  برآمده

تواند بـه  ، مي1288كننده مانند سال و حمایت همسوی ها سياستبوده است. اجرای 

كلزا كمك كند. به عبارت دیگر، چگونگي تركيب  كنندگان توليد پذیری رقابتافزایش 

كشاورزان باشد، از اهميت  كنندۀ حمایتآن  برایندای كه ی و بودجههای بازارحمایت

، شاخص شود مي( مشاهده 5-3-8-4طور كه در جدول )همانزیادی برخوردار است. 

PSE%  اسـت كـه  انتهـای پـژوهش و برنامـۀ پـنجم بهبـود پيـدا كـرده         های سالدر 

، دهد ميها نشان ای نسبت به قيمتي در این سالهای بودجهحمایت بيشتراثرگذاری 

ی هـا  هزینـه دخالت كمتر دولت در قيمت بازاری محصول و كمك دولت در كـاهش  

ــه  ــد ب ــتتولي ــذیری رقاب ــي پ ــاورزان م ــد.كش ــاد افزای ــتقيم  یرمق ــتحمااثرمس از  ی

وم و چهارم توسعه، بـه ترتيـب   ی سها برنامهكلزا به طور ميانگين در  كنندگان مصرف

و انحراف نرخ  یارز یها سياستاثر  يبررس ین،ا افزون بردرصد بوده است.  11و  25

 ۀدر برنامـ  هـا  سياست ینا دهد ميكلزا نشان  كنندگان مصرفاز  یتحما یرارز بر مقاد

 كنندگان مصرفاز  یتحما یها شاخصبر سوم توسعه كه انحراف نرخ ارز مثبت بوده 
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موجـب   هـا  سياسـت ، این توسعهچهارم  ۀكه در برنام داشته است، در حالي اثر منفي

 كنندۀ قویتت يرمستقيماثر غ كلزا شده است؛ یعني كنندگان مصرفاز  یتحما افزایش

ی ارزی موجـب  هـا  سياستنيز اجرای  كنندگان توليددر مورد بوده است.  يماثر مستق

نرخ حقيقي ریال نسبت به نرخ تعادلي، كلزاكاران حمایت شـوند و   برآورد بيششد با 

پذیرد،  صورت( 78-1277خست كشت كلزا در ایران)ن های سالین حمایت در بيشتر

 18/12 كننـدگان  توليـد ی ارزی، هـا  سياسـت با اجـرای   1277به طوری كه در سال 

-ی ارزی، دریافـت مـي  ها سياستاز آن ه در بازار رقابتي، بدون اجرای  بيشتردرصد 

اگزیر از ارزش ریال، كشاورزان ن برآوردكردند حمایت شدند، اما در برنامۀ چهارم با كم

يني برنامۀ پنجم نيز هماننـد برنامـۀ چهـارم،    ب در پيش پرداخت ماليات پنهان شدند.

ی بخش كشاورزی نيست. افـزون بـر ایـن،    ها سياستنندۀ ك ی ارزی تقویتها سياست

مقادیر مثبت اثرمستقيم را نيز خنثي كرده است. شاخص حمایت بـازاری هـم نبـود    

، بـه  دهـد  مـي ر داخلي نسبت به بازار جهاني نشان را در بازا كنندگان توليدحمایت از 

 كلزا خواهد بود. كنندگان توليدی ارزی و بخشي به زیان ها سياستطوری كه 

 ارزی های دورهدر  كلیا كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-1-8-3جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

 اسـت كـه  سياسـت ارزی بـوده   بـا اجـرای دو دوره    همزمـان كشت كلزا در ایران 

در  كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

 براسـاس ( آمده است. 5-3-8-7ی ارزی در كشور، در جدول )ها سياستدورۀ اجرای 

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1377-138023/93-45/5612/57-33/00-37/4212/18-25/2445/56-12/5733/00

1381-1389-4/94-17/72-4/27-21/99-0/36-5/64-5/9917/724/2721/99

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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 یهـا  سياستكلزا در دو دوره،  كنندگان توليداز  یت بازاریحما یدرصد یها شاخص

 ،داشته اسـت  یبيشتر يرتأث ها یتدر كل حما یارز یها تسياسبا  یسهدر مقا يبخش

دورۀ اول كـه  بـوده اسـت. در    يرمسـتقيم از اثـر غ  بيشـتر  يمقدرمطلق اثر مستق یراز

-بـه  يـل بـه دل  ( اسـت 1271-1281پایاني دهۀ دوم ارزی ایران) های سالبا  همزمان

از  یالش رارز برآورد بيشبا  ی تشویقي صادرات و ارز چندنرخي،ها سياست يریكارگ

از جملـه   يبخشـ  یها سياست يآثار منف هدور یناما در ا ،شد یتحما كنندگان توليد

بـود كـه اثـر     یـاد ز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل يمتكم نگه داشتن ق

 ۀكرد. در دور يرا منف يدكنندهكل از تول یتحما مجموعو در  يرا خنث یارز ياستس

شده انحراف نرخ ارز كـاهش  یریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز یها سياستوم د

يدكننده، از تول نكردن یتحما با ها،سال بيشتردر  برآورد ارزش ریالكم  اماكرد.  يداپ

ی بخشي به طور ها سياستدر این دوره . را تقویت كرد يبخش یها سياست نفياثر م

درآمد  درصد از 26/1ميانگين زیان اندكي برای كشاورزان در پي داشت و كشاورزان 

 دهـد  مـي خود در بازار جهاني را به شكل ماليات پنهـان از دسـت دادنـد كـه نشـان      

 كنندگان مصرفكلزا اندك بوده است. برای  كنندگان توليدبر  ها سياستاثرگذاری این 

 كننـدۀ  حمایـت كننـدۀ یكـدیگر و   تقویـت  1281ی بخشي و ارزی در دهۀ ها سياست

ی هـا  سياسـت نيـز قـدرت حمایـت     1277-1281ر دورۀ كلزا بود. د كنندگان مصرف

اجـرای   براینـد  كـه ارزش پـول ملـي را خنثـي كـرد      بـرآورد  بـيش بخشي، اثر منفي 

 بود. كنندگان مصرف كنندۀ حمایتی ارزی و بخشي، ها سياست

نرخ ارز در فصل سوم، افزایش درآمـدهای نفتـي موجـب     برآوردبا توجه به نتایج 

كـه در صـورت ثبـات نـرخ حقيقـي ارز، رشـد        شـود  مـي افزایش ارزش ریال تعادلي 

وری اقتصـاد بـه عنـوان    است. هم نين بهـره  كنندگان توليددرآمدهای نفتي به نفع 

 چنـين اثـری دارد  ها ، بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایتآوری فنشاخص پيشرفت 
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. كـاران را افـزایش دهـد   توانـد حمایـت از كلـزا   كه دولت با مدیریت این دو عامل مي

يمت ق هایاز نوسان يشگيریپ یباثبات و بلندمدت برا یها سياست ی، اجراهم نين

با توجه به سـهم  . شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزمحصول، نهاده

ي كــه حمایــت از هــای ســالهــا در ای از كــل حمایــتهــای بودجــهحمایــت بيشــتر

 هـای  یـت حماتوسـعۀ   ياسـتي س یوالگـ  بـر  تأكيـد اسـت،   مثبت بوده كنندگان توليد

افـزایش  موجـب   ای، افزون بر كاهش دخالت مستقيم دولت در بازار محصـول،  بودجه

و  شـود  ميكشي انگيزۀ كلزاكاران برای توليد و تأمين مادۀ اوليۀ صنایع تبدیلي روغن

و در نهایـت امكـان رقابـت در بازارهـای      كنـد  مـي به خودكفایي داخلي روغن كمك 

-بـه ماننـد   ای بودجـه  های یتحمابخشي به تنوع از این رو،. آوردم ميجهاني را فراه

كشاورزان و ترویج گنجاندن  يمۀباز  بيشترحمایت و  يممستق های پرداختكارگيری 

هم نين، ایجاد ارتباط مسـتقيم  . شود ميكلزا در تناوب كشت یا كشت دوم، توصيه 

هـای  ي توسعۀ كشـت دانـه  بين كشاورزان و صنایع تبدیلي بدون واسطۀ شركت دولت

روغني یا اعطای تسهيالت بانكي به صنایع تبدیلي با شرط كشت كلزا یا شـراكت بـا   

، زمينـه را بـرای كـاهش    كننـدگان  توليـد كشاورزان، افزون بر رونق بازار كلزا به نفـع  

. كنـد  مـي دخالت دولت فراهم و به پویایي صنایع تبدیلي و رشد ارزش افزوده كمك 

های بخشي باشـند، بـا   كنندۀ حمایتای كه تضعيفی ارزی به گونهها سياستتنظيم 

كه كاهد. چنانداخلي مي كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابتكاهش مزیت رقابتي، از 

ی بخشي ها سياستكنندۀ مقادیر منفي اثرغيرمستقيم در برنامۀ چهارم توسعه تقویت

شـایان ذكـر اسـت، بـا     ست. كلزا شده ا كنندگان توليدنبوده و موجب حمایت نشدن 

توجه به سهم اندك مصرف روغن كلزا نسبت به روغن سویا و آفتـابگردان در كشـور   

های روغني، و از سوی دیگر قابليت كشـت  گزارش شركت توسعۀ كشت دانه براساس

آن در توليـد روغـن، توسـعۀ كشـت و      بيشتروری مناطق در كنار بهره بيشتركلزا در 

 افزاید.، به رفاه اجتماعي ميدهد ميعه را كاهش ی جامها هزینهمصرف آن 
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 زیربخش باغباني 0-2

ی توسعه ها برنامهبراساس آمار وزارت كشاورزی، توليد زیربخش باغباني در 

ميليون تن در برنامۀ  2/15ميليون تن در دورۀ جنگ به  6/6افزایشي بوده و از 

ليد نيز تا پيش از برنامۀ چهارم توسعه رسيده است. این در حالي است كه نوسان تو

درصد بوده است.  2چهارم توسعه كاهشي و ضریب پراكنش توليد در برنامۀ سوم 

سطح زیركشت زیربخش باغباني نيز با رشد سطح زیركشت كل بخش كشاورزی 

ميليون هكتار بوده  8/1افزایش پيدا كرده و در برنامۀ چهارم توسعه به طور ميانگين 

زیربخش باغباني در مقایسه با زیربخش زراعت،  بيشترافزودۀ است. با توجه به ارزش 

سهم این زیربخش در طي سه دهه افزایشي بوده و در برنامۀ چهارم نسبت به دورۀ 

 درصد رشد كرده است. 85جنگ 

پسته، خرما، سيب و مركبات به عنوان محصوالت منتخب بررسي شده در 

گيرند. خش باغباني را در برميدرصد سطح زیركشت زیرب 51پژوهش پيش رو، حدود 

براساس آمار وزارت جهاد كشاورزی، سهم پسته از سطح زیركشت با وجود نوسان در 

ی ها برنامهها، به طور ميانگين تا برنامۀ سوم توسعه افزایشي بوده و در بعضي سال

كه كمترین نوسان را داشته است. با وجود آنو ین سهم بيشتردوم و سوم توسعه 

رود، شمار ميترین محصوالت صادراتي بخش كشاورزی ایران بهي از مهمخرما یك

رو بوده است. در ی توسعه با نوسان روبهها برنامهسهم سطح زیركشت آن در همۀ 

ها در جنگ سهم این محصول با وجود درگيری مناطق توسعۀ نخلستان 1261دهۀ 

عه بوده است. سيب ی توسها برنامهاز  بيشتراز سطح زیركشت زیربخش باغباني 

، با وجود شود ميمحصول دیگر زیربخش باغباني كه اغلب در مناطق سردسير كشت 

رو بوده است. به افزایش سطح زیركشت با كاهش سهم در زیربخش باغباني روبه

كاهش پيدا  1282درصد در سال  8/6به  1261درصد در سال  8/31طوری كه از 
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ی ها برنامهدر  (نارنج، گریپ فروت و انواع ليمو پرتقال، نارنگي،) كرده است. مركبات

ین سهم را از سطح زیركشت باغباني كشور داشته و نوسان بيشتراول و دوم توسعه 

 درصد بوده است. 2سهم سطح زیركشت در این دو برنامه و برنامۀ سوم توسعه تنها 

 و 1(MPSی)ازارب يمتاز ق یتحما یها شاخصبرآورد ل از صحا یجفصل نتا یندر ا

 2(CSE)كنندگان مصرفبرآورد حمایت از و  3(PSE)كنندگان توليد از یتحما برآورد

-82 يزمان ۀدور يمربوط به آنها ط يفرع یها شاخصمهم زیربخش باغباني و  یكاالها

. از آنجا كه انحراف نرخ ارز شود ميبررسي  (1221-24پنجم) ۀبيني برنام و پيش 1261

 یی ارزها سياستاثر  محصوالت كشاورزی اثرگذار است، حقيقي از تعادلي بر حمایت از

نرخ ارز تعادلي نمادی از تعادل . گيرد ميقرار  يمورد بررسنيز  یتی حماها شاخصبر 

بلندمدت اقتصاد كشور است كه براساس روش تحقيق بيان شده در فصل چهار با 

ش واقعي پول ملي را استفاده از الگوهای سری زماني، برآورد شد. نرخ ارز حقيقي نيز ارز

ی دولت و بانك مركزی در ها سياستو اثر  دهد ميدر مقایسه با ارزهای خارجي نشان 

منتخب  یازكاالها یكهر  یبرا یتی حماها شاخصدر ادامه ابتدا آن نمایان است. 

 یبند در كل زیربخش جمع یتحما يسپس مقدار و چگونگ وارائه زیربخش باغباني 

 .شود مي

                                                 
1
- Market Price Support 

2
- Producer Support Estimate 

3
- Consumer Support Estimate 
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 توليد، سطح زير كشت و سهم محصوالت منتخب زيربخش باغبانيت يعوض (7-1 جدول

 رانيا

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

تولید 

زیربخش 

باغبانی

کل سطح 

زیرکشت بخش 

کشاورزی

سطح زیرکشت 

زیربخش باغبانی

سهم زیربخش 

باغبانی از سطح 

زیرکشت

مرکباتسیبخرماپسته

مجموع سهم 

محصوالت 

منتخب از 

سطح زیرکشت

میلیون تن

13604/7311/830/514/3022/4216/1220/8415/4974/88

13615/7711/290/786/9211/7715/4712/2410/1949/68

13626/1111/520/806/9712/6513/0913/529/3148/57

13636/2911/450/817/0612/4713/1413/8111/0550/47

13647/0112/020/897/4312/0211/5313/9011/1748/62

13657/5212/280/927/5311/8112/4513/2913/0750/62

13666/3412/830/937/2612/3313/2313/5614/2353/35

13679/3612/601/017/9912/4212/6213/2214/7753/04

6/6411/980/836/9313/4913/4614/3012/4153/65میانگین

0/210/050/180/160/270/120/190/180/16ضريب پراکنش

13689/2213/131/037/8512/7211/7312/6215/6652/73

136910/3913/111/098/3414/1210/8912/8615/2153/08

13709/7513/791/238/9513/0811/4411/5714/5150/59

13718/4314/251/208/3914/3511/4111/3514/7851/89

137210/9714/311/268/8315/9810/9711/1614/8352/95

137312/5413/621/309/5215/8811/6211/1515/4154/07

10141914/3611/3411/7915/0752/55میانگین

0/140/040/090/070/100/030/060/030/02ضريب پراکنش

137412/4813/641/329/7016/4811/4211/0015/2054/11

137512/6513/731/359/8417/1612/2910/4314/9754/85

137613/1713/411/3510/0918/2714/2110/4315/4858/38

137713/5913/641/4810/8517/5314/7110/6715/4958/40

137813/7811/531/4812/8117/3712/019/7714/5753/71

13/1413/191/4010/6617/3612/9310/4615/1455/89میانگین

0/040/070/050/120/040/110/040/030/04

137914/0611/671/5413/2417/7811/969/5414/3553/63

138013/9412/461/5912/7317/6911/569/3713/9652/58

138114/7913/461/6111/9818/2911/419/2413/5552/48

138214/9813/611/6712/2917/8811/528/9713/4951/85

138314/3114/261/8012/6016/7112/9710/5513/1753/41

14/4113/091/6412/5717/6711/889/5313/7152/79میانگین

0/030/080/060/040/030/050/060/030/01ضريب پراکنش

138415/7114/961/8612/4616/1912/8110/8012/9452/74

138516/6114/051/7512/4417/4513/7311/8713/7256/77

138617/0515/171/9312/7115/0513/2510/4812/8351/61

138710/9811/641/5112/9716/6610/3811/6514/1852/87

138815/1913/861/8313/2313/718/547/9110/0840/24

138916/6814/161/9113/4913/168/206/829/6237/81

15/3713/971/8012/8815/3711/159/9212/2348/67میانگین

0/1470/0900/0860/0330/1100/2190/2090/1560/158ضريب پراکنش

ی و اجتماعی
صاد

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

برنامه های 

توسعه
سال

درصـــــدمیلیون هکتار

گ
دورۀ جن

ی و اجتماعی
صاد

برنامۀ اول توسعۀ اقت
ی و 

صاد
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

ی و 
صاد

برنامۀ سوم توسعۀ اقت

اجتماعی
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 سيب 1-0-2

در مناطق سردسير  است كهدار های دانهسيب یكي از محصوالت باغي و از ميوه

ر جهان، تا ميانۀ قرن نوزدهم . با وجود پيشينۀ تاریخي كشت سيب دشود ميكشت 

رفت و در ایران تا سه دهۀ اخير، برای مصرف محلي توليد شمار ميای تفنني بهميوه

(. اما پس از آن به دليل رشد آگاهي مردم دربارۀ فواید 1281شد)شرافتيان، مي

سيب، تقاضا برای مصرف آن افزایش پيدا كرد، تا به عنوان یك محصول تجاری ممتاز 

ان شناخته و زمينۀ الزم برای توليد و تجارت سيب در كشورهایي كه پتانسيل در جه

 فراهم شود. ،كشت آن را دارند

 بيشترهوایي ایران برای كشت این ميوه، سيب در وبا توجه شرایط مناسب آب

به گزارش وزرات جهاد  كه شود ميویژه در مناطق سردسير كشت ها، بهاستان

 37، با ميانگين 1282ي در بيست سال منتهي به سال كشاورزی، آذربایجان غرب

های هشتم و هفتم ، ایران به ترتيب رتبه1282درصد رتبۀ اول توليد را دارد. در سال 

توليد و صادرات سيب را در جهان داشت و پس از پسته، در جایگاه دوم ارزش 

ان تنها صادرات محصوالت كشاورزی كشور بود. پيش از برنامۀ چهارم توسعه، ایر

واردات سيب با  1285چهار سال در حجم محدود، واردكنندۀ سيب بود، اما از سال 

 (3111روند افزایشي انجام پذیرفت )آمار سازمان خواربار كشاورزی، 

یران ارائه عملكرد و تجارت سيب ا يد،تول يتوضع( تصویری از 5-2-1-1جدول )

ين سطح زیركشت سيب در ، ميانگشود ميمشاهده . با توجه به جدول، دهد مي

 است كههزار هكتار بوده  186و  128ی اول و چهارم توسعه، به ترتيب ها برنامه

 است. ایران از سطح زیركشت جهاني سيبسهم  یدرصد 11/2 دهندۀ ميانگيننشان

تن در هكتار  5/2ی توسعه، از ها برنامهاجرای  های سالدر طي  این محصولعملكرد 

تن در هكتار در پایان برنامۀ چهارم افزایش پيدا كرده  7/12به  در ابتدای برنامۀ اول
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 از عملكرد متوسط بيشترهميشه  1283ایران تا سال عملكرد توليد سيب  است.

 43/1سال به طور متوسط  15بود، به طوری كه عملكرد توليد سيب ایران در جهان 

ایران این نسبت نيز با برابر عملكرد جهاني بود، اما پس از آن با نوسان عملكرد در 

ها به كمتر از یك واحد رسيد. این موضوع، بيانگر رو شد و در بعضي سالنوسان روبه

است های توليد سيب در ایران نسبت به جهان وری زمين و دیگر نهادهنوسان در بهره

براساس  .كند ميمزیت نسبي كشور را در توليد این محصول دستخوش تغيير  كه

 با افزایش فزاینده همراه بوده(، 1268-82طي دوره ) توليد سيب( 5-2-1-1جدول )

سهم ین توليد را داشته است. با وجود این، بيشترهزار تن  3712با  1287در سال و 

در برنامۀ چهارم كاهشي و در كل دوره به طور ميانگين از توليد جهاني ایران سيب 

 درصد بوده است. 4حدود 

ي، توليد سيب با روند مالیمي افزایش پيدا كرده و به جز دو سال پایاني بررس

 1281تا سال بوده است.  این محصولخالص  ۀكنندصادرها  سال ۀایران در هم

صادرات سيب روند ثابتي نداشت، اما از این سال رشد صادرات سيب ایران افزایشي 

شد، به طوری كه اثر آن در ارتقای رتبۀ كشور در صادرات جهاني سيب درختي 

 .شود ميشاهده م

صادرات ایران به طور چشمگيری به  1288( در سال 1281-1282در این دهه)

به طور جهان  صادراتسهم ایران از كل  هزار تن كاهش پيدا كرد و 14كمتر از 

چنين تغييراتي در صادرات با وجود كاهش نيافتن  رسيد.درصد  18/1ميانگين 

دورۀ  های سالدر  بازار رقابت جهاني است. دهندۀ تزلزل موقعيت ایران درتوليد، نشان

ميليون دالر  311برابر با  1282 سيب در سال ارزی صادراتبيشترین درآمد بررسي 

بود كه علت آن افزایش حجم و ارزش هر واحد صادرات است. این در حالي است كه 

 كاهش پيدا كرده بود. 1288در این سال توليد سيب نسبت به سال 
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 رانياسيب  رد و تجارتكد، عمليت توليوضع (7-9-2-2 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

خوری، به شـكل مربـا، آب سـيب، سـركه، كنسـانتره،      سيب افزون بر مصرف تازه

كمپــوت و برگــۀ ســيب در ســبد مصــرف خــانوار جــای دارد، امــا ســهم محصــوالت 

  .گيرد ميدرصد كل توليد سيب را در بر 3/1از شدۀ آن، كمتر  فراوری

 ســبد تجــارت كشــاورزی ایــران و ارزآوری آن،ســيب در  يــتتوجــه بــه اهم بــا

محصول  ینكشت ایرو سطح ز يدتول یشافزا به منظور يمختلف یتيی حماها سياست

 اجرا شده است.

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

صادرات 

)هزار تن(

سهم از 

صادرات 

)درصد(

ارزش 

صادرات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

صادرات 

)درصد(

13681302/539/581/1612462/93250/7220/17

13691412/7610/841/3515243/71421/1440/21

13701432/919/561/2913653/752065/14220/91

13711362/6210/771/2414633/261202/98120/50

13721412/5311/521/3316243/372164/64231/09

13731452/3813/881/7920084/271904/04190/77

13741462/3113/671/7519904/041903/66300/99

13751412/2513/661/5619253/511903/73300/92

13761412/3114/171/5319983/531182/22120/42

13771582/7612/311/2719443/511763/44200/75

13781442/5814/811/4621373/771582/97170/64

13791472/7714/541/3621423/751332/52140/63

13801492/9115/831/4323534/15891/67130/54

13811493/0015/661/4123344/23921/62140/48

13821503/1316/001/3224004/111091/75200/58

13831903/9811/500/8721793/471211/88300/78

13842014/1913/221/0226624/261321/89491/25

13852074/3913/020/9627004/202273/25801/84

13862024/1913/170/9726604/082613/331001/78

13871763/8015/461/0427193/953023/871221/92

13881453/1013/790/9120002/83140/1850/09

13891302/7712/760/8616622/394214/922113/25
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 2968-83 ةطي دورسيب  ات جهانيسهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش وارد (7-9-2-2 نمودار

ها، یارانۀ بيمۀ محصول، پرداخت تسهيالت بانكي با حمایت قيمتي بعضي از نهاده

و  كنندگان توليدی حمایت از ها سياستدهندۀ نرخ سود كم و خرید تضميني، تشكيل

بـازار داخلـي و   از آنجا كـه  بوده است.  1261-1282سيب ایران در  كنندگان مصرف

ی توليـد سـيب برخـوردار اسـت،     هـا  هزینهاز كارایي الزم برای پوشش  جهاني سيب،

دولت با تعيين قيمت خرید تضميني كمتر از قيمت سرمزرعه، برای دخالت حـداقلي  

كه در شورای اقتصاد، برای سيب  1278و از سال  كند ميدر بازار این محصول تالش 

 بيشترقيمت تضميني  1281، تنها در سال شود ميهم قيمت خرید تضميني تعيين 

 باغداران بوده است. كنندۀ حمایتاز قيمت توليدكننده و 

و  یی ارزهـا  سياستاثر  های پيشين بيان شد، به منظور بررسيكه در فصلچنان

 كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليدی حمایت از ها شاخص یرانحراف نرخ ارز بر مقاد

(%PSE ،%MPS % وCSE )ش است، آثار مستقيم، كل و كه یكي از اهداف این پژوه
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، اثـر  شـده در فصـل سـوم   . براساس روش پژوهش بيـان شود ميغيرمستقيم محاسبه 

سـيب بـر    كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  حمایتوضعيت موجود مستقيم بيانگر 

آنان حمایت از  ،اثر كل ی در حال اجرای بخش كشاورزی و ارزی است.ها سياستاثر 

 از متغيرهای كالن اقتصادی در بلندمـدت  برآمدهخ ارز تعادلي را در شرایط اعمال نر

را در دو  كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليداثرغيرمستقيم حمایت از  .دهد مينشان 

ی ارزی در هـا  سياسـت دهندۀ اثر و نشان كند مينظام ارزی حقيقي و تعادلي مقایسه 

ت. اگر این شـاخص  بلندمدت سيب نسبت به رقبای جهاني اس پذیری رقابتچگونگي 

بلندمـدت   پذیری رقابتی ارزی از سطح ها سياستمنفي باشد به این معني است كه 

 كاران ایراني كاسته است و برعكس.سيب

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

ــيب  ــه (CSEو % PSE ،%MPS%)س ــل وتجزی ــيتحلي ــود م ــ. ش ــر ينهم ن ، اث

ی ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یری ارزی و انحراف نرخ ارز بر مقادها سياست

بيني برنامۀ پنجم با فرض ادامۀ روند رشـد  . پيششود ميبررسي توسعه  پنجماول تا 

هـای  ها با اسـتفاده از روش بيني قيمتها همانند برنامۀ چهارم و پيشتخصيص یارانه

. برای محاسبۀ ميـانگين رشـد سـاالنۀ    پذیرد ميانجام  1یابي و ميانگين متحركدرون

 :شود مي( استفاده 5-2-1-1برنامۀ چهارم از رابطۀ )

  
∑

(       )

  

    
      

 
                                                     (1-1-2-5)  

رۀ مورد نظر است. دو tدر برنامۀ چهارم و  xميانگين رشد ساالنۀ متغير  mكه در آن، 

در مقدار آن متغيـر در سـال قبـل ضـرب      mبرای محاسبۀ مقدار متغير در هر سال 

ترین فـرم تـابع رونـد    ها و بعضي متغيرها، نيز مناسببيني قيمت. برای پيششود مي

. وابسته به نـوع رونـد   شود ميبيني بعد پيش های سالو برای  برآوردسالۀ متغير  سي

                                                 
1
 Moving Average 
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 اسـت كـه  در بعضي موارد از روش ميانگين متحرك استفاده شده ها، موجود در داده

 :دهد مي( شكل كلي رابطۀ آن را نشان 5-2-1-3رابطۀ )

     
∑   
 
   

   
                                                              (3-1-2-5)  

گذشـتۀ   هـای  دورهاد تعـد  iبينـي و  دورۀ پـيش  t+1بيني، متغير مورد پيش xكه در 

كه های مطرح شده، نتایج هر یك بيني است. از بين روشاثرگذار بر دورۀ مورد پيش

بيني و كمترین خطا باشد، مورد اسـتفاده  ین تناسب با سری مورد پيشبيشتردارای 

 قرار گرفته است.

 يطه سهيب   كننهدگان  توليهد از بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-2-9-7

 توسعهی ها برنامه

ی كنترل ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری )

ی ارزی است. براساس آن ه در فصل سوم بيان شـد،  ها سياستو  بازار مؤثر بر قيمت

 كنندگان توليدشاخص درصدی حمایت از قيمت بازاری نسبت تفاوت قيمت دریافتي 

قيقي یا تعادلي بـه قيمـت جهـاني    شده با نرخ ارز حداخلي را با قيمت جهاني تعدیل

. اگر قيمت جهاني با نرخ ارز حقيقي تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر بـا  دهد مينشان 

دهنـدۀ  . تفاضل این دو اثر نشانشود مينرخ ارز تعادلي تعدیل شود، اثر كل محاسبه 

 .شود ميی ارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده ها سياست برایند

 يطـ ، 1284سـال  ثابـت   هـای  يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق تیحمامحاسبات  نتایج

محصـول سـيب در    یپـنجم بـرا   ۀبيني برنامـ  توسعه و پيش چهارمی اول تا ها برنامه

 ارائه شده است.( 5-2-1-3) جدول
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 سيب كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-9-2-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-3588-2446-66/978/95-58/02
38/901361-5838-3639-74/949/86-65/09
38/671362-7633-4847-76/939/01-67/92
47/681363-9621-5792-81/568/86-72/70
-13/161364-13444-15841-85/41-1/93-87/34
-2/711365-8214-8511-77/49-0/61-78/11
75/721366-4075-1395-66/5026/04-40/46
89/871367-1636-136-53/4544/73-8/72
59/79-72/9113/11-5326-6756-میانگین37/72
50/621368-1263-362-48/7227/34-21/39
-4/301369-1605-1765-46/51-2/38-48/89
-10/841370-1196-1560-41/67-6/58-48/24
-47/031371-418-2666-17/42-39/95-57/37
-51/411372-960-3997-35/26-34/13-69/39
-41/29137313-26260/37-42/79-42/42
47/95-16/42-31/54-2163-905-میانگین17/38-
-31/971374-1013-3831-17/28-26/85-44/14
-16/181375-1394-2351-29/09-11/80-40/89
-0/89137694892133/50-1/2632/24
33/151377-815116-22/6527/014/36
29/101378-137830-3/3029/4526/15
4/46-7/763/31-863-482-میانگین2/64
16/9613791214173735/0023/9858/99
16/541380-573104-12/4015/032/63
12/9913812122261151/6920/5272/21
3/8513824075828/914/3613/27
-2/791383-753-906-14/58-2/46-17/04
48382613/7212/2926/01میانگین9/51
-6/181384-3562-4146-41/00-3/72-44/72
-10/701385-973-1917-12/63-9/54-22/17
-13/091386892-20112/62-15/08-2/46
-7/74138791637314/51-9/085/44
-3/3213883141301588/43-6/4581/98
-17/451389103819726/77-22/594/18
11/083/71-44614/78-242میانگین9/75-
-19/22139016-8750/43-19/76-19/33
-21/141391-1326-2580-28/89-15/27-44/16
-23/071392-1669-3075-36/19-14/92-51/11
-24/981393-1978-3543-42/73-14/47-57/20
-22/091394-2563-3985-51/77-10/76-62/53
46/86-15/03-31/83-2812-1504-میانگین22/10-

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

برنامۀ دوم توسعۀ 
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( انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي 5-2-1-3) براساس نتایج جدول

مختلـف   های دوره، در شود ميارز و نرخ تعادلي آن نسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

شده با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصـحيح  برآوردمتفاوت بوده است. نرخ تعادلي 

تصـاد شـامل رابطـۀ    خطا در فصل چهارم این پژوهش، تابعي از متغيرهای بنيادین اق

وری كـل  نفتي كشور، بهـره درآمد  مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ باز بودن اقتصاد،

نرخ بهره در ایران اسـت كـه نـرخ ارز ایـران را در     اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني به 

نفتي و درآمد  . در دورۀ جنگ با كاهشدهد ميبلندمدت اقتصاد نشان  شرایط تعادل

ارزش ریـال نسـبت بـه دالر توسـط دولـت،       برآورد بيشبه ارز، با  نياز كشور همزمان

درصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ  82( به 1267انحراف نرخ ارز در سال پایاني جنگ)

ارزش ریال نسبت به نرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و  برآورداول توسعه با كم

ی آزادسازی اقتصادی مقـدار  ها سياستپایاني این برنامه به دليل اجرای  های سالدر 

نخست برنامۀ دوم انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از مقـدار      های سالآن افزایش یافت. در 

بعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به  های سالتعادلي بلندمدت اقتصاد منفي و در 

ارزش ریال دنبـال شـد، یعنـي نـرخ ارز      برآورد بيشمنظور تشویق صادرات، سياست 

لي كمتر از نرخ حقيقي آن بود. هم نين نرخ ارز سـاليانه بـا شـيب مالیمـي در     تعاد

ی ادامـه  بيشترحال رشد بود. در برنامۀ چهارم روند كاهش ارزش پول ملي با سرعت 

ی هـا  سياسـت پيدا كرد، اما رشد نرخ ارز تعادلي بيش از نرخ حقيقي آن بود. بنابراین 

 .ریال شد برآورد ارزشارزی برنامۀ چهارم موجب كم

از ميانـۀ   -1284سال پایـۀ   ثابت های يمتبر حسب ق - اثرمستقيم براساس نتایج

سيب بهبود پيدا كرد. با وجود این از آنان نسـبت بـه    كنندگان توليدجنگ حمایت از 

شد. در برنامۀ اول با وجود تقویـت ارزش  های جهاني ماليات پنهان دریافت ميقيمت

شـده بـا نـرخ ارز    خلي سيب كمتر از قيمت جهاني تعدیلریال در برابر دالر قيمت دا

، پـس از اجـرای   1272حقيقي و حمایت بـازاری از كشـاورزان منفـي بـود. از سـال      
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برنامـۀ دوم   هـای  سالاما در  كاران مثبت شد،ی آزادسازی حمایت از سيبها سياست

يـانگين  حمایت نشد و در هر سال به طور م كنندگان توليدهم نان در بازار سيب از 

، از كشاورزان ماليات پنهان گرفته شد. 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  483

ی سوم و چهارم با وجود دو سال عدم حمایت قيمتي از كشاورزان در هر ها برنامهدر 

 يمـت ق ،1272مثبـت بـود. یعنـي از سـال      كنندگان توليدبرنامه، ميانگين حمایت از 

شده بـا نـرخ حقيقـي ارز    تعدیل جهاني يمتاز ق يشترب سيب كنندگان توليددریافتي 

كاران در مقایسه با رقبای خـارجي و  سيب پذیری رقابتت كه موجب افزایش بوده اس

هم نين ارتقای رتبۀ صادراتي ایران شده است. با فرض افزایش كاهش ارزش ریال و 

در پـنجم   در برنامـۀ  شـود  مـي بيني انحراف منفي آن نسبت به نرخ ارز تعادلي، پيش

. بـه  انجـام نپـذیرد  سـيب   كننـدگان  توليـد به  يپرداخت ي،جهان های يمتبا ق یسهمقا

 يجهان یدر بازارها شرایط مناسبي برای فروش سيب داخلياگر دولت  یگر،عبارت د

 خواهند داشـت كـه ایـن كـاهش     دریافتي كمتریسيب  كنندگان توليد فراهم نكند،

آمـار منتشرشـدۀ مركـز آمـار      براساسنجا كه از آ. پرداخت ماليات پنهان استدرآمد 

 یصـعود  یرونـد مورد بررسـي ایـن پـژوهش     های سالدر تمام  يداخل يمتقایران، 

 يمـت ق، از نوسان نرخ ارز برآمده یبازار يمتاز قیت داشته است، نوسان شاخص حما

، 1266ها از سـال  كه بهبود حمایتچناناست. ي و مقادیر توليد و مصرف سيب جهان

مختلـف نيـز در    های سالها در ت كاهش در قيمت جهاني بود و نوسان حمایتبه عل

این عوامل با ایجاد تفاوت بين قيمت داخلي و جهاني پي نوسان در این عوامل است. 

كاهـد و موجـب    این محصول در بازارهـای جهـاني مـي    پذیری رقابتسيب، از قدرت 

كـه   با نوسان همـراه باشـد   حاصل از آن ارزیدرآمد  صادرات این محصول و شود مي

كاهـد و ریسـك درآمـدی كشـاورزان را     این نوسان، از اطمينان مشتریان خارجي مي

هـا  . افزایش ریسك به كـاهش تمایـل كشـاورزان بـرای توسـعۀ بـاغ      دهد ميافزایش 

پذیری كشـاورزان  بر بودن ایجاد باغ انعطافانجامد، زیرا هزینۀ زیاد احدا  و زمان مي
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. از ایـن  دهد ميها كاهش ی دولت و نوسان حمایتها سياستبا تغيير  را برای مقابله

مـدت آنـان در سـطح    رو با تغيير ساالنه در حمایت دولت از باغداران، واكنش كوتـاه 

 .شود ميزیركشت و توليد مشاهده ن

شده با نرخ ارز تعادلي )اثركل( با قيمت ثابت سال شاخص حمایت قيمتي محاسبه

در  1261-1282 هـای  سـال  بيشـتر ها منفي اسـت. یعنـي در   سال بيشتر، در 1284

ی ارزی و بـا اثرگـذاری متغيرهـای بنيـادین اقتصـاد از      ها سياستصورت اجرا نشدن 

كـاران نـاگزیر از پرداخـت    وری و رابطـۀ مبادلـه، سـيب   نفتي، رشد بهرهدرآمد  جمله

ی بخشـي و  ها تسياسماليات پنهان بودند. تنها در برنامۀ سوم توسعه با بهبود نسبي 

، به طـور ميـانگين   1284به قيمت ثابت سال  كنندگان توليدارزی حمایت قيمتي از 

ارزش ریال در پي اجرای سياست  برآورد بيشتأثير  نمایانگر بود كهميليارد ریال  836

( و هم نين كاهش قيمت جهاني سيب اسـت. در برنامـۀ   1281شناورسازی نرخ ارز)

منفي شد و به طور  كنندگان توليدپول ملي حمایت از  چهارم با كاهش ارزش تعادلي

 آن انتقال یافت كنندگان مصرفبه  سيب كنندگان توليدميليارد ریال از  446ميانگين 

ارزش تعادلي ریـال نسـبت بـه     برآوردكم دهد ميكه در مقایسه با اثر مستقيم نشان 

نسبت بـه رقبـای   ایراني سيب  كنندگان توليددرآمد  مقدار حقيقي آن موجب كاهش

ی ارزی و برقـراری نـرخ   هـا  سياسـت خارجي آنان شده است. در حالي كه بـا اجـرای   

 كاران در برنامۀ چهارم حمایت شدند.حقيقي ارز سيب

)اثـر   ارز نـرخ حقيقـي   یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

بـوده   يمنف ينها، به طور ميانگدورهمۀ در ی سوم و چهارم ها برنامهبه جز ( يممستق

با نـرخ ارز   شده یلتعد يجهان يمتقمحصول از  يداخل يمتق دهد مي كه نشاناست 

كـه   1282چهارم، با در نظر گرفتن سـال   ۀاثر در برنام ینبوده است. ا ، كمترحقيقي

 دهـد  مـي نشـان  كـه  بـود  درصـد   14 به طـور متوسـط  سال بدون برنامه بوده است، 

ان ایران را نسبت به قيمت پيش روی رقبـای  درصد، كشاورز 14ی قيمتي ها سياست
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ویـژه  به ،ها برنامهدر همۀ  كنندگان توليدكرد. نوسان در حمایت از جهاني حمایت مي

هـا بـين   ، به طوری كه در این برنامه دامنۀ حمایـت شود ميدر برنامۀ چهارم مشاهده 

نگر سـطح  در نوسان بود كـه بيـا  درصد + 81تا  -41سال نخست و پایاني برنامه بين 

بـه  را اطمينـان كشـاورزان    كـه ی حمـایتي اسـت   ها سياستاز  برآمدهباالی ریسك 

 .دهد ميهای دولت كاهش حمایت

بررسي اثركل حمایت از قيمت بـازاری نيـز رونـدی مشـابه اثرمسـتقيم را نشـان       

و تعدیل قيمـت جهـاني بـا نـرخ ارز تعـادلي نيـز بيـانگر حمایـت منفـي از           دهد مي

( است. یعني حتي اگر نـرخ  1261-1282بررسي ) های سال بيشتر در كنندگان توليد

كه در مقابـل   شدميای ی بخشي قيمتي به گونهها سياستارز تعادلي هم برقرار بود، 

شد ، بلكه ماليات نيز بر آنها تحميل ميشدند ميرقبای خارجي خود نه تنها حمایت ن

سـيب ایرانـي    كننـدگان  ليدتوو توان صادراتي  پذیری رقابتكه این در كاهش قدرت 

 بـرآورد  بـيش ي كـه سياسـت   هـای  سالبسيار مؤثر است. در مقایسه با اثر مستقيم در 

ارزش واقعي ریال نسبت به نرخ تعادلي آن دنبال شده است با افزایش انحـراف ارزی،  

ی در بـازار سـيب   بيشتربا اثرگذاری متغيرهای كالن اقتصاد، حمایت  كنندگان توليد

ارزش حقيقي  برآوردی ارزی موجب كمها سياستي كه های سالاند و در دریافت كرده

حمایت از كشاورزان با برقراری نـرخ ارز تعـادلي كمتـر بـوده اسـت و بـه        ،ریال شده

از  بيشـتر كشـاورزان  درآمـد   ي با برقراری نرخ حقيقـي ارز های سالعبارتي در چنين 

بررسـي، دورۀ   هـای  دورهن ی ارزی شده است. در مياها سياستزمان پيش از اجرای 

، كمتـرین دامنـۀ نوسـان را داشـته     كنندگان توليدجنگ با وجود كمترین حمایت از 

 كنندگان توليد 1282-1286 های سالی سوم و چهارم، به جز ها برنامهاست. تنها در 

اند. مقایسۀ ميانگين اثرمستقيم و اثر ی بخشي و ارزی حمایت شدهها سياستسيب با 

، اعمال نرخ ارز تعادلي در برنامۀ سـوم  دهد ميی سوم و چهارم نشان ها برنامهكل در 

تر از برنامۀ چهارم است، در حالي كه با اعمال نرخ ارز حقيقـي، برنامـۀ   كنندهحمایت
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، یعنـي در  كنـد  ميی از كشاورزان بيشترچهارم نسبت به برنامۀ سوم حمایت بازاری 

 كشاورزان بوده است. كنندۀ حمایتد برنامۀ سوم نزدیكي به تعادل بلندمدت اقتصا

كننـدۀ  ی ارزی تـا چـه انـدازه تقویـت    هـا  سياسـت  دهـد  مياثر غيرمستقيم نشان 

ي كه نـرخ حقيقـي   های سالی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. در ها سياست

در پـي اجـرای    كننـدگان  توليـد ارز بيش از نرخ ارز تعادلي است، حمایت قيمتـي از  

ت و برعكس. انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقـي از  سياست ارزی مثبت اس

. براسـاس جـدول   شـود  ميتعادلي به نرخ ارز حقيقي است كه به شكل درصدی بيان 

نخسـت بررسـي، بـا وجـود انحـراف زیـاد نـرخ ارز، درصـد          های سال( در 3-1-2-5)

جـرای  و بـا ا  1271اثرغيرمستقيم به طور ميـانگين مقـدار كمـي دارد، امـا از سـال      

شدید ارزش حقيقـي پـول ملـي حمایـت      برآوردی آزادسازی نرخ ارز و كمها سياست

ی ارزی كاهش بسياری پيدا كرد. این بدین معنـي اسـت كـه در    ها سياستاز  برآمده

سـيب اثـر چنـداني     كنندگان توليددورۀ جنگ تقویت پول ملي در حمایت قيمتي از 

دی در كاهش حمایت داشته است. در نداشته است، اما كاهش ارزش پول ملي اثر زیا

بعدی انحراف نرخ ارز و درصد اثـر غيرمسـتقيم حمایـت از قيمـت بـازاری       های سال

(MPS%)  ــترتناســب ــت   بيش ــرای سياس ــا اج ــوم ب ــۀ س ــد و در برنام ــدا كردن ی پي

 13ی ارزی هـا  سياسـت بر اثـر   كنندگان توليدسازی نرخ ارز حمایت قيمتي از  یكسان

و  -8/11درصـد و در برنامـۀ چهـارم حمایـت قيمتـي       5/2ز درصد و انحراف نـرخ ار 

 1277 های سالكه تنها در درصد بود. در برنامۀ دوم نيز با آن -75/2انحراف نرخ ارز 

 بـود كـه  درصد  2/2اثرغيرمستقيم مثبت بوده است، اما ميانگين این برنامه  1278و 

 .دهد ميحمایت قيمتي اندكي را از كشاورزان نشان 

 در دهـد  مي% نشان MPSقادیر مطلق اثر غيرمستقيم و اثر مستقيم در م مقایسۀ

كه بيانگر نقش است غيرمستقيم بوده  از اثر بيشتراثرمستقيم  بررسي های سال بيشتر

ی خاص بخش كشـاورزی در چگـونگي حمایـت از توليدكننـدگان     ها سياستتر  مهم
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هـا، از جملـه سـال    . تنها در بعضـي سـال  است یی ارزها سياستبا  یسهسيب در مقا

بود.  بيشتری ارزی ها سياستی آزادسازی تأثيرگذاری ها سياستدر پي اجرای  1271

ی اول و پـنجم،  هـا  برنامـه در  دهـد  ميهای اثرمستقيم و اثرغيرمستقيم نشان عالمت

ی بخشي و هر دو منفي اسـت.  ها سياستكنندۀ جهت و تقویتی ارزی همها سياست

انـد، كـه   جهـت و هـر دو مثبـت بـوده    ارزی و بخشي همی ها سياستدر برنامۀ سوم، 

ین حمایت در این برنامه انجام پذیرفته است و پس از ایـن برنامـه افـزایش در    بيشتر

جهـت  ی دوم و چهارم به دليل هـم ها برنامه. در دورۀ جنگ و شود ميتوليد مشاهده 

يم ی ارزی و بخشـي در بـازار سـيب، آثـار مسـتقيم و غيرمسـتق      هـا  سياسـت نبودن 

ی بخشـي، آثـار حمـایتي    هـا  سياسـت عالمت نبود. در دورۀ جنـگ و برنامـۀ دوم    هم

گذاری پول ملـي موجـب   ارزشی ارزی را خنثي و در برنامۀ چهارم نيز كمها سياست

ی هـا  سياسـت ی بخشي شد. این ناهمـاهنگي در  ها سياسترنگ شدن آثار مثبت كم

یافتن به هـدف مـوردنظر   حمایتي موجب تحميل هزینۀ اجرای سياست، بدون دست

و در نتيجـه   پـذیری  رقابـت و به افزایش ریسك فعاليت كشـاورزان، كـاهش    شود مي

 انجامد.كاهش توليد و صادرات مي

 يطه سهيب   كننهدگان  توليهد از كهل   يهت حما يرمقاد يبررس 1-2-9-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان توليــدای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه ایتحم

 ای بازاری از محصول سيب تحليل شد.ه بخش قبل حمایت

 هـای  هبـه نهـاد   پرداختـي  یارانـۀ شـامل   یراندر ا اجراشده ای هبودج های تپرداخ

)بـرق و سـوخت    انـرژی  یارانـۀ  ،ش(كـ  سموم و علف يميایي،كود ش یارانۀ) یكشاورز

اسـت. بخـش عمـدۀ ایـن      يالتتسه یارانۀمحصوالت و  يمۀب ،(یآالت كشاورز ينماش
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كـه نـرخ ارز و    پـذیرد  مـي ها انجـام  ها به شكل حمایت قيمتي در بازار نهادهپرداخت

 ی قيمتي بر آن مؤثر است.ها سياست

ها با توجه به آن ه در فصل سوم این پژوهش بيان شد، نتایج محاسبۀ این پرداخت

 هـای  يمـت در قای های بودجه( آمده است. براساس آن حمایت5-2-1-2) در جدول

در سال  یالر يلياردم 322به ، 1261در سال  یالر يلياردم 122از  1284ثابت سال 

سهم  ینبيشتر  انرژیو  ی كود و سمها نهادهحمایت از  كاهش پيدا كرده است. 1282

بـه طـور   بنـابراین،  است. رصد د 21شوند و حدود  را شامل ميای  های بودجه یتحما

را در ای  هـای بودجـه   پرداخـت  بخش عمـدۀ  ها برنامه همۀها در  حمایت ینا يانگينم

برگرفته است كه تفاوت قيمت داخلي و خارجي انواع كود و سموم شميایي و انرژی و 

 اســت.آن  آالت از دالیــلهــای زیرزمينــي و توســعۀ ماشــينافــزایش اســتفاده از آب

های انرژی ت از انرژی در برنامۀ پنجم با توجه به افزایش قيمت حاملبيني حمای پيش

پذیرفته است. هم نين انجام 1282ها در سال در مرحلۀ اول قانون هدفمندی یارانه

های جهاني، افزون بر ونقل مورد استفاده در تعدیل قيمتبيني هزینۀ حملبرای پيش

در نظـر گرفتـه    1282ت به سال درصدی نسب 41روند دورۀ سي سالۀ بررسي، رشد 

( حمایت به شكل تسهيالت بـانكي در برنامـۀ   5-2-1-2شده است. براساس جدول )

دوم نسبت به برنامۀ اول كاهش پيدا كرد و در برنامۀ سوم توسعه بيشترین مقـدار را  

ی اقتصـادی  هـا  بخـش سـازی نـرخ سـود در    ، با اجرای یكسان1284داشت. در سال 

ی از راه پرداخت تسهيالت بانكي برابـر بـا صـفر شـد. رونـد      حمایت از بخش كشاورز

، تـا سـال   1277پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول سيب نيز پس از آغاز در سال 

تا پایان برنامۀ چهارم، افزایش  1282روند افزایشي مالیمي داشت، اما از سال  1283

 چشمگيری پيدا كرد.
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سيب در نرخ حقيقي ارز  ميليارد  نندگانك توليداز  ای ( حمايت بودجه7-9-2-9جدول 

 پژوهش های یافتهمنبع:  (2984ثابت سال  -ريال

 

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

1360177/7520/320/001/64199/7189/0010/18

1361213/5720/860/001/28236/9890/128/80

1362309/6425/870/001/65338/8291/397/64

1363475/3431/080/003/93514/2992/436/04

1364393/4235/880/005/07439/4489/538/16

1365542/8144/210/003/78594/5891/297/44

1366450/2054/240/003/61511/6687/9910/60

1367533/9947/810/003/32588/4390/758/12

387/0935/030/003/03427/9990/318/37میانگین

1368372/7652/350/003/30431/7186/3412/13

1369713/2383/040/007/49811/2487/9210/24

1370576/5159/110/0010/03655/6787/939/01

1371460/5546/710/006/75520/7788/448/97

1372381/3641/680/003/87430/7988/539/68

1373320/1955/130/004/26383/8483/4214/36

470/7756/340/005/95539/0087/1010/73میانگین

1374351/5258/130/003/55416/7684/3513/95

1375202/4455/970/003/94266/2876/0221/02

1376125/6045/660/004/51180/2869/6725/33

1377271/3344/940/165/08326/5983/0813/76

1378373/0976/060/375/68460/8980/9516/50

264/8056/150/114/55330/1678/8118/11میانگین

1379429/5281/030/548/66528/4181/2915/33

1380322/9454/781/208/38395/6881/6213/85

1381287/2561/993/008/10368/4477/9616/83

1382232/6268/1515/679/37335/1969/4020/33

1383275/93103/45100/5711/01501/9754/9720/61

309/6573/8824/209/10425/9473/0517/39میانگین

1384179/64138/1566/050/00383/8446/8035/99

1385215/39138/08110/900/00464/3746/3829/74

1386201/21151/9346/940/00400/0950/2937/97

1387173/3191/6542/790/00307/7556/3129/78

1388142/6370/1665/590/00278/3951/2425/20

1389154/4271/2668/200/00293/8852/5524/25

177/77110/2166/750/00354/7250/6030/49میانگین

1390219/0359/1363/960/00342/1364/0217/28

1391271/9270/5464/140/00406/6066/8817/35

1392272/7769/4165/190/00407/3766/9617/04

1393274/4268/2166/490/00409/1267/0816/67

1394294/5071/4668/030/00433/9967/8616/47

266/5367/7565/560/00399/8466/5616/96میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

ی و اجتماعی
صاد

توسعۀ اقت
گ

دورۀ جن
ی و 

صاد
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

ی و 
صاد

برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

ی 
صاد

برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

ی و 
صاد

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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 ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( نيز 5-2-1-3)نمودار در كه  طور همان

رونـدی كاهشـي    1276پس از جنـگ تـا سـال     1284های ثابت سال پایۀ در قيمت

و افـزایش شـكاف قيمـت داخلـي و     داشته است. پس از آن با رشد سطح زیركشـت  

های ، پرداخت1281های توليدی، و سپس شناورسازی نرخ ارز در سال خارجي نهاده

 ای پيدا كرد كه تا پایان برنامۀ چهارم ادامه داشت.ای رشد فزایندهبودجه

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-2-1-4ای در جدول )بودجه

( روند شاخص انحراف 5-2-1-3آمده است. در ستون اول این جدول همانند جدول )

ی دوم و سوم نـرخ حقيقـي ارز   ها برنامهكه در دورۀ جنگ و  شود مينرخ ارز مشاهده 

 بيش از نرخ تعادلي آن بوده است.

 
 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های پرداختنمودار روند ( 7-9-2-1 نمودار

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

بيانگر آن است كـه بـا   ، دهد ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار
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سـوم و  ی هـا  برنامـه تنها در  یتيی حماها سياستها با نرخ ارز حقيقي، تعدیل قيمت

، 1284های ثابت سـال   يمتق براساسبه طوری كه  است، بوده كنندهچهارم حمایت

 سـوم  ۀدر برنامـ  یـال ر يليـارد م 212در دوران جنگ بـه   -6238ها از  یتمقدار حما

ی سـوم و چهـارم بـا اعمـال نـرخ      هـا  برنامـه  های سال بيشترو در  استافزایش یافته 

 اند.سيب حمایت شده كنندگان توليدحقيقي ارز 

 دهـد  مي( نشان 5-2-1-3( و )5-2-1-2(، )5-2-1-4ای )ه مقایسۀ نتایج جدول

در  قيمتـي هـای   یتسهم حمای آزادسازی ها سياستو پيش از اجرای  1271تا سال 

و پـس از آن  بوده  ایبودجههای  یتاز حما بيشتر يدكنندهاز تولمستقيم  یتكل حما

دخالـت دولـت در بـازار     دهـد  مـي ن نشـا  است كهنيز تنها در سه سال چنين نبوده 

دهي به قيمـت داخلـي بـا تعيـين قيمـت      ی ارزی و جهتها سياستمحصول، از راه 

كـاران بـوده اسـت. بـا     سيب كنندۀ حمایتای های بودجهاز پرداخت بيشترتضميني، 

ی اول و دوم توسـعه، حمایـت   ها برنامهی در دورۀ جنگ و ا ای بودجهه وجود پرداخت

های قيمتي، منفي بوده اسـت. در دو   عالمت با حمایت ( همPSEه )كل از توليدكنند

ای بـا تقویـت   هـای قيمتـي و بودجـه   هـا حمایـت  سال بيشتربرنامۀ سوم و چهارم در 

 شدند. كنندگان توليدیكدیگر موجب حمایت از 

ــت از 5-2-1-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

، همواره منفـي  1276اثرمستقيم داشته است و تا سال  تعادلي)اثركل( روندی مشابه

ای و بـازاری برآمـده از   هـای بودجـه  بوده و سپس در برنامۀ سوم، با توسـعۀ حمایـت  

 كاهش قيمت جهاني مثبت شده است.
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 سيب كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-9-2-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-3388-2314-63/258/35-54/90
38/901361-5601-3494-71/909/41-62/50
38/671362-7294-4630-73/518/64-64/87
47/681363-9107-5471-77/208/53-68/67
-13/161364-13005-15358-82/62-2/06-84/67
-2/711365-7619-7931-71/88-0/90-72/78
75/721366-3563-1132-58/1525/32-32/83
89/871367-1047145-34/2243/529/30
53/99-66/5912/60-5023-6328-میانگین37/72
50/621368-832-105-32/0725/85-6/22
-4/301369-793-977-22/99-4/06-27/05
-10/841370-540-869-18/82-8/04-26/86
-47/031371103-17284/28-41/48-37/19
-51/411372-529-3112-19/44-34/58-54/03
-41/291373397-197211/18-43/03-31/85
30/53-17/55-12/98-1461-366-میانگین17/38-
-31/971374-596-3235-10/17-27/10-37/28
-16/181375-1128-2061-23/53-12/32-35/85
-0/8913761128107439/87-2/2737/60
33/151377-488321-13/5725/6212/05
29/10137832411357/8327/9435/77
5530/082/372/46-152-میانگین2/64
16/9613791742213550/2422/2772/52
16/541380-177407-3/8414/1510/31
12/9913812490290060/6619/5380/19
3/85138274286616/253/4819/73
-2/791383-251-452-4/86-3/64-8/49
909117123/6911/1634/85میانگین9/51
-6/181384-3178-3822-36/58-4/64-41/22
-10/701385-508-1490-6/60-10/64-17/23
-13/091386129216218/28-16/291/99
-7/741387122365419/39-9/849/55
-3/3213883420326296/27-7/6088/67
-17/451389133250434/34-23/6710/67
12/118/74-12220/85-597میانگین9/75-
-19/221390358-5079/84-21/05-11/21
-21/141391-919-2131-20/03-16/44-36/47
-23/071392-1261-2613-27/36-16/07-43/43
-24/981393-1569-3067-33/90-15/62-49/51
-22/091394-2129-3493-43/00-11/81-54/81
39/08-16/20-22/89-2362-1104-میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ 

اقتصادی و اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ 

اقتصادی و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی
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ارزش حقيقي پول ملي ميانگين اثركل حمایت  براوددر برنامۀ چهارم به دليل كم

از متغيرهای بنيادین اقتصاد  برآمدهمنفي شد. یعني نرخ تعادلي ارز  كنندگان توليداز 

سيب  كنندگان توليد پذیری رقابت، از دهد ميایران كه شرایط عمومي اقتصاد را نشان 

پيـدا كنـد كـه در     این روند در برنامۀ پنجم نيـز ادامـه   شود ميبيني كاهد و پيشمي

 و صادرات را در پي دارد. كنندگان توليدبلندمدت كاهش انگيزۀ 

شاخص  ،كنندگان توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز طور كه بيان شد، درهمان

از  یــتحما ارزشــيشــاخص از تــر  %( مهــمPSE) يدكننــدهاز تول یدرصــد یــتحما

كشورها  ينزمان، ب طيرا در  تیاز حما یبهتر یسۀمقا، زیرا ( استPSE) يدكنندهتول

در نيـز  شـاخص   ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين و هم ن

 .شود ميمشاهده  (5-2-1-4)جدول 

محور و نرخ حقيقـي ارز   با رهيافت تجارت كه% PSEشاخص درصد  -66 يانگينم

 66 يدكننـده لتو یـافتي مقـدار در  دهد مينشان  محاسبه شده است، جنگ ۀدوربرای 

به دسـت آورد، كمتـر    يجهان يمتبا فروش محصولش با ق توانست يدرصد از آن ه م

اسـت  موجـب شـده   ره دو یـن در ا یتيحمـا  یهـا  سياسـت  یگر،د يانبوده است. به ب

به توانست  مي یيها سياستچنين بدون  یطكه در شرای را % از درآمد66 يدكنندهتول

بـا نـرخ   شاخص  ینا يانگينم از دست بدهد.پنهان  ياتمالبه شكل نوعي  آورددست 

 یندر اباغداران  یعني ؛شده است برآورددرصد  32م توسعه سو ۀدر برنامارز حقيقي 

 يجهـان  يمـت ق اكه در صورت فروش محصول ب یدرصد از درآمد 32 ۀبرنامه به انداز

موجـب   یتيحمـا  یهـا  سياسـت برنامـه   یـن . در اانـد شده یتحما ،آورند يبه دست م

داده  یشافـزا  ياو را نسبت به بازار جهان یافتيشده و در يدكنندهمثبت از تول یتحما

و توسعۀ توليـد و در نتيجـه    كنندگان توليدتواند به افزایش توان رقابتي مي است كه

. در دورۀ جنــگ بــه علــت اجــرای بينجامــدتقویــت تــراز تجــاری بخــش كشــاورزی 

به منظور كمتر نگـه   ها سياست ،كنندگان مصرفی تثبيتي برای حمایت از ها سياست
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داشتن قيمت داخلي و كشاورزان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان زیادی بودنـد؛ ایـن   

ی آزادسازی در برنامـۀ اول توسـعه بـا نـرخ كاهشـي      ها سياستشرایط تا آغاز اجرای 

های صادراتي با كاهش و ثبات نسبي قيمت همزمانادامه داشت. رشد قيمت داخلي، 

 يبخش یها سياست يرو تأث يممقدار اثر مستق ینبيشتررا حمایت كرد. اما  كارانسيب

. ميانگين حمایت از كشـاورزان  بود سوم ۀسيب در برنام كنندگان توليداز  یتدر حما

ی بخشي ها سياستدر پي اجرای  دهد مينشان  بود كهدرصد  8/31در برنامۀ چهارم 

قبای خارجي خود و نسبت به شـرایط  و اعمال نرخ ارز حقيقي، كشاورزان در مقابل ر

در برنامـۀ   شـود  ميبيني اند. پيشآوردهدستی بهبيشتردرآمد  ،بدون اجرای سياست

، به دليـل  1288در سال  .درصد كاهش پيدا كند -33پنجم حمایت از كشاورزان تا 

قيمت داخلي سـيب نسـبت بـه     1287های جهاني در سال بيني افزایش قيمتپيش

رو شـد. از ایـن   تعيين شد، در حالي كه قيمت جهاني با كاهش روبه بيشترسال قبل 

% از 26ی حمایتي بخشي كشـاورزان در ایـن سـال    ها سياستاز  برآمدهرو، دریافتي 

درآمـد   ارزش توليد برحسب قيمت جهاني تعدیل شده با نرخ ارز حقيقي و برابر كـل 

سـال   21 ير طـ ین حمایـت د بيشـتر كشاورزان بدون اجرای سياست بوده است كـه  

عـدم ثبـات اجـرای     دهنـدۀ نشـان  1282درصد در سـال   24آن به است، اما كاهش 

شـمار  كشاورزان به ریزی رنامهی حمایتي است كه همواره عاملي منفي در بها سياست

 رود.مي

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

ی دوم تـا  هـا  برنامهبه جز ، دهد ميگان سيب را نشان ارزی( در حمایت از توليدكنند

داشـته   نوسان سـاالنۀ زیـادی  شده و مقدار آن  یابيارز نفيمها دیگر دورهدر چهارم، 

اند، ین حمایت را داشتهبيشتري كه كمترین و های دورهدر مقایسۀ كه  یاست، به طور

 است كهیادی نمایان نيز تفاوت زدرصد  24 با مسو و برنامۀدرصد  -52با جنگ  ۀدور

از  برآمـده يمتـي  ق هـای  یتبهبود حما ،ای دولت های بودجه پرداخت علت آن افزایش



  222                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

یـك   های سالبا وجود این در  است. ی ارزیها سياستكاهش قيمت جهاني و اجرای 

خورد و دورۀ جنگ با وجود ویژه دو برنامۀ پایاني، نوسان زیادی به چشم ميبرنامه، به

 كشاورزان دامنۀ تغييرات كمتری دارد.حمایت نكردن از 

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

ی دوم و سوم توسـعه  ها برنامهو  در دورۀ جنگ حمایت از توليدكنندگان سيب است،

موجـب  یال، به طـور متوسـط   ارزش ر برآورد بيش، سه دوره ایندر . مثبت بوده است

توسـعه،   چهـارم  ۀجنـگ و در برنامـ   ۀدر دور شـده اسـت.   كننـدگان  توليداز  یتحما

مقـادیر مثبـت    ی كهطور به اند،بودهخالف جهت یكدیگر  يبخش و یارز یها سياست

ی خـاص بخـش   هـا  سياسـت  يجنگ موجب كاهش اثر منف ۀدر دور يرمستقيماثر غ

توسعه  دوم ۀمدوره شده و در برنا ینكشاورزی در حمایت از توليدكنندگان سيب در ا

از  یــترا در حما يبخشــ یهــا سياســتاثــر مثبــت  ی،ارز یهــا سياســت ياثــر منفــ

 و یارز یهـا  سياسـت توسعه،  یها برنامه یگركرده است. در د يفتضع كنندگان توليد

 ي، اثـر منفـ  پـنجم اول و  یهـا  برنامـه كـه در   یاسـت. بـه طـور    بـوده  همسو يبخش

دوم  یها برنامهو در  یتسيب را تقو لاز محصو يمنف های یتحما ی،ارز یها سياست

را  كننـدگان  توليـد از  یبخش كشـاورز  های یتحما ،ها سياست یناثر مثبت ا م،سوو 

 یر، مقـاد (1261-1282شـده )  يبررس ۀدور های سال بيشتردر  كرده است. يبانيپشت

بـه عبـارت دیگـر، نقـش     بـوده اسـت.    يرمسـتقيم از اثـر غ  بيشـتر  يممطلق اثرمستق

ی ارزی است. شـایان ذكـر   ها سياستاز  بيشتري در اندازۀ اثر كل، ی بخشها سياست

ی هـا  سياسـت ی آزادسازی اقتصـادی، نقـش   ها سياستاست در برنامۀ اول با اجرای 

ی هـا  سياستسيب از محصوالت صادراتي است، از آنجا كه تر بوده است. ارزی پررنگ

كـه  ارد. از ایـن رو، چنـان  ارزی بر انگيزۀ توليدی و صادراتي باغداران تأثير مستقيم د

ارزش ریال در برنامۀ چهارم توسعه با حمایـت نكـردن از    برآورد، كمشود ميمشاهده 

كشاورزان، افزون بر كاهش رشد صادرات، موجب تبدیل شدن كشـور بـه واردكننـدۀ    
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رسـاند و  سـيب آسـيب مـي    كننـدگان  توليـد ادامۀ این روند بـه   است كهسيب شده 

 .كند ميزارهای جهاني تضعيف موقعيت ایران را در با

ی ها برنامه يطسيب  كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-2-9-7

 توسعه

ــت از   ــاخص حمای ــبۀ ش ــدگان مصــرفدر محاس ــالاز  كنن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

كـه در محاسـبۀ ایـن شـاخص بـرای       شـود  مـي  استفاده كنندگان مصرفبه  ها انتقال

از راه بودجۀ ساالنۀ  كنندگان مصرفپرداخت مستقيمي به از آنجا كه محصول سيب، 

بـه   كننـدگان  مصـرف ، تنهـا انتقـال از   پـذیرد  مـي ن صـورت ( دهنـدگان دولت)ماليات

در محاسـبه بـه كـار گرفتـه شـده       كنندگان مصرفو واردكنندگان به  كنندگان توليد

سـيب   كنندگان مصرف یدرصد یتشاخص حما یرمقاد( 5-2-1-5)دول ج است. در

(CSEط )%است.گزارش شده ( 1261-82)ي مورد بررس ۀدور ي 

های ثابـت  سيب برحسب قيمت كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

هـا منفـي   سـال  بيشتردر  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284سال 

حمایـت   ،نرخي شدن ارزبا اجرای سياست تك 1281-1283 های سالدر  .استبوده 

صورت نپذیرفت و آنان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان شـدند، در   كنندگان مصرفاز 

داخلـي بـه طـور     كننـدگان  مصـرف هـای داخلـي،   برنامۀ چهارم نيز با افزایش قيمـت 

 كننـدگان  صـرف ماز  بيشـتر ، 1284ميليارد ریال، به قيمت ثابت سال  185ميانگين 

برحسـب نـرخ ارز تعـادلي نيـز      كننـدگان  مصـرف دیگر كشورها پرداختند. حمایت از 

ی سوم و چهارم، ميانگين آن منفي بوده است. ها برنامهروندی مشابه داشته و تنها در 

یعنــي افــزایش قيمــت داخلــي نســبت بــه قيمــت جهــاني موجــب حمایــت نشــدن 

. در شـود  مـي بـازار جهـاني    دگانكننـ  مصرفسيب داخلي نسبت به  كنندگان مصرف
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تحـت تـأثير    كننـدگان  مصـرف ارزش حقيقي ریـال،   برآوردبرنامۀ چهارم به دليل كم

متغيرهای اساسي اقتصاد، نسبت به برنامۀ سوم نـاگزیر از پرداخـت ماليـات كمتـری     

انـد. در برنامـۀ سـوم در صـورت برقـراری نـرخ ارز تعـادلي بلندمـدت اقتصـاد،          شده

 راني سيب مورد حمایت قرار نگرفتند.ای كنندگان مصرف

 دهـد  مـي نشـان  ( بـا نـرخ ارز حقيقـي،    CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

درصـــد از پرداختـــي  73ســـيب در دورۀ جنـــگ  كننـــدگان مصـــرفحمایـــت از 

شدۀ جهاني شامل شده است. یعنـي در  های تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرف

درصـد   73، بـه انـدازۀ   كننـدگان  مصرفمتي، ی قيها سياستشرایط كنوني با اجرای 

كننـد. در  پرداختند، حمایت دریافت ميباید مي اشد(در صورتي كه بازار آزاد ب)آن ه 

پرداختند بـرای مصـرف سـيب هزینـه     بایست ميحقيقت حدود یك چهارم آن ه مي

 نكنندگا مصرفها در برنامۀ چهارم به كمترین مقدار رسيده و اند. درصد حمایتكرده

 اند.پرداخت كرده بيشتر ،پرداختنددرصد از آن ه در بازار جهاني باید مي 14سيب 

( اثر كل رونـد مشـابهي بـا اثـر مسـتقيم دارد و      5-2-1-6نتایج جدول ) براساس

سيب را بـا برقـراری نـرخ ارز تعـادلي بلندمـدت       كنندگان مصرفچگونگي حمایت از 

سـازی  توسعه كه با اجرای سياست یكسـان . در برنامۀ سوم كند مياقتصاد ایران بيان 

سيب براساس این شاخص كمترین  كنندگان مصرفاست، حمایت از  همزماننرخ ارز 

ی ارزی و هـا  سياسـت سيب بـا برقـراری    كنندگان مصرفمقدار را دارد، به طوری كه 

درصد از آن ه در شرایطي كه هيچ سياسـت ارزی و بخشـي اجـرا نشـود      36بخشي 

های داخلـي سـيب، بـه دليـل     . در برنامۀ چهارم با وجود رشد قيمتپردازندكمتر مي

نسبت به برنامۀ سوم  كنندگان مصرفارزش ریال، حمایت از  برآورداجرای سياست كم

 درصد رسيد. -2افزایش پيدا كرد و به 
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 سيب كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-9-2-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/8113603229220166/97-8/9558/02

38/9013615254327574/94-9/8665/09

38/6713626869436276/93-9/0167/92

47/6813638657521281/56-8/8672/70

-13/161364120271417185/411/9387/34

-2/7113657247750977/490/6178/11

75/7213663570122266/50-26/0440/46

89/871367144512053/45-44/738/72

13/1159/79-6037475972/91میانگین37/72

50/621368111231848/72-27/3421/39

-4/3013691400154046/512/3848/89

-10/841370896116941/676/5848/24

-47/031371342218017/4239/9557/37

-51/411372737306735/2634/1369/39

-41/291373-112115-0/3742/7942/42

746173231/5416/4247/95میانگین17/38-

-31/971374815308217/2826/8544/14

-16/1813751117188429/0911/8040/89

-0/891376-797-775-33/501/26-32/24

33/151377660-9422/65-27/01-4/36

29/101378113-6863/30-29/45-26/15

3/314/46-3816827/76میانگین2/64

16/961379-1017-1455-35/00-23/98-58/99

16/541380494-9012/40-15/03-2/63

12/991381-1826-2247-51/69-20/52-72/21

3/851382-347-498-8/91-4/36-13/27

-2/79138363676514/582/4617/04

26/01-12/29-13/72-705-412-میانگین9/51

-6/1813843029352541/003/7244/72

-10/701385795156712/639/5422/17

-13/091386-717162-12/6215/082/46

-7/741387-725-295-14/519/08-5/44

-3/321388-2815-2702-88/436/45-81/98

-17/451389-677-129-26/7722/59-4/18

3/71-14/7811/08-185355-میانگین9/75-

-19/221390-10567-0/4319/7619/33

-21/141391855166328/8915/2744/16

-23/0713921071197336/1914/9251/11

-24/9813931265226542/7314/4757/20

-22/0913941635254251/7710/7662/53

963180231/8315/0346/86میانگین22/10-

سال
%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ 

اقتصادی و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ 

اقتصادی و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفيم در مورد عالمت اثرغيرمستق

شوند حمایت مي كنندگان مصرف)انحراف منفي(، برآورد ارزش ریالاست، یعني با كم 

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

ن نشـا  ،شـود  مـي سياست ارزی برقرار است نسبت به وقتي كه سياسـت ارزی اجـرا ن  

ــه. در دورۀ جنــگ و دهــد مــي ــا سياســتی دوم و ســوم توســعه هــا برنام ی ارزی ه

 كننـدگان  مصـرف ی بخشي بوده و با اجرای سياسـت ارزی،  ها سياستكنندۀ  تضعيف

 برآوردبا اجرای سياست ارزی كم ها برنامهكه در دیگر اند. در حاليسيب حمایت نشده

رایطي كه سياست ارزی برقرار سيب نسبت به ش كنندگان مصرفارزش حقيقي ریال، 

% كمتـر از قبـل از اجـرای    11در برنامـۀ چهـارم    برای مثـال اند. حمایت شده ،نباشد

در شرایطي كـه   كنندگان مصرفجانبه از اند. حمایت یكسياست ارزی پرداخت كرده

كاهد و با تضـعيف  بازار مي پذیری رقابتكشاورزان نباشد، از  كنندۀ حمایت ها سياست

 .شود ميبا تقویت تقاضا موجب افزایش واردات سيب  مزمانهتوليد 

 های سيبيشنهادو پ يریگ نتيجه 4-2-9-7

 یـران ا محصـوالت صـادراتي مهـم زیـربخش باغبـاني     سيب از  ،شد كه بيان چنان

و مصرف آن انجـام   يداز بخش تول يمختلف یتيحما یها سياستو  شود ميمحسوب 

ی هـا  شـاخص  براسـاس  هـا  یـت حما یـن ا يكم  یرپژوهش مقاد یناست. در ا یرفتهپذ

MPS ،PSE و CSE وجود  يانگرب یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط

ــد افزا ــتدر حماو نوســاني  یشــيرون ــای ی ــي،ق ه ــتو كــل حما ای بودجــه يمت از  ی

 ثابـت  يمـت سـيب بـه ق   كنندگان مصرفو روند كاهشي در حمایت از  كنندگان توليد

 يمتـي، و ق ای بودجـه  هـای  یـت در مجمـوع حما  ينبـوده اسـت. هم نـ    1284سال 

نسـبت بـه   هـا  سـال  بيشـتر در  يدگننـدگان از تول یتدر كل حما قيمتي های یتحما

 اند. داشته یبيشترسهم  يمتيق های ایتحم
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 كنندگان توليداز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياستاثر  يبررس

در  ينجنـگ و هم نـ   ۀدر دور ها سياست ینا دهد ميسيب نشان  كنندگان مصرفو 

نـرخ   بـرآورد  بـيش سوم توسعه كه انحراف نرخ ارز مثبت بوده ) ۀبرنام های سال بيشتر

داشـته اسـت، در    ياثـر مثبتـ   كنندگان توليداز  یتحما یها شاخص( بر حقيقي ریال

سـيب   كننـدگان  توليـد از  یتتوسعه موجب كاهش حما یها برنامه دیگركه در  حالي

 یـن ا براسـاس بوده است.  يماثر مستق كنندۀ فيتضع يرمستقيماثر غ ، یعنيشده است

يمـت  ق هـای از نوسـان  يشـگيری پ یباثبات و بلندمدت برا یها سياست ی، اجرایجنتا

ينـي  ب در پـيش  .شـود  مـي  يهتوصـ ای های بودجهو حمایت ها، نرخ ارزمحصول، نهاده

ی هـا  سياسـت نندۀ ك رزی تقویتی اها سياستبرنامۀ پنجم نيز همانند برنامۀ چهارم، 

بخش كشاورزی نيست و اثرمستقيم و اثركل هر دو منفي هستند. شـاخص حمایـت   

را در بازار داخلي نسـبت بـه بـازار جهـاني      كنندگان توليدبازاری هم عدم حمایت از 

سيب  كنندگان توليدی ارزی و بخشي به زیان ها سياست، به طوری كه دهد مينشان 

 خواهد بود.

 ارزی های دورهدر سيب  كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-9-2-3جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

( آمـده اسـت.   5-2-1-7ی ارزی كشـور در جـدول )  هـا  سياسـت در سه دورۀ اجرای 

در سـيب   كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليد از یتحما یدرصد یها شاخص براساس

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-65/4711/21-54/26-55/1510/42-44/7365/47-11/2154/26

1371-1380-9/30-6/85-6/13-12/984/28-7/08-2/806/856/1312/98

1381-1389-4/9414/97-4/8910/0821/91-5/9215/98-14/974/89-10/08

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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در كـل   یارز یهـا  سياسـت بـا   یسـه در مقا يبخشـ  یهـا  سياسـت سه دهۀ بررسـي،  

از اثـر   بيشترهمواره يم قدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یبيشتر يرتأث ها یتحما

 ،نـرخ ارز  يـت تثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀبوده است. در ده يرمستقيمغ

از  یـال ارزش ر بـرآورد  بـيش و بـا   یافـت  یشبـه شـدت افـزا    ياز نـرخ تعـادل  انحراف 

از  يبخشـ  یها سياست يآثار منف هدور یناما در ا ،شدقيمتي  یتحما كنندگان توليد

بود كـه   یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل يمتجمله كم نگه داشتن ق

كـرد. در   يرا منف يدكنندهلكل از تو یتحما مجموعو در  يرا خنث یارز ياستاثر س

 يـانگين م، نـرخ ارز منفـي  انحراف و  يچند نرخ یارز ياستس یبا برقرار 1271 ۀده

 یهـا  سياسـت  يشد، اما بـه طـور كلـ    يمنف كنندگان توليداز  یتحما ثرغيرمستقيما

سـوم   ۀكـرد. در دور  يـدا بهبـود پ  كننـدگان  توليداز  بيشتر یتحما یدر راستا يبخش

 يداشده انحراف نرخ ارز كاهش پ یریتنرخ ارز شناور مد یبرقراربا  یارز یها سياست

از  نكـردن  یتحما با یال،رحقيقي ارزش  كم برآورد ینبود. ا يهم نان منف ، اماكرد

ت، به طوری كه ميـانگين اثـر كـل    كاس يبخش یها سياستاز اثر مثبت يدكننده، تول

در  هـا حمایـت  افـزایش ا دوره ب ین. در ادرصد بود 8/11حمایت قيمتي در این دوره 

در  كنندگان مصرفبرای  درصد رسيد. 33به  % PSEدر  يماثرمستق یبخش كشاورز

ی ارزی بـود و در دورۀ سـوم   ها سياستی بخشي اثرگذارتر از ها سياستها همۀ دوره

اثر منفي آن را  بود، امای بخشي ها سياستارزی، سياست ارزی بهبوددهندۀ اثرمنفي 

 11 كننـدگان  مصرفی ارزی و بخشي ها سياسترد و با اجرای خنثي نك به طوركامل

انـد كـه   پرداخـت كـرده   بيشتر ،پرداختنددرصد از آن ه در شرایط بدون سياست مي

بــا اجــرای  همزمــان 1281برقــراری در نــرخ ارز تعــادلي در دهــۀ  دهــد مــينشــان 

 1271ســيب بــود. امــا در دهــۀ  كننــدگان مصــرفی بخشــي بــه زیــان هــا سياســت

 ،كننـدگان  مصـرف ی بخشي و نرخ ارز تعادلي بلندمـدت اقتصـاد بـه نفـع     ها سياست

 كنندۀ یكدیگر بودند.تقویت
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ي را در پـي اجـرای   پرنوسـان ی حمایت از توليد سيب روند ها شاخصبه طور كلي 

دهند كه به افزایش ریسك در طول زمان منجر ی ارزی و بخشي نشان ميها سياست

كننـده نبـوده،   ی بخشـي حمایـت  هـا  سياسـت ابتـدایي كـه    هـای  سـال . در شـود  مي

ی ها سياستی دوم و سوم، ها برنامهكنندۀ نبود حمایت و در ی ارزی جبرانها سياست

كننـده،  و حمایت همسوی ها سياستی بخشي بود. برقراری ها سياستبا  همسوارزی 

یي سيب، افزایش كارا كنندگان توليد پذیری رقابتمانند برنامۀ سوم توسعه، به افزایش 

 .كند ميآنان و توسعۀ صنایع وابسته به این محصول و افزایش سهم صادرات كمك 

 یالگـو  بـر  تأكيـد هـا،  های قيمتي از كـل حمایـت  حمایت بيشتربا توجه به تأثير 

 يجهـان  يمـت بـه ق  یـك سـيب نزد  يمـت موجب حفظ ق يمتيق یتحمای ها سياست

زار محصول از درجۀ رقابـت  ، اما در این رویكرد با دخالت مستقيم دولت در باشود مي

بخشـي بـه   تنـوع  از این رو، در كنار هدایت قيمـت بـازار،  . شود ميبازار سيب كاسته 

هـای  يم و تسـهيل رویـه  مسـتق  های پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحما

بـا توجـه بـه ضـوابط بهداشـتي و اسـتانداردهای       مناسب باشد.  تواند يم يزنصادراتي 

ای به شرط رعایت های بودجههای واردكنندۀ سيب، پرداخت حمایتموردتأیيد كشور

استانداردهای توليد محصول مطابق درخواسـت بازارهـای جهـاني مناسـب بـه نظـر       

هایي بـرای ورود انبـوه بـه بـازار جهـاني بـه افـزایش        . هم نين ایجاد تعاونيرسد مي

ایجاد سازوكاری برای توان با مي كه ،كند ميو اثرگذاری بر قيمت كمك  پذیری رقابت

هـا، كشـاورزان را بـه تشـكيل و عضـویت در آنهـا       این تعاوني توسطها توزیع حمایت

ی ارزی و ها سياستی حمایتي را افزایش داد. تنظيم ها سياستتشویق كرد و كارایي 

افزاید و كنندۀ یكدیگر باشند، به كارایي آنها ميو تقویت همسوای كه بخشي به گونه

. كند ميداخلي كمك  كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابتزیت رقابتي، به با افزایش م

به طوری كه مقادیر مثبت اثر مستقيم و اثرغيرمستقيم در برنامۀ سوم توسعه نشـان  

ی بخشـي  هـا  سياستكنندۀ سازی نرخ ارز كه تقویت، اجرای سياست یكساندهد مي



  222                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

نـرخ   برآوردا توجه به نتایج ب سيب شده است. كنندگان توليدبوده، موجب حمایت از 

 شود ميارز در فصل سوم، افزایش درآمدهای نفتي موجب افزایش ارزش ریال تعادلي 

 كننـدگان  توليـد كه در صورت ثبات نرخ حقيقي ارز، رشد درآمدهای نفتـي بـه نفـع    

، بر نـرخ تعـادلي   آوری فنوری اقتصاد به عنوان شاخص پيشرفت است. هم نين بهره

توانـد  دولت با مدیریت این دو عامل مي دارد كهچنين اثری ها یتارز و شاخص حما

ی هـا  سياسـت رود، تركيب كاران را افزایش دهد. در نهایت انتظار ميحمایت از سيب

باغـداران   كننـدۀ  حمایـت آن،  براینـد ای باشد كه پولي، مالي، ارزی و بخشي به گونه

  باشد.
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 مركبات 4-0-2

پرتقال، ليمو، نارنگي، نارنج و )ق معتدل مركبات از محصوالت باغي مناط

مركبات، از یك  هایرقمها و های ظاهری گونهاست. تنوع طعم و ویژگي (فروت گریپ

سو، تقاضای زیادی را برای مصرف مركبات به وجود آورده و از سوی دیگر، كشت این 

ن یك پذیر ساخته است، تا به عنواوهوایي امكانمحصوالت را در مناطق مختلف آب

 محصول تجاری برجسته در جهان شناخته شود.

ویژه در مناطق ها، بهاستان بيشترهوایي ایران، مركبات در وبا توجه به شرایط آب

، مازندران 1282به گزارش وزرات جهاد كشاورزی در سال  كه شود ميمعتدل كشت 

ند و پس از ین سهم را در توليد كشور داربيشتردرصد  33و  22و فارس به ترتيب با 

های های بعدی قرار دارند. در بين گونههای كرمان و هرمزگان در جایگاهآن استان

درصد به طور  57، پرتقال با 1261-1282 های سالمختلف مركبات در ایران در 

درصد پس از آن  16و  31ین سهم را داشته و انواع ليمو و نارنگي با بيشترميانگين 

اند. درصد را شامل شده 5/4وت و انواع دیگر مركبات تنها فراند و گریپجای داشته

های هشتم و دوازدهم را در ارزش توليد پرتقال ، ایران به ترتيب رتبه1282در سال 

ترین صادركنندگان این ایران در ميان مهم كهو ليمو در جهان داشت، در حالي

گاه هيجدهم جهان محصوالت جایگاهي ندارد و از نظر ارزش صادرات ليمو، در جای

قرار دارد. در برنامۀ چهارم توسعه، ایران برای اولين بار به واردكنندۀ مركبات تبدیل 

)آمار سازمان خواربار كشاورزی،  داشتشد و واردات این محصوالت روند افزایشي 

3111) 

یران عملكرد و تجارت مركبات ا يد،تول يتوضع( تصویری از 5-2-3-1جدول )

، روند 1286سطح زیركشت مركبات در ایران تا سال ا توجه به جدول، . بدهد ميارائه 

افزایشي مالیمي داشت، اما پس از آن با رشد منفي كاهش پيدا كرد. ميانگين سطح 
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هزار هكتار  335و  174ی اول و چهارم توسعه، به ترتيب ها برنامهزیركشت آن در 

سطح زیركشت جهاني ایران از سهم  یدرصد 8/3 دهندۀ ميانگيننشان بود كه

تن  12ی توسعه، از ها برنامهاجرای  های سالعملكرد مركبات در طي  است. مركبات

تن در هكتار در پایان برنامۀ چهارم افزایش پيدا  17در هكتار در ابتدای برنامۀ اول به 

ایران پس از سال نخست برنامۀ اول توسعه، عملكرد توليد مركبات  كرده است.

بود، به طوری كه عملكرد توليد مركبات جهان  عملكرد متوسطاز  بيشترهميشه 

برابر عملكرد جهاني بود. این موضوع، بيانگر  14/1سال به طور متوسط  33ایران در 

است های توليد مركبات در ایران نسبت به جهان زمين و دیگر نهاده بيشتروری بهره

نيز پيرو توليد مركبات  .دده ميمزیت نسبي كشور را در توليد این محصول نشان  كه

با  1286در سال و  روند افزایشي داشته(، 1268-86طي دوره )رشد سطح زیركشت 

توان ین توليد را داشته است، اما پس از آن كاهش یافت كه ميبيشترهزار تن  2212

واردات مركبات دانست. سهم توليد مركبات ایران از جهان، به طور  پيآن را در 

ها نوسان اندكي داشته است، اما ادامۀ روند صد بود و در تمام سالدر 3/2ميانگين 

، تزلزل جایگاه ایران در توليد، تأمين نياز داخلي و 1282كاهشي سه سال منتهي به 

 صادرات مركبات را در پي خواهد داشت.

به جز سه سال پایاني بررسي، توليد مركبات با روند مالیمي افزایش پيدا كرده و 

صادرات مركبات بوده است.  این محصوالتخالص  ۀكنندصادرها  سال ۀهم ایران در

ایران با نوسان زیادی همراه بوده است و تنها در برنامۀ اول توسعه روندی افزایشي 

داشت. در برنامۀ دوم پس از كاهش صادرات در دو سال نخست برنامه، صادرات 

با وجود ثبات توليد ادامه یافت و افزایش پيدا كرد، اما در برنامۀ سوم نوسان صادرات 

به كمترین مقدار خود رسيد. در برنامۀ چهارم با نوسان توليد،  1283در سال 

هزار تن  5صادرات نيز با ثبات كمتری همراه بود و در سال پایاني برنامه به حدود 

رسيد. درصد  3/1به طور ميانگين جهان  صادراتسهم ایران از كل  كاهش یافت و
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دهندۀ تزلزل موقعيت ایران اني در روند صادرات با وجود ثبات توليد، نشانچنين نوس

 ارزی صادراتدرآمد  ینبيشتردورۀ بررسي  های سالدر  در بازار رقابت جهاني است.

، با افزایش قيمت 1283. از سال بودميليون دالر  24برابر با  1285 مركبات در سال

با  1285یشي فزاینده پيدا كرد، اما از سال هر واحد صادرات، ارزش صادرات روند افزا

از تجارت این محصول روند كاهشي پيدا  برآمدهارزی درآمد  كاهش حجم صادرات

 كرد.

 رانيامركبات  رد و تجارتكد، عمليت توليوضع (7-9-1-2 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

 

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

صادرات 

)هزار تن(

سهم از 

صادرات 

)درصد(

ارزش 

صادرات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

صادرات 

)درصد(

13681612/7213/300/9921472/7020/020/90/03

13691662/7413/891/0923092/9810/010/70/02

13701792/8313/621/0524382/9780/101/50/04

13711772/7317/091/3030213/55190/233/40/08

13721872/8814/721/0827573/11350/426/10/16

13732002/9815/261/1630513/47650/7110/70/24

13742012/9415/251/1230673/28390/436/10/12

13752022/8215/661/1731683/30400/436/10/11

13762092/8416/641/1734843/31730/767/70/15

13772293/1215/201/1234843/49710/749/20/20

13782152/8717/261/2437123/55700/758/60/19

13792222/9816/491/1636553/46640/658/50/20

13802212/9616/841/2037303/54380/385/60/13

13812192/8416/461/1735973/33250/255/10/10

13822262/9015/591/1335153/29240/236/50/11

13832372/9615/091/0635693/14510/4515/80/24

13842413/0415/331/0936993/31440/3822/70/33

13852402/9015/921/1238183/23670/5534/00/48

13862472/8615/851/1839193/38480/3923/70/28

13872142/4517/411/2437263/05490/3825/90/25

13881852/1216/951/2031352/5450/043/30/03

13891842/1114/251/0126192/14290/2023/50/21
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 1271( در دهۀ 5-2-3-1از ارزش و حجم صادرات در نمودار )تفاوت سهم ایران 

این  است كهبه دليل افت قيمت صادراتي ایران نسبت به ميانگين قيمت جهاني 

تفاوت قيمت در پي تفاوت كيفيت محصول، ضعف بازاریابي و نوسان عرضه به وجود 

درصدی  5/1درصدی ایران از توليد جهان در مقابل سهم كمتر از  2آید. سهم مي

صادرات، در كنار ثبات توليد، ظرفيت ایران را برای تثبيت صادرات و افزایش سهم 

 .دهد ميبازار مركبات نشان 

 

 
 2968-83 ةطي دورمركبات  سهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش واردات جهاني (7-9-1-2 نمودار

مركبـات و كنسـانتره در    خوری، به شـكل مربـا، آب  مركبات افزون بر مصرف تازه

ترین منابع تأمين ميوۀ خانوار سبد مصرف خانوار جای دارد و با توجه به تنوع، از مهم

سبد مصرف خـانوار، معيشـت نـواحي    مركبات در  يتتوجه به اهم رود. باشمار ميبه

 یشافـزا  بـه منظـور   يمختلفـ  یتيی حماها سياست كشت و ارزآوری این محصوالت،
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-اجرا شده است. حمایت قيمتي بعضي از نهـاده محصول  ینكشت ایرو سطح ز يدتول

ها، یارانۀ بيمۀ محصول، پرداخت تسهيالت بانكي با نرخ سود كم و خریـد تضـميني،   

مركبات ایران  كنندگان مصرفو  كنندگان توليدی حمایت از ها سياستدهندۀ تشكيل

مركبـات، از كـارایي    كه بازار داخلي و جهانيبوده است. با تصور آن 1261-1282در 

مركبات برخوردار است، دولـت بـا    كنندگان توليدی توليد، ها هزینهالزم برای پوشش 

تعيين قيمت خرید تضميني كمتر از قيمت توليدكننده، دخالت كمـي در بـازار ایـن    

كه در شورای اقتصاد، برای مركبات هم قيمت خریـد   1278محصول دارد و از سال 

ها قيمت تضميني كمتر از قيمت توليدكننـده  در همۀ سال، شود ميتضميني تعيين 

در  كننـدگان  توليـد ها و سـاختار سـنتي آن،   بوده است. اما به دليل كوچك بودن باغ

فـروش محصـول روی   ز پـيش ی توليـد نـاگزیر ا  ها هزینهبسياری موارد برای پوشش 

ی زنـي آنـان بـرا   كه كم بودن قيمت تضميني بر كاهش قـدرت چانـه   درخت هستند

 .افزایدتأثيرگذاری بر قيمت مي

و انحراف  یی ارزها سياستاثر  یكي از اهداف پژوهش پيش رو، بررسياز آنجا كه 

، PSE%)كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليدی حمایت از ها شاخص یرنرخ ارز بر مقاد

%MPS % وCSE ) در سه دستۀ آثار مستقيم، كل و غيرمستقيم  ها شاخصاست، این

بيـان شـد، اثـر مسـتقيم بيـانگر      ی پيش ها بخشدر طور كه  همان. دشو ميمحاسبه 

 پــيمركبــات در  كننــدگان مصــرفو  كننــدگان توليــداز  حمایــتوضــعيت موجــود 

آنـان را  حمایت از  ،اثر كل ی در حال اجرای بخش كشاورزی و ارزی است.ها سياست

 بلندمـدت  از متغيرهـای كـالن اقتصـادی در    برآمدهدر شرایط اعمال نرخ ارز تعادلي 

ی ارزی در چگـونگي  هـا  سياسـت دهنـدۀ اثـر   اثرغيرمسـتقيم نشـان   .دهـد  مـي نشان 

بلندمدت مركبات نسبت به رقبای جهـاني اسـت و از تفاضـل اثركـل و      پذیری رقابت

آید. اگر شاخص حمایت از توليدكننده منفـي باشـد بـه ایـن     اثرمستقيم به دست مي
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كاران ایراني بلندمدت مركبات پذیری رقابتی ارزی از سطح ها سياستمعني است كه 

 كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه كاسته است و برعكس. در

تجزیـه و تحليـل    ی اول تـا چهـارم توسـعه   هـا  برنامه يط مركبات كنندگان مصرفو 

های اقتصادی افزون بر تبيـين و  از كاركردهای پژوهشاز آنجا كه . هم نين، شود مي

ی اقتصـادی بـرای   هـا  شاخصبيني آیندۀ های گذشته و كنوني، پيشل وضعيتتحلي

ها همانند برنامـۀ  است؛ از این رو با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانه ریزی رنامهب

 1یـابي و ميـانگين متحـرك   های درونها با استفاده از روشبيني قيمتچهارم و پيش

 .شود مييز محاسبه ی حمایتي در برنامۀ پنجم توسعه نها شاخص

 

 يطه مركبهات   كنندگان توليداز بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-1-9-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

شناسي این پژوهش كه در فصل سوم ی ارزی است. براساس روشها سياستو  قيمت

، واردكننـدگان و  كننـدگان  مصرفقيمت بازاری انتقال از  توضيح داده شد، حمایت از

كـه بـه شـكل     گيـرد  مـي ی قيمتي در بر ها سياسترا در پي اجرای دهندگان ماليات

. شـاخص درصـدی حمایـت از قيمـت بـازاری      شـود  ميارزش پولي و درصد محاسبه 

بـا  شـده  داخلي را با قيمت جهاني تعدیل كنندگان توليدنسبت تفاوت قيمت دریافتي 

. تعدیل قيمت جهاني با نرخ دهد مينرخ ارز حقيقي یا تعادلي به قيمت جهاني نشان 

دهندۀ  اثر مستقيم و اثر كل است و تفاضل ایـن  ارز حقيقي و تعادلي به ترتيب نشان

 . نتـایج شـود  ميی ارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده ها سياست براینددو اثر بيانگر 

 چهـارم ی اول تـا  ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،ارباز يمتاز ق یتحمامحاسبات 

                                                 
1
 Moving Average 
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ارائـه  ( 5-2-3-3) محصول مركبات در جـدول  یپنجم برا ۀبيني برنام توسعه و پيش

 شده است.

انحراف نرخ ارز كه از نسـبت تفـاوت نـرخ حقيقـي ارز و نـرخ      براساس این جدول 

مختلـف متفـاوت    های دوره، در شود ميتعادلي آن نسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

برای محاسبۀ نرخ حقيقي ارز، نرخ ارز اسمي)بازاری( در نسـبت متوسـط   بوده است. 

ترین شركای تجـاری ایـران بـه سـطح     های مهمموزون شاخص سطح عمومي قيمت

نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي . شود ميهای ایران ضرب عمومي قيمت

ادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمـت جهـاني   تصحيح خطا تابعي از متغيرهای بني

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ نفتي كشور، بهرهدرآمد  طال، درجۀ باز بودن اقتصاد،

بلندمـدت   نرخ بهره در ایران است كه نـرخ ارز ایـران را در شـرایط تعـادل    جهاني به 

از كشـور بـه   ني همزماننفتي و درآمد  . در دورۀ جنگ با كاهشدهد مياقتصاد نشان 

ارزش ریال نسبت به دالر توسط دولت، انحراف نـرخ ارز در سـال    برآوردارز، با بيش 

 برآورددرصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم 82( به 1267پایاني جنگ)

پایاني این  های سالارزش ریال نسبت به نرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

ی آزادسازی اقتصادی مقـدار آن افـزایش یافـت. در    ها سياستاجرای  برنامه به دليل

نخست برنامۀ دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد  های سال

بعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات،  های سالمنفي و در 

رز تعادلي كمتر از نرخ حقيقي ارزش ریال دنبال شد، یعني نرخ ا برآورد بيشسياست 

آن بود. هم نين نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهـارم  

نيز روند كاهش ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعـادلي بـيش از نـرخ    

برآورد ارزش ریال ی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستحقيقي آن بود. بنابراین 

 .شد
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 مركبات كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-9-1-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-1671-705-37/6117/34-20/27

38/901361-2194-722-42/9823/11-19/88

38/671362-2833-1332-54/0818/44-35/65

47/681363-4244-2005-62/8518/43-44/42

-13/161364-7387-9043-69/19-4/14-73/33

-2/711365-11137-11530-80/66-0/54-81/19

75/721366-13967-6317-80/3615/44-64/92

89/871367-13199-5277-81/1917/88-63/31

50/37-63/6213/24-4617-7079-میانگین37/72

50/621368-12582-6651-73/2414/11-59/12

-4/301369-17502-18504-80/65-0/85-81/50

-10/841370-17165-19791-82/12-2/00-84/12

-47/031371-18366-38073-85/96-6/74-92/69

-51/411372-11280-29832-67/22-17/21-84/43

-41/291373-14439-30200-67/20-13/88-81/08

80/49-4/43-76/06-23842-15222-میانگین17/38-

-31/971374-18569-31764-67/64-10/51-78/14

-16/181375-16226-21296-63/77-6/02-69/79

-0/891376-14334-14546-62/98-0/34-63/32

33/151377-15766-9346-63/0212/77-50/25

29/101378-17966-10988-59/5212/17-47/34

61/77-63/381/61-17588-16572-میانگین2/64

16/961379-10805-7662-51/568/55-43/01

16/541380-9765-6982-51/668/35-43/31

12/991381-7669-5472-41/647/91-33/73

3/851382-8158-7466-45/552/19-43/36

-2/791383-12078-12643-63/99-1/05-65/04

45/69-50/885/19-8045-9695-میانگین9/51

-6/181384-8687-9834-52/16-3/08-55/25

-10/701385-6462-8407-41/74-6/50-48/24

-13/091386-6134-8672-38/29-8/44-46/73

-7/741387-5825-7065-41/33-4/74-46/07

-3/321388-2608-2983-25/18-2/61-27/79

-17/451389-1182-3022-14/37-15/64-30/01

42/35-6/84-35/51-6664-5150-میانگین9/75-

-19/221390-1532-3538-19/52-16/39-35/91

-21/141391-3730-6476-38/39-13/57-51/97

-23/071392-3784-6771-39/90-14/39-54/29

-24/981393-3865-7104-41/57-15/10-56/66

-22/091394-4512-7347-46/96-12/08-59/04

51/58-14/31-37/27-6247-3485-میانگین22/10-

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی



  و... كالن های استيس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    222

 

-1282بررسـي )  هـای  سالدر همۀ  اثرمستقيم( 5-2-3-3) جدول براساس نتایج

كاران بود. در برنامۀ اول توسعه بـا  ی قيمتي دولت به زیان مركباتها سياست( 1261

ی آزادسـازی،  هـا  سياسـت ایش قيمت ارز در پي اجـرای  های جهاني و افزرشد قيمت

بـه   1274ی پيدا كرد كه تا سال چشمگيرمركبات كاهش  كنندگان توليدحمایت از 

ی مربـوط بـه بـازار،    هـا  سياسـت رسيد و در این سـال در پـي اجـرای     حدین بيشتر

سال  ثابت های يمتبر حسب ق—ميليارد ریال  18562كشاورزان ناگزیر از پرداخت 

ی سوم و چهـارم توسـعه بـا افـزایش     ها برنامهماليات پنهان شدند. در  —1284ۀ پای

 كننـدگان  توليـد هـای جهـاني زیـان    ثبات نسبي قيمت همزمانهای داخلي و قيمت

كاران در مقایسه بـا  مركبات پذیری رقابتكاهش پيدا كرد كه ادامۀ این روند افزایش 

در برنامـۀ پـنجم    دهد ميها نشان بيني. اما پيشكند ميپذیر رقبای خارجي را امكان

اگـر   در نتيجه، .روند افزایشي خواهد داشتمركبات  كنندگان توليددریافت ماليات از 

ایرانـي   كننـدگان  توليد فراهم باشد، يجهان یدر بازارها امكان فروش مركبات داخلي

از پرداخـت  ی دارند، اما با عرضۀ توليد در بازار داخلي ناگزیر بيشتردریافتي مركبات 

 يمـت قآمار منتشرشدۀ مركـز آمـار ایـران،     براساساز آنجا كه . ماليات پنهان هستند

داشـته اسـت،    یصـعود  یرونـد مورد بررسي این پـژوهش   های سالدر تمام  يداخل

ي و جهـان  يمـت ق، از نوسـان نـرخ ارز   برآمده یبازار يمتاز قیت نوسان شاخص حما

يان دیگر، قيمت داخلي مركبـات بـا وجـود    به ب .استمقادیر توليد و مصرف مركبات 

شدۀ آن بـا نـرخ ارز حقيقـي و    با افزایش قيمت جهاني تعدیل همزمانرشد فزاینده، 

این تفاوت قيمت داخلي و جهاني مركبات از  است كهتغيير نكرده  1ونقلهزینۀ حمل

 شـود  مـي كاهـد و موجـب    این محصول در بازارهای جهـاني مـي   پذیری رقابتقدرت 

                                                 
1
های مازندران و فارس از توليد مركبات، هزینۀ حمل و نقل وزن داده شده با سهم با توجه به سهم بيشتر استان - 

توليد، براساس فاصلۀ استان مازندران تا مرز بازرگان و استان فارس تا بندر امام خميني به عنوان مبادی خروجي 

 د.شونزدیك به مراكز توليد محاسبه مي



  222                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

ایـن نوسـان، از    .ارزی حاصل از آن با نوسان همـراه باشـد  درآمد  مركبات و صادرات

، دهـد  ميكاهد و ریسك درآمدی كشاورزان را افزایش اطمينان مشتریان خارجي مي

 انجامد.ها ميكه به كاهش تمایل كشاورزان برای اصالح و توسعۀ باغ

ا قيمت ثابت سال شده با نرخ ارز تعادلي )اثركل( بشاخص حمایت قيمتي محاسبه

بـا اجـرای    1261-1282، نيز روندی مشابه اثرمسـتقيم دارد. یعنـي در دورۀ   1284

كاران ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان بودنـد. در  ی ارزی و بخشي، مركباتها سياست

 شارز بـرآورد  بيش ،ی تثبيتيها سياستنخست دورۀ جنگ به دليل اجرای  های سال

بعـدی   هـای  دورهكاران كمترین زیـان را در مقایسـه بـا    تریال و توليد كمتر، مركبا

ی آزادسـازی و كـاهش ارزش   ها سياستتحمل كردند. در برنامۀ اول توسعه با اجرای 

كاران ایراني ماليات پنهان زیادی پرداخت كردند، به طوری كـه در  پول ملي، مركبات

كمتر از رقبای  1284هزار ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  28بيش از  1271سال 

درصـدی ارزش   47 برآوردبه دليل كم دهد ميخارجي خود دریافت كردند كه نشان 

ریال با اعمال نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد ایران، زیان كشـاورزان نزدیـك بـه دو    

. از برنامۀ دوم شود ميی ارزی با اعمال نرخ ارز حقيقي ها سياستبرابر شرایط اجرای 

ــال  ی تثبيتي برای كنترل تورم، پس از آزادسازیها ياستستوسعه با اجرای  ــای س ه

با كاهش قيمت جهاني، با وجود افزایش توليد، رونـد كاهشـي پيـدا     همزمان، 1271

گذاری ریال در پي شناورسـازی نـرخ ارز، بـه    ارزشكرد و در برنامۀ سوم توسعه با كم

بـه   كننـدگان  توليـد از  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سـال   8145طور ميانگين 

مركبات انتقال یافت. در برنامۀ چهارم و پنجم نيز با وجـود نوسـان و    كنندگان مصرف

 كننـدگان  توليـد ماليـات پنهـان كمتـری بـه      مایت منفي، با افزایش قيمت داخلي،ح

 تحميل شد.

نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

تـا پایـان    دهـد  مـي ارزی را در بر دارد نشـان   ی بخشي وها استسيكه اثر ( يممستق
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درآمد  برنامۀ سوم با فروش محصول در بازار داخلي، به طور ميانگين بيش از نيمي از

انتقـال پيـدا    كننـدگان  مصـرف كشاورزان ایران در صورت شركت در بازار جهاني بـه  

ـ   ها سياست. به عبارت دیگر، بدون اجرای كند مي  ت و وجـود بـازار آزاد،  از سـوی دول

چهـارم، بـا در    ۀاثر در برنامـ  یناباغداران بيش از دو برابر وضعيت كنوني بود. درآمد 

درصد  -25يانگين به طور مكه سال بدون برنامه بوده است،  1282نظر گرفتن سال 

ی قيمتـي موجـب شـده اسـت، دریـافتي      هـا  سياسـت  دهـد  مـي نشان كه است شده 

 حمایت شد، اماكمتر با 25قيمت پيش روی رقبای جهاني كشاورزان ایران نسبت به 

 بود. بيشتری دیگر، ها برنامهدر برنامۀ چهارم نسبت به  ها سياست

، تعدیل قيمت جهاني با نـرخ  دهد ميبررسي اثركل حمایت از قيمت بازاری نشان 

-1282بررسـي )  های سالدر همۀ  كنندگان توليدارز تعادلي، بيانگر حمایت منفي از 

ی بخشـي  هـا  سياسـت ( است. یعني حتي اگر نرخ ارز تعادلي هم برقـرار بـود،   1261

در مقابل رقبای خارجي خـود، نـه تنهـا     كنندگان توليدكه  شدای ميقيمتي به گونه

شد كه این در كـاهش قـدرت   ، بلكه ماليات نيز بر آنها تحميل ميشدند ميحمایت ن

كبات ایراني مؤثر است. در برنامـۀ اول  مر كنندگان توليدو توان صادراتي  پذیری رقابت

نفت، رابطۀ مبادله درآمد  توسعه، شرایط اقتصاد كالن ایران كه متغيرهای آن از جمله

ارزش تعادلي ریـال و   برآوردبر نرخ تعادلي ارز مؤثرند، موجب كم آوری فنو پيشرفت 

ـ    كنندگان توليدحمایت منفي از  ا اجـرای  مركبات شد. به طوری كه در ایـن برنامـه ب

درصـد دریـافتي آنـان در     81كشاورزان به اندازۀ درآمد  ی ارزی و بخشي،ها سياست

بـا اجـرای سياسـت     1281حالت بدون اجرای سياست كـاهش پيـدا كـرد. در سـال     

درصد افزایش پيدا كرد و آنان یك  -22سازی نرخ ارز، حمایت از كشاورزان به یكسان

ماليات پرداختند. امـا دوبـاره بـا افـزایش     خود پيش از اجرای سياست را درآمد  سوم

 كنندگان مصرفبه  كنندگان توليدهای جهاني و افزایش نرخ ارز انتقال بازاری از قيمت

افزایش پيدا كرد تا جایي كه تضعيف توليد در برنامۀ چهارم موجـب ایجـاد نيـاز بـه     
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بـات  با افزایش قيمـت داخلـي مرك   1282و  1288 های سالواردات مركبات شد. در 

درصـد رسـيد.    -21و  -37كاران بهبـود پيـدا كـرد و بـه ترتيـب      حمایت از مركبات

ی اول و سـوم نشـان   هـا  برنامـه هم نين مقایسۀ ميانگين اثرمسـتقيم و اثـر كـل در    

 تر از نرخ ارز حقيقي بودهكننده، اعمال نرخ ارز تعادلي در برنامۀ سوم حمایتدهد مي

ی بيشترحمایت  كنندگان توليدنرخ ارز حقيقي از  است، در حالي كه در برنامۀ اول با

است. یعني در برنامۀ سوم نزدیكي به تعادل بلندمدت اقتصـاد و در برنامـۀ اول    شده

 كشاورزان بوده است. كنندۀ حمایتشده در اقتصاد نرخ ارز حقيقي اعمال

كننـدۀ  ی ارزی تـا چـه انـدازه تقویـت    هـا  سياسـت  دهـد  مياثر غيرمستقيم نشان 

ي كه نـرخ حقيقـي   های سالی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. در ها سياست

در پـي اجـرای    كننـدگان  توليـد ارز بيش از نرخ ارز تعادلي است، حمایت قيمتـي از  

نخست  های سال( در 5-2-3-3سياست ارزی مثبت است و برعكس. براساس جدول )

ه طـور ميـانگين مقـدار    بررسي، با وجود انحراف زیاد نرخ ارز، درصد اثرغيرمستقيم ب

ی آزادسازی نـرخ ارز و  ها سياستو با اجرای  1271كمي دارد، به طوری كه در سال 

ی ارزی هـا  سياسـت از  برآمـده درآمد  درصدی ارزش پول ملي، كاهش 47 برآوردكم

را در بر دارد. این بدین معنـي   ها سياستآنان پيش از اجرای درآمد  درصد از 6تنها 

ی ارزی، در حمایت قيمتـي از  ها سياستگ و برنامۀ اول توسعه است كه در دورۀ جن

بعدی انحراف نرخ ارز و  های سالمركبات اثر چنداني نداشته است. در  كنندگان توليد

ی پيدا كردند بيشترتناسب  (%MPSدرصد اثر غيرمستقيم حمایت از قيمت بازاری )

نرخ ارز حمایت قيمتـي   سازیی سوم و چهارم با اجرای سياست یكسانها برنامهو در 

درصد و انحراف نرخ  -8/6و  1/5ی ارزی به ترتيب ها سياستبر اثر  كنندگان توليداز 

 درصد بود. -7/2و  5/2ارز 

تنهـا در   (،%MPS)مقادیر مطلق اثر غيرمستقيم و اثـر مسـتقيم    مقایسۀبراساس 

كـه  اسـت  غيرمسـتقيم بـوده    از اثـر  كمتـر اثرمسـتقيم   (1282سال پایاني پژوهش)
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ی خاص بخش كشاورزی در چگونگي حمایـت از  ها سياستتر  نقش مهمدهندۀ  نشان

رود . انتظــار مــياســت یی ارزهــا سياســتبــا  یســهتوليدكننــدگان مركبــات در مقا

برنامـۀ پـنجم توسـعه نيـز در حمایـت قيمتـي از        هـای  سـال ی بخشي در ها سياست

هـای اثرمسـتقيم و   ی ارزی باشـد. عالمـت  هـا  سياسـت اثرگـذارتر از   كننـدگان  توليد

ی ارزی هم جهت ها سياستی اول و چهارم، ها برنامهدر  دهد مياثرغيرمستقيم نشان 

ی بخشـي و هـر دو منفـي بـوده اسـت و در دورۀ جنـگ و       ها سياستكنندۀ و تقویت

توانایي پوشش  ،كننده بودنی ارزی با وجود حمایتها سياستی دوم و سوم ها برنامه

 بازار مركبات را نداشت. ی بخشيها سياستاثر منفي 

 يطه مركبهات   كننهدگان  توليهد از كل  يتحما يرمقاد يبررس 1-1-9-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان توليــدای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 ز محصول مركبات تحليل شد.ای بازاری اه بخش قبل حمایت

بـه   پرداختـي  یارانـۀ  یـران در ادر مورد مركبـات   اجراشده ای هبودج های تپرداخ

)برق  انرژی یارانۀ ،ش(ك سموم و علف يميایي،ش كودانواع  یارانۀ) یكشاورز های هنهاد

. گيرد ميرا در بر  يالتتسه یارانۀمحصوالت و  يمۀب ،(یآالت كشاورز ينو سوخت ماش

ی قبل بيان شد، در جدول ها بخشها با توجه به آن ه در محاسبۀ این پرداختنتایج 

ثابت سـال   های يمتدر قای های بودجه( آمده است. براساس آن، حمایت2-3-2-5)

برنامـۀ چهـارم   در  یـال ر يلياردم 423به دورۀ جنگ، در  یالر يلياردم 643از  1284

 توسعه كاهش پيدا كرده است.
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مركبات در نرخ حقيقي ارز  ميليارد  كنندگان توليداز  ای ايت بودجه( حم7-9-1-9جدول 

 (2984ثابت سال  -ريال

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

1360200/8817/070/001/22219/1691/667/79

1361283/7919/540/001/06305/4692/916/40

1362368/6319/900/001/14390/8194/335/09

1363631/5827/580/003/15665/4694/914/14

1364558/9831/860/004/07598/9893/325/32

1365921/1748/020/003/72976/6394/324/92

1366845/9362/660/003/79916/1792/336/84

1367998/0958/670/003/701064/1793/795/51

601/1335/660/002/73642/1193/455/75میانگین

1368625/0771/020/004/10704/2888/7510/08

13691387/14106/910/008/861511/7791/767/07

13701263/8680/590/0012/581369/6192/285/88

13711120/3066/060/008/791203/9493/055/49

1372997/9060/390/005/151068/5893/395/65

1373817/8483/160/005/89912/7789/609/11

1035/3578/020/007/561128/4991/477/21میانگین

1374841/8187/100/004/91938/7489/689/28

1375393/3986/810/005/65491/5080/0417/66

1376239/7273/410/006/69326/5273/4222/48

1377681/8470/850/227/38767/6788/829/23

13781023/25120/690/268/471161/1488/1210/39

636/0087/770/106/62737/1184/0113/81میانگین

13791265/76128/730/2813/031420/8389/099/06

1380951/9786/900/4112/481064/2389/458/17

1381864/2595/870/8211/88984/7087/779/74

1382692/55107/050/4814/09828/2783/6112/92

1383635/70132/862/1613/74798/2079/6416/64

882/05110/280/8313/041019/2585/9111/31میانگین

1384344/28167/294/820/00516/3966/6732/40

1385416/87160/204/470/00581/5471/6827/55

1386415/14184/441/930/00601/5269/0230/66

1387285/89110/715/580/00402/1971/0827/53

1388307/4987/6416/320/00411/4574/7321/30

1389339/2797/7614/720/00451/7675/1021/64

351/49134/677/970/00494/1471/3826/85میانگین

1390524/1885/449/400/00619/0284/6813/80

1391661/92105/8510/010/00777/7885/1013/61

1392674/54108/828/730/00792/0985/1613/74

1393689/97111/557/570/00809/0985/2813/79

1394753/76121/467/100/00882/3285/4313/77

660/87106/628/560/00776/0685/1313/74میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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درصد  25بيش از  انرژیو  ی كود و سمها نهادهمانند محصوالت دیگر، حمایت از 

 هـا در  حمایـت  ینا يانگينبه طور مبنابراین، . گيرد ميرا در بر ای  های بودجه یتحما

تفـاوت قيمـت    كه شود ميرا شامل ای  های بودجه پرداخت بخش عمدۀ ها برنامه همۀ

هـای  داخلي و خارجي انواع كود و سموم شميایي و انرژی و افـزایش اسـتفاده از آب  

حمایت به شكل تسـهيالت بـانكي    است.آن  آالت از دالیلزیرزميني و توسعۀ ماشين

ميليارد ریال بـه قيمـت ثابـت سـال      14/12ین مقدار بيشتردر برنامۀ سوم توسعه با 

، بــا اجــرای 1284بــود و از برنامــۀ دوم رونــد افزایشــي پيــدا كــرد. در ســال  1284

ی ها بخشی اقتصادی، از بخش كشاورزی در برابر ها بخشسازی نرخ سود در  یكسان

نپذیرفت. روند پرداخـت سـهم    صورتدیگر، از راه پرداخت تسهيالت بانكي حمایتي 

رونـد   1282، تا سال 1277يمۀ محصول مركبات نيز پس از آغاز در سال دولت در ب

 رسيده است. 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت  27/7افزایشي داشته و به 

در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-2-3-3)نمودار در كه  طور همان

اجـرای   ، پـس از یـك دوره افـزایش پـس از جنـگ، بـا      1284های ثابت سال قيمت

رو با روندی كاهشي روبـه  1276تا سال  1271ی تعدیل اقتصادی از سال ها سياست

بود. پس از آن با رشد سطح زیركشـت و افـزایش شـكاف قيمـت داخلـي و خـارجي       

های توليدی، در برنامۀ دوم با رشد زیادی همراه بود. در برنامۀ سـوم بـا وجـود    نهاده

ای های بودجـه ش ارزش پول ملي، پرداختو كاه 1281شناورسازی نرخ ارز در سال 

روند كاهشي داشت كه در برنامۀ چهارم نيز به دليل كاهش توليـد و افـزایش سـطح    

 های داخلي و افزایش قيمت كودها و سموم شيميایي ادامه پيدا كرد.عمومي قيمت
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 توسعه مختلف یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-9-1-1 نمودار

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-2-3-4ای در جدول )بودجه

 آمده است.

( انحراف نرخ ارز حقيقي از تعادلي در كنار 5-3-3در این جدول نيز مانند جدول )

ی توسـعۀ ایـران بررسـي    هـا  برنامـه ( در PSE) دگانكنن توليدی حمایت از ها شاخص

ی دوم و سوم توسعه مثبت بـوده و  ها برنامه. ميانگين انحراف نرخ ارز تنها در شود مي

 .دهد ميارزش حقيقي ریال نسبت به ارزش تعادلي آن را نشان  برآورد بيش

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت بـرآورد حما  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

به طوری كه  است، بودهن كنندهها حمایتاجراشده، در هيچ یك از دورهی ها سياست

ی بخشي دولت در مورد مركبات در این سه دهه، به طور ميانگين موجـب  ها سياست

بــه  كننــدگان توليــداز  1284ميليــارد ریــال بــه قيمــت ثابــت ســال  2553انتقــال 

 .شده است كنندگان مصرف
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 مركبات كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-9-1-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-1452-568-32/6816/33-16/34

38/901361-1889-542-37/0022/07-14/93

38/671362-2442-1085-46/6217/58-29/04

47/681363-3579-1597-52/9917/62-35/37

-13/161364-6788-8379-63/58-4/36-67/94

-2/711365-10160-10573-73/59-0/87-74/45

75/721366-13051-5850-75/0914/97-60/12

89/871367-12135-4770-74/6417/41-57/23

44/43-57/0212/60-4171-6437-میانگین37/72

50/621368-11878-6246-69/1413/62-55/52

-4/301369-15990-17033-73/68-1/34-75/02

-10/841370-15796-18338-75/57-2/37-77/94

-47/031371-17162-35871-80/32-7/01-87/33

-51/411372-10211-27587-60/85-17/23-78/08

-41/291373-13526-28603-62/95-13/84-76/79

75/11-4/70-70/42-22280-14094-میانگین17/38-

-31/971374-17630-30398-64/22-10/56-74/78

-16/181375-15734-20764-61/84-6/21-68/05

-0/891376-14007-14283-61/54-0/63-62/17

33/151377-14998-8874-59/9512/24-47/72

29/101378-16805-10217-55/6711/65-44/02

59/35-60/641/30-16907-15835-میانگین2/64

16/961379-9384-6580-44/787/84-36/94

16/541380-8701-6163-46/037/80-38/23

12/991381-6685-4693-36/297/36-28/93

3/851382-7330-6764-40/921/64-39/28

-2/791383-11280-11937-59/76-1/64-61/41

40/96-45/564/60-7227-8676-میانگین9/51

-6/181384-8171-9433-49/06-3/93-52/99

-10/701385-5881-7897-37/98-7/33-45/31

-13/091386-5532-8145-34/54-9/35-43/89

-7/741387-5423-6716-38/47-5/32-43/79

-3/321388-2197-2635-21/21-3/35-24/56

-17/451389-730-2545-8/88-16/40-25/27

39/30-7/61-31/69-6228-4656-میانگین9/75-

-19/221390-913-2873-11/63-17/53-29/16

-21/141391-2953-5620-30/39-14/71-45/10

-23/071392-2992-5879-31/55-15/59-47/14

-24/981393-3056-6171-32/86-16/36-49/22

-22/091394-3630-6366-37/78-13/38-51/16

44/36-15/51-28/84-5382-2709-میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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ای، ماليات پنهان در برنامـۀ دوم بـه   های بودجهحمایت چشمگيربه دليل كاهش 

 ها رسـيد. در برنامـۀ سـوم ماليـات پنهـان تحميلـي بـر       ین مقدار در بين دورهبيشتر

این مسئله ریسك سياسـتي دولـت را نيـز بـر      بود كهبا نوسان همراه  كنندگان توليد

افزود. در برنامۀ چهارم با كـاهش توليـد و افـزایش    ریسك طبيعي فعاليت كشاورزی 

 روند افزایشي داشت. كنندگان توليدقيمت داخلي، ارزش حمایت از 

 دهـد  مي( نشان 5-2-3-3( و )5-2-3-2(، )5-2-3-4ای )ه مقایسۀ نتایج جدول

در كل  قيمتيهای  یتسهم حمای بخشي و ارزی، ها سياستها با اجرای در همۀ سال

 دهـد  مـي نشـان   است كهبوده  ایبودجههای  یتاز حما بيشتر يدكنندهاز تول یتحما

ی در بيشـتر دهي بـه قيمـت داخلـي، نقـش     دخالت دولت در بازار محصول، با جهت

 است.كاران داشته حمایت از مركبات

ــرخ ارز  كننــدگان توليــد( شــاخص حمایــت از 5-2-3-4در جــدول ) براســاس ن

تـا آغـاز برنامـۀ دوم توسـعه      است كهتعادلي)اثركل( روندی مشابه اثرمستقيم داشته 

روند افزایشي داشت و ماليات پنهان زیادی در شرایط اثرگذاری متغيرهـای بنيـادین   

برنامۀ سوم روند كاهشي پيدا كرد و  تحميل شد و سپس، در كنندگان توليداقتصاد بر 

ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  4622(، 1281نرخي شدن ارز )در سال نخست تك

كاسته شد. در برنامۀ چهارم پس از یك دوره افـزایش   كنندگان توليددرآمد  از 1284

های ی ارزی و بخشي، كاهش توليد و رشد قيمتها سياستاز اجرای  برآمدهدر زیان 

شــد. حمایــت نشــدن مــداوم  كننــدگان توليــدلــي موجــب افــزایش حمایــت از داخ

ی دولت، با در نظـر نگـرفتن   ها سياست دهد ميكاران در طول سه دهه نشان  مركبات

بينـي  مركبات در آن كاسته است و پـيش  كنندگان توليد پذیری رقابتبازار جهاني، از 

كه در بلندمدت كـاهش انگيـزۀ    این روند در برنامۀ پنجم نيز ادامه پيدا كند شود مي

 و صادرات را در پي دارد. كنندگان توليد
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شاخص  ،كنندگان توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز طور كه بيان شد، درهمان

از  یــتحما بــرآوردشــاخص از تــر  %( مهــمPSE) يدكننــدهاز تول یدرصــد یــتحما

ـ   را در  یـت از حما یبهتـر  یسـۀ مقا، زیـرا  ( استPSE) يدكنندهتول  ينطـول زمـان، ب

    جـدول  یجنتـا براسـاس  . سـازد  پذیر مـي  امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

محور و نـرخ   با رهيافت تجارت كه% PSEشاخص درصد  -57 يانگينم، (4-3-2-5)

 یـافتي مقـدار در  دهـد  مـي نشـان   ،محاسبه شـده اسـت   جنگ ۀدورحقيقي ارز برای 

بـه   يجهـان  يمـت با فروش محصولش بـا ق  توانست يدرصد از آن ه م 57 يدكنندهتول

موجب ره دو یندر ا یتيحما یها سياست یگر،د ياندست آورد، كمتر بوده است. به ب

 یيهـا  سياسـت چنـين  بدون  یطكه در شرای را % از درآمد57 يدكنندهتولاست شده 

 یـن ا يـانگين م از دست بدهد.پنهان  ياتمالبه شكل نوعي  آوردبه دست توانست  مي

 یعنـي  ؛شـد  بـرآورد درصـد   -21توسـعه   چهارم ۀدر برنامرخ ارز حقيقي با نشاخص 

كه در صـورت فـروش    را یدرصد از درآمد 62 ۀبرنامه به انداز یندر طول اباغداران 

برنامـه   یـن . در ادر یافـت كردنـد  ، آورنـد  يبـه دسـت مـ    يجهـان  يمـت ق امحصول بـ 

او را نسـبت بـه    یـافتي شد و درن يدكنندهاز تول یتموجب حما اجراشده یها سياست

ــازار جهــان ــابتي   داد كــه كــاهش يب ــوان رق ــداوم ایــن مســئله موجــب كــاهش ت ت

و انگيزۀ توسعۀ توليد، نيـاز بـه واردات، كـاهش سـهم بـازار و تثبيـت        كنندگان توليد

 صادرات كشور شده است.

ــرای    ــت اج ــه عل ــگ ب ــتدر دورۀ جن ــا سياس ــت از   ه ــرای حمای ــي ب ی تثبيت

شد نظور كمتر نگه داشتن قيمت داخلي طراحي ميبه م ها سياست، كنندگان مصرف

و كشاورزان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان زیـادی بودنـد؛ ایـن شـرایط بـا اجـرای       

ی تعـدیل  ها سياستی اول و دوم توسعه با اجرای ها برنامهی آزادسازی در ها سياست

 اقتصادی و كـاهش ارزش پـول ملـي تشـدید شـد. از ميانـۀ برنامـۀ دوم حمایـت از        

سازی نرخ ارز به با اجرای سياست یكسان 1281كشاورزان بهبود پيدا كرد و در سال 
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دهنـدۀ اثـر   درصد نشـان  8با  1282درصد رسيد. حمایت از كشاورزان در سال  -26

ی بخشـي و اعمـال نـرخ ارز حقيقـي بـر باغـداران اسـت و        هـا  سياستاندك اجرای 

اند. با توجه به روند افزایشي شده كشاورزان در مقایسه با رقبای خارجي كمتر تضعيف

حمایت از در برنامۀ پنجم ميانگين  شود ميبيني كاران، پيشحمایت منفي از مركبات

در برنامـۀ دوم   .كه تفاوت چنداني با برنامۀ چهارم نـدارد  درصد باشد -38كشاورزان 

ین مقـدار متغيـر در یـك دوره( حمایـت از     بيشـتر دامنۀ نوسان )تفـاوت كمتـرین و   

سـازی  عـاملي مهـم در تصـميم    اسـت كـه  دیگـر بـوده    های دورهشاورزان كمتر از ك

 رود.شمار ميكشاورزان برای توسعه و مدیریت كشت به

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

 ينفـ مهـا  همۀ دوره در، دهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان مركبات را نشان 

صادی رونـد  ی تعدیل اقتها سياستاست، اما پس از برنامۀ اول و اجرای شده  یابيارز

از همـاهنگي   برآمـده يمتي ق های یتكه علت آن بهبود حما افزایشي پيدا كرده است

در برنامـۀ سـوم    اسـت.  ی ارزیها سياستهای داخلي و جهاني و اجرای قيمت بيشتر

كشـاورزان نسـبت بـه    درآمـد   ،شدن ارزنرخي با اجرای سياست تك همزمانتوسعه 

، 1282اما بـدون در نظـر گـرفتن سـال      ،كاهش پيدا كرد ها سياستپيش از اجرای 

تداوم  داشت كهین ثبات و كمترین زیان را برای باغداران بيشتراثركل در این برنامه 

 كاران را در پي داشت. در برنامۀ چهـارم نيـز بـا   این روند تقویت توان رقابتي مركبات

حـدود   1288-82 های سالاعمال تأثير متغيرهای بنيادین اقتصاد ایران، باغدران در 

كردنـد از دسـت   خود را در شرایطي كه در بازار جهاني رقابت مـي درآمد  یك چهارم

دادند. یعني با برقراری نرخ تعادلي بلندمدت ارز كشاورزان نسـبت بـه برقـراری نـرخ     

مركبـات از  از آنجـا كـه   كننـد.  ی مـي بيشتر حقيقي ارز و اجرای سياست ارزی زیان

ی ارزی بر انگيزۀ توليـدی و صـادراتي باغـداران    ها سياستمحصوالت صادراتي است، 

ي كـه نـرخ ارز   هـای  سـال ، در شود ميكه مشاهده تأثير مستقيم دارد. از این رو، چنان
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ه ی بر كشاورزان تحميـل شـد  بيشترحقيقي كمتر از نرخ تعادلي است، ماليات پنهان 

نرخ ارز تعادلي مبنای مبادالت قرار گيرد، افزون بر كاهش رشـد   چنان هاست. یعني 

 كننـدگان  توليـد صادرات، موجب تبدیل شدن كشور به واردكنندۀ مركبات است و به 

 .دهد ميرساند و امكان رشد ایران را در بازارهای جهاني كاهش مركبات آسيب مي

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

ــت،   ــات اس ــدگان مركب ــت از توليدكنن ــگحمای ــا در دورۀ جن ــرای  تنه ــي اج در پ

مثبـت  ی دوم و سوم توسعه با شناورسـازی نـرخ ارز،   ها برنامهی تثبيتي و ها سياست

از  یتموجب حمایال، به طور متوسط ارزش ر برآورد بيش، دو دوره ایندر . بوده است

، ی اول و چهــارمهــا برنامــههــا، بــه جــز همــۀ دورهدر  شــده اســت. انكننــدگ توليــد

مقـادیر مثبـت    ی كهطور به اند،بودهخالف جهت یكدیگر  يبخش و یارز یها سياست

موجـب كـاهش اثـر     ی دوم و سوم توسـعه، ها برنامهو  جنگ ۀدر دور يرمستقيماثر غ

ركبـات در  ی خاص بخش كشاورزی در حمایـت از توليدكننـدگان م  ها سياست يمنف

 ی،ارز یهـا  سياسـت  ي، اثـر منفـ  چهـارم اول و  یهـا  برنامـه دوره شده اسـت. در   ینا

نيز ماننـد   %PSE دربارۀ كرده است. یتمركبات را تقو لاز محصو يمنف های یتحما

MPS%ــاد ــق اثرمســتق یر، مق ــا در  يممطل ــر 1282-21 هــای ســالتنه ــر  كمت از اث

 كننـدگان  توليـد از  یـت ع كـل حما در مجمـو  یگـر، د يـان بوده است. به ب يرمستقيمغ

 كننـدۀ  يفتضـع  یـا  یـت تقو یارز یهـا  سياسـت مركبات بر حسب عالمـت شـاخص،   

از  بيشتری بخشي در اندازۀ اثر كل، ها سياستو نقش  بوده است يبخش یها سياست

ی ارزی هـا  سياسـت ی ارزی است. شایان ذكر اسـت در برنامـۀ اول نقـش    ها سياست

گـذاری پـول ملـي بـا     ارزشكم دهد ميبوده و نشان ی بخشي ها سياستتر از پررنگ

 ی در حمایت از كشاورزان دارد.بيشتروجود حمایت منفي، تأثير 
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 يطه مركبهات   كننهدگان  مصهر  از  يهت حما يرمقهاد  يبررس 9-1-9-7

 توسعهی ها برنامه

ــت از   ــاخص حمای ــبۀ ش ــدگان مصــرفدر محاس ــالاز  كنن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات دگانكننـ  توليدبه  كنندگان مصرف

كـه در محاسـبۀ ایـن شـاخص بـرای       شـود  مـي استفاده  كنندگان مصرفبه  ها انتقال

از راه بودجـۀ   كننـدگان  مصـرف پرداخت مستقيمي بـه  از آنجا كه محصول مركبات، 

 بـه  كننـدگان  مصـرف ، تنها انتقـال از  پذیرد مي( انجام ندهندگانساالنۀ دولت)ماليات

در محاسـبه بـه كـار گرفتـه شـده       كنندگان مصرفو واردكنندگان به  كنندگان توليد

 كننـدگان  مصـرف  یدرصـد  یـت شـاخص حما  یرمقـاد ( 5-2-3-6)جـدول   است. در

 است.گزارش شده ( 1261-82)ي مورد بررس ۀدور ي%( طCSEمركبات )

هـای  مركبات برحسـب قيمـت   كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

تـا سـال اجـرای     كننـدگان  مصـرف از  یـت ست كه حماا آن يانگرب، 1284سال  ثابت

ــت ــا سياس ــازی)ه ــد افزایشــي 1271ی آزادس ــت( رون ــت از  .داش ــس از آن حمای پ

نرخـي  رو بود و در برنامۀ سوم با اجـرای سياسـت تـك   با نوسان روبه كنندگان مصرف

قيمت ثابـت سـال    به -ميليارد ریال  2581شدن ارز و افزایش قيمت صادراتي، آنان 

مركبـات   كننـدگان  مصـرف حمایت دریافت كردند و پس از آن حمایـت از    - 1284

 روند كاهشي پيدا كرد.

حمایت از آنان برحسب نرخ ارز تعادلي نيز روندی مشابه داشت و در دورۀ جنـگ  

گذاری پول ارزشداشتن قيمت داخلي نسبت به قيمت جهاني و بيشبا وجود كم نگه

 صورت پذیرفت. كنندگان مصرفحمایت از  ملي، كمترین
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 مركبات كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-9-1-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/811360167170537/61-17/3420/27

38/901361219472242/98-23/1119/88

38/6713622833133254/08-18/4435/65

47/6813634244200562/85-18/4344/42

-13/1613647383903869/194/1473/33

-2/711365111291152280/660/5481/19

75/72136613958631380/36-15/4464/92

89/87136713188527381/19-17/8863/31

13/2450/37-7075461463/62میانگین37/72

50/62136812572664673/24-14/1159/12

-4/301369174961849780/650/8581/50

-10/841370171101972882/122/0084/12

-47/031371182533784085/966/7492/69

-51/411372111362945267/2217/2184/43

-41/291373141342956267/2013/8881/08

151172362176/064/4380/49میانگین17/38-

-31/971374183363136567/6410/5178/14

-16/181375160242103063/776/0269/79

-0/891376140341424262/980/3463/32

33/15137715443915463/02-12/7750/25

29/101378176271078159/52-12/1747/34

1/6161/77-162931731463/38میانگین2/64

16/96137910617752951/56-8/5543/01

16/5413809666691151/66-8/3543/31

12/9913817615543341/64-7/9133/73

3/8513828101741445/55-2/1943/36

-2/791383119071246463/991/0565/04

5/1945/69-9581795050/88میانگین9/51

-6/1813848680982652/163/0855/25

-10/7013856475842441/746/5048/24

-13/0913866227880538/298/4446/73

-7/7413876092738941/334/7446/07

-3/3213882723311425/182/6127/79

-17/4513891267323914/3715/6430/01

5244680035/516/8442/35میانگین9/75-

-19/2213901594368119/5216/3935/91

-21/1413913910678838/3913/5751/97

-23/0713924001715939/9014/3954/29

-24/9813934088751541/5715/1056/66

-22/0913944808782846/9612/0859/04

3680659437/2714/3151/58میانگین22/10-

سال

%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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ــا كــاهش ارزش پــول ملــي و رشــد قيمــت جهــاني حمایــت از   در برنامــۀ اول ب

ی دوم تا چهارم با وجود روند ها برنامهمركبات افزایش پيدا كرد و در  كنندگان مصرف

، در دهـد  مـي با نوسان همراه بود. مقایسۀ ارزش اثر مستقيم و اثركـل نشـان    كاهشي

از اثرمسـتقيم   بيشترارزش تعادلي ریال، اثر كل  برآوردی اول و چهارم با كمها برنامه

ساس نتایج فصل در شرایط اعمال نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد كه برا است، یعني

ــا پيشــرفت   ــارم، ب ــنچه ــد  و آوری ف ــت از  درآم ــت رابطــۀ مســتقيم دارد، حمای نف

 از شرایط اعمال نرخ حقيقي ارز است. بيشتر كنندگان مصرف

 دهـد  مـي نشـان  ( بـا نـرخ ارز حقيقـي،    CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

ــت از  ــرفحمای ــدگان مص ــگ   كنن ــات در دورۀ جن ــي   62مركب ــد از پرداخت درص

امل شده است. یعنـي در  شدۀ جهاني شهای تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرف

درصد آن ه  62به اندازۀ  كنندگان مصرفی قيمتي، ها سياستشرایط كنوني با اجرای 

كننـد. در  پرداختنـد، حمایـت دریافـت مـي    باید مـي  باشد(در صورتي كه بازار آزاد )

هزینـه   ،پرداختنـد مـي برای مصرف مركبات بایست حقيقت حدود یك سوم آن ه مي

 كنندگان مصرفها در برنامۀ چهارم به كمترین مقدار رسيده و اند. درصد حمایتكرده

 اند.هكمتر پرداخت ارزش مصرف خود به قيمت بازار جهاني، از درصد 25مركبات 

( اثر كل رونـد مشـابهي بـا اثـر مسـتقيم دارد و      5-2-3-6نتایج جدول ) براساس

ادلي بلندمـدت  مركبات را با برقراری نرخ ارز تعـ  كنندگان مصرفچگونگي حمایت از 

ی تعدیل ها سياستبا اجرای  همزمان. در برنامۀ اول توسعه كند مياقتصاد ایران بيان 

. در برنامۀ چهـارم توسـعه   حمایت بيشتری شدمركبات  كنندگان مصرفاز ی، اقتصاد

 كننـدگان  مصـرف ارزش ریـال، حمایـت از    بـرآورد های داخلي و كـم با افزایش قيمت

 كننـدگان  مصـرف مترین مقدار را دارد، به طوری كـه  مركبات براساس این شاخص ك

درصـد از آن ـه در شـرایطي كـه      43ی ارزی و بخشي ها سياستمركبات با برقراری 

 پردازند.كمتر مي ،هيچ سياست ارزی و بخشي اجرا نشود
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، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرف)انحراف منفي(، ش ریالبرآورد ارزاست، یعني با كم 

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

نشـان   شـود  مـي سياست ارزی برقرار است نسبت به وقتي كـه سياسـت ارزی اجـرا ن   

-ی ارزی تضـعيف هـا  سياستی دوم و سوم توسعه ها برنامه. در دورۀ جنگ و دهد مي

مركبـات   كننـدگان  مصرفی بخشي بوده و با اجرای سياست ارزی، ها سياست كنندۀ

 بـرآورد بـا اجـرای سياسـت ارزی كـم     ها برنامهكه در دیگر اند. در حاليحمایت نشده

مركبات نسبت بـه شـرایطي كـه سياسـت ارزی برقـرار       كنندگان مصرفارزش ریال، 

% كمتـر از قبـل از اجـرای    8/6در برنامـۀ چهـارم    برای مثـال اند. نباشد حمایت شده

-6( و )5-2-3-5های )طور كه در نتایج جدولاند. همانسياست ارزی پرداخت كرده

هـا، در  در همۀ سـال  كنندگان مصرفجانبه از ، حمایت یكشود مي( مشاهده 3-2-5

كاهد و با تضعيف بازار مي پذیری رقابتكشاورزان، از  كنندۀ حمایتی ها سياست نبود

كـه در  . چنـان شود ميبا تقویت تقاضا موجب افزایش واردات مركبات  همزمانتوليد 

برنامۀ چهارم توسعه روند كاهشي توليد مركبات و آغاز واردات آن در كشـور صـحت   

 .كند مياین دیدگاه را تأیيد 

 مركبات هایيشنهادو پ يریگ نتيجه 4-1-9-7

محسوب  یرانا يمحصوالت صادراتي زیربخش باغبانمركبات از  ،شد كه بيان چنان

 یرفتـه پذ صورتو مصرف آن  يداز بخش تول يمختلف یتيحما یها سياستو  شود مي

 MPS ،PSEی هـا  شاخص براساس ها یتحما ینا يكم  یرپژوهش مقاد یناست. در ا

یشي وجود روند افزا يانگرب یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط CSE و

و روند كاهشـي در حمایـت از    كنندگان وليدتاز  یتو كل حما يمتيق های یتدر حما

 هـای  یتدر مجموع حما ينبوده است. هم ن ثابت يمتمركبات به ق كنندگان مصرف
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 بيشـتر در  يدگننـدگان از تول یـت در كل حما قيمتي های یتحما يمتي،و ق ای بودجه

 اند. داشته یبيشترسهم  يمتيق های ایتنسبت به حمها سال

 كنندگان توليداز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياستاثر  يبررس

در  ينجنگ و هم ن ۀدر دور ها سياست ینا دهد ميمركبات نشان  كنندگان مصرفو 

سوم توسعه كه انحراف نرخ ارز مثبت بوده )نرخ ارز  ی دوم وها برنامه های سال بيشتر

 كننـدگان  توليـد ز ا یتحما یها شاخصبوده است( بر  ياز نرخ ارز تعادل يشب يقيحق

 یتتوسعه موجب كاهش حما یها برنامه دیگركه در  داشته است، در حالي ياثر مثبت

 يماثر مستق كنندۀ فيتضع يرمستقيماثر غ مركبات شده است، یعني كنندگان توليداز 

ی ارزی هـا  سياسـت يني برنامۀ پنجم نيز همانند برنامۀ چهـارم،  ب در پيشبوده است. 

ی بخش كشاورزی نيست و اثرمستقيم و اثركل هر دو منفـي  ها سياستنندۀ ك تقویت

را در بـازار داخلـي    كنندگان توليدهستند. شاخص حمایت بازاری هم عدم حمایت از 

ی ارزی و بخشي به زیان ها سياست، به طوری كه دهد مينسبت به بازار جهاني نشان 

 مركبات خواهد بود. كنندگان توليد

از  يشــگيریپ یباثبــات و بلندمــدت بــرا یهــا سياســت ی، اجــراراســاس نتــایجب

. شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق های نوسان

 یالگـو  بـر  تأكيـد هـا،  هـای قيمتـي از كـل حمایـت    حمایـت  بيشتربا توجه به سهم 

 يجهـان  يمـت بـه ق  یـك مركبات نزد يمتموجب حفظ ق يمتيق یتحمای ها سياست

در این رویكرد با دخالت مستقيم دولت در بازار محصول از درجۀ رقابـت   ، اماشود مي

از این رو، در كنار هدایت قيمت بازار داخلـي بـا هـدف    . شود ميبازار مركبات كاسته 

بخشي تنوع فروش محصول روی درخت،ی توليد و جلوگيری از پيشها هزینهپوشش 

هـای  يم، تسـهيل رویـه  مستق های پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحمابه 

با توجه به ضوابط بهداشتي مناسب باشد.  تواند يمصادراتي و ایجاد امكانات بازاریابي 

ای بـه شـرط رعایـت    هـای بودجـه  كشورهای واردكنندۀ مركبات، پرداخـت حمایـت  
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استانداردهای توليد محصول مطابق درخواسـت بازارهـای جهـاني مناسـب بـه نظـر       

به بازار داخلـي و   كنندگان توليدهایي برای ورود انبوه جاد تعاوني. هم نين ایرسد مي

م دالالن و از سـه  كند ميو اثرگذاری بر قيمت كمك  پذیری رقابتجهاني به افزایش 

 توسـط هـا  توان با ایجاد سازوكاری برای توزیع حمایتكه مي كاهداز حاشيۀ بازار مي

ت در آنهـا تشـویق كـرد و كـارایي     ها، كشـاورزان را بـه تشـكيل و عضـوی    این تعاوني

ی ارزی و بخشي بـه  ها سياستی حمایتي را افزایش داد. هم نين تنظيم ها سياست

افزاید و با افزایش كنندۀ یكدیگر باشند، به كارایي آنها ميو تقویت همسوای كه گونه

 .كند ميداخلي كمك  كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابتمزیت رقابتي، به 

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

( آمـده اسـت.   5-2-3-7ی ارزی كشـور در جـدول )  هـا  سياسـت در سه دورۀ اجرای 

در مركبات  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص براساس

در كـل   یارز یهـا  سياسـت بـا   یسـه در مقا يبخشـ  یهـا  سياسـت سه دهۀ بررسـي،  

از اثـر   بيشترهمواره يم قدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یبيشتر يرتأث ها یتاحم

 ،نـرخ ارز  يـت تثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀبوده است. در ده يرمستقيمغ

از  یـال ارزش ر بـرآورد  بـيش و بـا   یافـت  یشبـه شـدت افـزا    يانحراف از نـرخ تعـادل  

از  يبخشـ  یها سياست يآثار منف هدور یناما در ا ،شدقيمتي  یتحما كنندگان توليد

بود كـه   یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل يمتجمله كم نگه داشتن ق

كـرد. در   يرا منف يدكنندهكل از تول یتحما مجموعو در  يرا خنث یارز ياستاثر س

 يـانگين م، نـرخ ارز منفـي  انحراف و  يچند نرخ یارز ياستس یبا برقرار 1271 ۀده

در جهـت   يبخشـ  یهـا  سياست و شد يمنف كنندگان توليداز  یتحما مستقيمثرغيرا

و ميانگين اثركل نيز در این دوره منفي  كردنتغيير چنداني  كنندگان توليداز  حمایت

ميانگين شده  یریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز یها سياستسوم  ۀدر دور .بود

 با ،برآورد ارزش ریالكم  ینبود. ا يمنف هم نان ، اماكرد يداانحراف نرخ ارز كاهش پ
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شـد، بـه    يبخشـ  یها سياست منفياثر موجب تقویت  يدكننده،از تول نكردن یتحما

بـرای  . درصـد بـود   -44طوری كه ميانگين اثـر كـل حمایـت قيمتـي در ایـن دوره      

ی ها سياستدر دورۀ سوم ارزی، سياست ارزی بهبوددهندۀ اثر مثبت  كنندگان مصرف

درصد از آن ه  44 كنندگان مصرفی ارزی و بخشي ها سياستبا اجرای  بخشي بود و

 اند.كرده هزینهكمتر  ،پرداختنددر شرایط بدون سياست مي

 

 های دورهدر مركبات  كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-9-1-3جدول 

 ارزی

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ركبات دامنۀ نوسان زیـادی را در پـي   ی حمایت از توليد مها شاخصبه طور كلي 

دهند، اما به دليل ثبـات نسـبي توليـد و    ی ارزی و بخشي نشان ميها سياستاجرای 

كه به افـزایش ریسـك در طـول     نيستقيمت جهاني، نوسان ساالنۀ آن چندان زیاد 

ی هـا  برنامـه نخست مورد بررسي در این پـژوهش و   های سال. در شود ميزمان منجر 

هـای  كننـدۀ نبـودح حمایـت   ی ارزی تنها اندكي جبـران ها سياستوسعه، دوم و سوم ت

ی بخشي ها سياستبا  همسوی ارزی ها سياستی اول و چهارم، ها برنامهبخشي و در 

و  همســوی هــا سياســتمركبــات بــود. برقــراری  كننــدگان مصــرف كننــدۀ حمایــت

ش كارایي آنان و مركبات، افزای كنندگان توليد پذیری رقابتكننده، به افزایش  حمایت

با توجـه  . كند ميتوسعۀ صنایع وابسته به این محصول و افزایش سهم صادرات كمك 

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-67/7210/66-57/06-61/3310/06-51/2667/72-10/6657/06

1371-1380-9/30-64/05-1/29-65/34-59/82-1/60-61/4164/051/2965/34

1381-1389-4/94-40/47-3/55-44/02-36/35-4/26-40/6040/473/5544/02

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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نرخ ارز در فصل سوم، افزایش درآمدهای نفتي موجب افزایش ارزش  برآوردبه نتایج 

كه در صورت ثبات نرخ حقيقي ارز، رشد درآمـدهای نفتـي بـه     شود ميریال تعادلي 

وری اقتصـاد بـه عنـوان شـاخص پيشـرفت      هم نين بهـره است.  كنندگان توليدنفع 

دولت با مدیریت  دارد كهچنين اثری ها ، بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایتآوری فن

رود، كاران را افزایش دهد. بنابراین انتظار ميتواند حمایت از مركباتاین دو عامل مي

آن،  براینـد د كـه  ای باشـ ی پولي، مـالي، ارزی و بخشـي بـه گونـه    ها سياستتركيب 

 كشاورزان باشد. كنندۀ حمایت
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 خرما 0-0-2

كه به علت مازاد توليد،  خرما از محصوالت باغي مناطق گرمسير ایران است

براساس آمار سازمان خواربار  به طوری كه ظرفيت زیادی برای صادرات دارد.

شور ( ایران همواره در بين سه ك1268-1282بررسي) های سال بيشتركشاورزی در 

اخير با توسعۀ  های سالبرتر جهان از نظر توليد و صادرات خرما بوده است، اما در 

توليد در كشورهای مصر، تونس و بعضي كشورهای اروپای شرقي، رقبای جدیدی 

 همزمانكه  خرما، عربستان و عراق، ایجاد شد سنتي كنندگان توليدبرای ایران و 

ری خرما و راهبردهای مناسب بازاریابي، توجهي به بهبود شرایط توليد و فراو كم

جایگاه ایران در دهۀ اخير، از رتبۀ اول به دوم و سوم كاهش پيدا كرد. با توجه به 

های كشور هوایي نيمۀ جنوبي ایران برای كشت خرما، نخلستانوشرایط مناسب آب

 هایبه گزارش وزرات جهاد كشاورزی، استان است كهدر این نواحي گسترش یافته 

ین توليد و بيشترهرمزگان، بوشهر، خوزستان، كرمان، فارس و سيستان و بلوچستان 

ها متعادل است و ها در این استانسطح زیركشت را دارند و پراكندگي نخلستان

 ترین مبدأ صادراتي این محصول است.بندرعباس مهم

 كاربردهایطبخ غذا، و )خارك و رطب(  خوریمصرف تازهافزون بر خرما 

خرما، شهد خرما )عسل خرما(، قند ۀ شيرتهيۀ  از جمله، ایع فراوریدر صن ناگونيگو

جامد و خرما، الكل، عصاره نوشابه، كلمپه خرما، حلوای خرما، شكالت  ۀمایع، سرك

صبحانه خرما، چيپس ساده خرما، لواشك خرما، سس، رب، ترشي، كمپوت، مارماالد، 

آن روغن كربن اكتيو، لوریل الكل،  ۀاز هستن هم ني. رودكار ميبه مربا و خوراك دام

خرما در ساخت و چوب و از برگ  استخراج و مواد دارویي ثر سطحي، پمادؤمواد م

ها ها و پل كاغذ سازی و پوشش ساختمان ،نئوپان سازی، انواع ظروف بافتني، حصير

با وجود  ،گسترش است متنوع و رو به. بنابراین بازار مصرف این كاال شوداستفاده مي
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جهان  درصد خرمای توليدی ایران و 11این فرصت برای توليد ارزش افزوده، تنها 

توليد محصوالتي مانند سس و سركۀ خرما از ضایعات  . در حالي كهشود ميفراوری 

 پذیر است.امكان ،خوری نداردخرما كه كيفيت تازه

 رانياخرما  رد و تجارتكد، عمليت توليوضع (7-9-9-2 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

 

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد 

)تن در 

هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

صادرات 

)هزار تن(

سهم از 

صادرات 

)درصد(

ارزش 

صادرات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

صادرات 

)درصد(

136812119/514/450/8053915/70133/0083/22

136911919/044/340/7951615/054611/06156/32

137014121/404/490/8063417/065823/803515/19

137113620/384/240/7757815/789130/884415/19

137213918/935/160/8671616/3210936/065518/78

137315119/055/140/8977416/9413536/176222/90

137415118/215/160/8878016/0910027/124313/07

137516618/945/150/9085517/0620034/658322/84

137619221/414/560/8187717/245913/22156/20

137721823/224/220/6991816/037414/27166/02

137817717/655/120/8790815/2810119/86238/88

137918517/594/710/7687013/3810819/902610/26

138018317/084/770/7687512/9511921/832811/27

138118417/094/780/7787913/0711419/392810/01

138219317/584/600/7588513/2712020/583510/75

138323320/394/250/7399014/959524/813611/98

138423921/264/170/7299715/2211714/866815/67

138524020/154/170/74100014/9114330/619221/07

138625520/755/120/88130818/1612317/949115/46

138715713/816/531/05102314/4811412/5210214/84

138815713/436/531/06102314/18698/82569/18

138915714/186/530/95102313/4210712/6113417/62
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یران ارائه عملكرد و تجارت خرما ا يد،تول يتوضع( تصویری از 5-2-2-1جدول )

، 1282تا  1268  سطح زیركشت این محصول از سال. با توجه به جدول، دهد مي

، اما در  افزایش یافتهزار هكتار  157به  131برابر شد و از حدود  2/1حدود 

رو شده است. با وجود كاهش سطح زیركشت در اخير با روند كاهشي روبه های سال

، مقدار خرمای توليدی در طي اجرای چهار برنامۀ توسعه 1287-1282سه سال 

به  1268هزار تن در سال  521درصد، از حدود  111اقتصادی، با رشدی نزدیك به 

افزایش پيدا كرد. افزایش دو برابری سطح  1282 از یك ميليون تن در سال بيش

زیركشت علت اصلي این افزایش توليد بوده است و عملكرد تغيير چنداني نداشته 

ای، های دورهی توسعه، با نوسانها برنامهاجرای  های سالاست. عملكرد خرما در طي 

یان برنامۀ چهارم تن در هكتار در پا 5/6تن در هكتار در ابتدای برنامۀ اول به  5/4از 

ایران  یعملكرد توليد خرما، 1287-1288 های سالبه جز  افزایش پيدا كرده است.

عملكرد  1277بود، به طوری كه در خشكسالي سال جهان  هميشه كمتر از متوسط

های  دهد، سياست عملكرد جهاني بود. این نسبت نشان مي 6/1توليد خرما ایران 

نتوانسته است عملكرد را در مقایسه با دیگر توليدی این محصول مانند پسته 

( سهم سطح 5-2-2-1كشورهای جهان افزایش دهد. هرچند براساس نمودار )

 15درصد است، اما ميانگين  31زیركشت خرمای كشور از مجموع جهاني حدود 

درصدی سهم توليد جهاني، ضعف عملكرد توليد ایران نسبت به دیگر كشورهای 

وری زمين و دیگر بيانگر كمبود در بهره و كند ميتأیيد عمدۀ توليدكننده را 

مزیت نسبي كشور را در  است كههای توليد خرما در ایران نسبت به جهان  نهاده

 .كند ميتوليد این محصول دستخوش تغيير 

ایران ( توليد خرما با روند مالیمي افزایش پيدا كرده و 5-2-2-1براساس جدول )

صادرات خرمای ایران بوده است.  این محصولخالص  ۀكنندصادرها  سال ۀدر هم

گاه پيرو روند ثابتي نبود، اما رشد افزایشي داشت، به طوری كه رتبۀ نخست هيچ
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حفظ شد و در  1281و نيمۀ اول دهۀ  1271كشور در صادرات جهاني خرما در دهۀ 

 درصد حجم صادرات جهاني خرما را كسب كرد. با وجود 21ها بيش از بعضي سال

با وقوع خشكسالي و كاهش توليد در كشور، سهم ایران از بازار  1276این، از سال 

درصد در  11درصد به حدود  84/33جهاني خرما به شدت كاهش یافت و از 

صادرات ایران به طور  1288های پایاني برنامه دوم رسيد. هم نين در سال  سال

به جهان  صادراتاز كل  سهم ایران هزار تن كاهش پيدا كرد و 62ی به چشمگير

رسيد. چنين تغييراتي در صادرات با وجود كاهش نيافتن درصد  8/8طور ميانگين 

دورۀ  های سالدر  دهندۀ تزلزل موقعيت ایران در بازار رقابت جهاني است.توليد، نشان

ميليون دالر  124برابر با  1282 خرما در سال ارزی صادراتدرآمد  ینبيشتربررسي 

       آن افزایش حجم و ارزش هر واحد صادرات است. براساس نمودار كه علت بود

ی چشمگيرها اختالف سال بيشتر( سهم حجم و ارزش صادرات خرما در 1-2-2-5)

داشته است كه قيمت واحد صادراتي كمتر ایران را نسبت به رقبای دیگر نشان 

تواند  مي، 1284 تا 1276  . روند افزایشي سهم ارزش صادرات خرما از سالدهد مي

 -های بازرگاني و تجاری در مورد خرما گذاری گر این موضوع باشد كه سياستبيان

است سهم ارزش صادراتي این محصول را افزایش   توانسته - برخالف تجارت پسته

بعد با وجود افزایش قيمت صادراتي، سهم ایران از حجم و ارزش  های سالدهد. در 

 د.رو شصادرات با كاهش روبه
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 2968-83 ةطي دورخرما  سهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش واردات جهاني (7-9-9-2 نمودار

 

ی ها سياست های جنوبي و ارزآوری آن،معيشت استانخرما در  يتتوجه به اهم با

اجـرا شـده   محصـول   ینكشت ایرو سطح ز يدتول یشافزا به منظور يمختلف یتيحما

ها، یارانۀ بيمۀ محصول، پرداخت تسهيالت بانكي ي بعضي از نهادهاست. حمایت قيمت

ــد تضــميني، تشــكيل   ــرخ ســود كــم و خری ــا ن ــت از هــا سياســتدهنــدۀ ب ی حمای

از آنجا كـه  بوده است.  1261-1282خرما ایران در  كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

ــرای پوشــش   ــا، از كــارایي الزم ب ــازار داخلــي و جهــاني خرم ــهب وليــد، ی تهــا هزین

خرما برخوردار است، دولت با تعيين قيمت خریـد تضـميني كمتـر از     كنندگان توليد

و از سـال   كند ميقيمت سرمزرعه، برای دخالت حداقلي در بازار این محصول تالش 

، شـود  مـي كه در شورای اقتصاد، برای خرما هم قيمت خرید تضميني تعيـين   1278

 كننـدۀ  حمایـت قيمـت توليدكننـده و    از بيشـتر قيمت تضميني  1281تنها در سال 

 باغداران بوده است.
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حمایـت از   یرو انحراف نـرخ ارز بـر مقـاد    یی ارزها سياستاثر  به منظور بررسي

كه یكي از اهداف ایـن   (CSEو % PSE ،%MPS%) كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

. براسـاس روش  شـود  مـي پژوهش است، آثار مستقيم، كـل و غيرمسـتقيم محاسـبه    

از  حمایـت وضـعيت موجـود   ، اثـر مسـتقيم بيـانگر    شده در فصل سـوم بيان وهشپژ

ی در حـال اجـرای بخـش    هـا  سياسـت خرما بر اثـر   كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

آنان را در شرایط اعمـال نـرخ ارز تعـادلي    حمایت از  ،اثر كل كشاورزی و ارزی است.

اثرغيرمسـتقيم   .دهـد  يمـ نشـان   از متغيرهای كـالن اقتصـادی در بلندمـدت    برآمده

را در دو نظـام ارزی حقيقـي و تعـادلي     كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدحمایت از 

 پـذیری  رقابـت ی ارزی در چگـونگي  هـا  سياسـت دهنـدۀ اثـر   و نشان كند ميمقایسه 

بلندمدت خرما نسبت به رقبای جهاني است. اگر این شاخص مثبـت باشـد بـه ایـن     

كاران ایراني را افزایش بلندمدت خرما پذیری قابتری ارزی ها سياستمعني است كه 

 .است و برعكس داده

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

ی هـا  سياست، اثر ينهم ن. شود ميتحليل وتجزیه (CSE%و  PSE ،%MPS%)خرما 

ی اول تا چهارم ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یرارزی و انحراف نرخ ارز بر مقاد

بيني برنامۀ . پيشگيرد ميصورت بيني این آثار در برنامۀ پنجم بررسي و پيشتوسعه 

بينـي  ها همانند برنامۀ چهـارم و پـيش  پنجم با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانه

. بـرای  پذیرد ميانجام  1یابي و ميانگين متحركهای درونها با استفاده از روشقيمت

 :شود مي( استفاده 5-2-2-1محاسبۀ ميانگين رشد ساالنۀ برنامۀ چهارم از رابطۀ )

  
∑

(       )

  

    
      

 
                                                    (1-2-2-5)  

                                                 
1
 Moving Average 
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 دورۀ مورد نظر است. tدر برنامۀ چهارم و  xميانگين رشد ساالنۀ متغير  mكه در آن، 

در مقدار آن متغيـر در سـال قبـل ضـرب      mبرای محاسبۀ مقدار متغير در هر سال 

ترین فـرم تـابع رونـد    ها و بعضي متغيرها، نيز مناسببيني قيمت. برای پيششود مي

. وابسته به نـوع رونـد   شود ميبيني بعد پيش های سالو برای  برآوردسالۀ متغير  سي

 اسـت كـه  روش ميانگين متحرك استفاده شده  ها، در بعضي موارد ازموجود در داده

 :دهد مي( شكل كلي رابطۀ آن را نشان 5-2-2-3رابطۀ )

     
∑   
 
   

   
                                                               (3-2-2-5)  

گذشـتۀ   های دورهتعداد  iبيني و دورۀ پيش t+1بيني، متغير مورد پيش xكه در آن 

های مطرح شـده، نتـایج هـر یـك     بيني است. از بين روشاثرگذار بر دورۀ مورد پيش

بيني و كمترین خطا باشد، مورد اسـتفاده  ین تناسب با سری مورد پيشبيشتردارای 

 قرار گرفته است.

 يطه خرمها   كننهدگان  توليهد از بهازاری   يتحما يرمقاد يبررس 2-9-9-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSقيمت بازاری) شاخص حمایت از

ی ارزی است. شاخص درصدی حمایـت از قيمـت بـازاری نسـبت     ها سياستو  قيمت

شده با نـرخ ارز  داخلي را با قيمت جهاني تعدیل كنندگان توليدتفاوت قيمت دریافتي 

نرخ ارز حقيقي  . اگر قيمت جهاني بادهد ميحقيقي یا تعادلي به قيمت جهاني نشان 

تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر بـا نـرخ ارز تعـادلي تعـدیل شـود، اثـر كـل محاسـبه         

ی ارزی اسـت كــه  هـا  سياسـت  براینــددهنـدۀ  . تفاضـل ایــن دو اثـر نشـان   شـود  مـي 

 .شود مياثرغيرمستقيم ناميده 

ی اول تا ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحمامحاسبات  نتایج

( 5-2-2-3) محصـول خرمـا در جـدول    یپنجم برا ۀبيني برنام توسعه و پيش رمچها
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انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقـي ارز و  براساس نتایج،  ارائه شده است.

مختلـف   هـای  دوره، در شـود  مـي نرخ تعادلي آن نسبت به نرخ تعـادلي ارز محاسـبه   

ده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح خطا با استفا برآوردمتفاوت بوده است. نرخ تعادلي 

در فصل چهارم این پژوهش، تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، 

وری كـل اقتصـاد،   نفتي كشور، بهرهدرآمد  قيمت جهاني طال، درجۀ باز بودن اقتصاد،

ط نرخ بهره در ایران اسـت كـه نـرخ ارز ایـران را در شـرای     نسبت نرخ بهرۀ جهاني به 

 همزماننفتي و درآمد  . در دورۀ جنگ با كاهشدهد ميبلندمدت اقتصاد نشان  تعادل

ارزش ریال نسبت به دالر توسط دولت، انحراف نـرخ   برآوردنياز كشور به ارز، با بيش 

درصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه  82( به 1267ارز در سال پایاني جنگ)

بـه نـرخ تعـادلي، انحـراف نـرخ ارز منفـي بـود و در         ارزش ریال نسـبت  برآوردبا كم

ی آزادسازی اقتصادی مقدار آن ها سياستپایاني این برنامه به دليل اجرای  های سال

نخست برنامۀ دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي  های سالافزایش یافت. در 

م توسعه به منظور بعد مثبت شد. در برنامۀ سو های سالبلندمدت اقتصاد منفي و در 

ارزش ریال دنبال شـد، یعنـي نـرخ ارز تعـادلي      برآورد بيشتشویق صادرات، سياست 

كمتر از نرخ حقيقي آن بود. هم نين نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشـد  

ی ادامه پيدا كـرد،  بيشتربود. در برنامۀ چهارم روند كاهش ارزش پول ملي با سرعت 

ی ارزی برنامۀ ها سياستدلي بيش از نرخ حقيقي آن بود. بنابراین اما رشد نرخ ارز تعا

 .برآورد ارزش ریال شدچهارم موجب كم

 سال پایۀ ثابت های يمتبر حسب ق- اثرمستقيم (5-2-2-3براساس نتایج جدول )

خرما بهبود پيدا كـرد و در   كنندگان توليددر برنامۀ اول توسعه حمایت از  -1284

هـای جهـاني، هم نـان    قيمـت  چشمگيرامۀ دوم با وجود كاهش پایاني برن های سال

 خرما كنندگان توليددریافتي  يمتق منفي بود. یعني  كنندگان توليدحمایت بازاری از 

ت كـه موجـب كـاهش    بـوده اسـ  شده با نرخ حقيقي ارز تعدیلمرجع  يمتاز قكمتر 
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ی سوم و ها برنامهكاران در مقایسه با رقبای خارجي شده است. در خرما پذیری رقابت

منفي شد و تنها در سال نخست  كنندگان توليدچهارم نيز ميانگين حمایت بازاری از 

درصدی قيمت داخلي  41به دليل افزایش  1288( و سال 1281شناورسازی نرخ ارز)

حمایت شـدند.   كنندگان توليد(، 1282)مركز آمار ایران،  1287خرما نسبت به سال 

 يپرداخت ي،جهان های يمتبا ق یسهدر مقادر برنامۀ پنجم نيز ، با فرض ادامۀ این روند

این در حالي است كه براساس آمار سـایت  . پذیرد مين صورتخرما  كنندگان توليدبه 

سازمان خواربار كشاورزی، قيمت صادراتي ایران نيز كمتر از ميانگين قيمـت جهـاني   

و نه در برابر رقبای جهـاني  است و كشاورزان نه از حمایت قيمتي داخلي برخوردارند 

 برند.نفع مي

در تمـام   يداخلـ  يمـت قبراساس آمار منتشرشـدۀ مركـز آمـار ایـران،     از آنجا كه 

داشـته اسـت، نوسـان شـاخص      یصـعود  یرونـد مورد بررسي این پژوهش  های سال

ي و مقـادیر توليـد و   جهـان  يمـت ق، از نوسان نـرخ ارز  برآمده یبازار يمتاز قیت حما

به علـت كـاهش در   ، ها در برنامۀ دومكه بهبود نسبي حمایتچنان ست.خرما مصرف

قيمت جهاني بود. اما به طور كل، رشد فزایندۀ قيمت داخلي خرمـا، بـا وجـود رونـد     

ونقـل توانـایي   شدۀ آن با نرخ ارز حقيقي و هزینۀ حمـل كاهشي قيمت جهاني تعدیل

خت ماليات پنهان كـرده اسـت   حمایت از كشاورزان را نداشته و آنان را ناگزیر از پردا

كاهد  این محصول در بازارهای جهاني مي پذیری رقابتاین حمایت منفي از قدرت  كه

این  .ارزی حاصل از آن با نوسان همراه باشددرآمد  صادرات خرما و شود ميو موجب 

كاهد و ریسك درآمدی كشاورزان را افزایش نوسان، از اطمينان مشتریان خارجي مي

 انجامد.ها ميميم و توسعۀ باغه به كاهش توان و تمایل كشاورزان برای تر، كدهد مي

حمایـت نكـردن و    ،سـتان لبـر بـودن ایجـاد نخ   با توجه به هزینۀ زیاد احدا  و زمـان 

 .دهد ميها و توليد كاهش باغ ۀحمایت منفي دولت، انعطاف كشاورزان را برای توسع
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عادلي )اثركل( با قيمت ثابت سال شده با نرخ ارز تشاخص حمایت قيمتي محاسبه

بـا   1261-1282 هـای  سالها منفي است. یعني در بيشتر ، نيز در بيشتر سال1284

كاران ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان بودند. ی ارزی و بخشي، نخلها سياستاجرای 

 كننـدگان  توليـد درصدی ارزش حقيقي ریال  82 برآورد بيشبه دليل  1267در سال 

بـا وجـود خشكسـالي و كـاهش      1276-1283 هـای  سـال انـد. در  یت شدهخرما حما

ی بخشي و ارزی، حمایت ها سياستعملكرد، با كاهش قيمت صادراتي در كنار بهبود 

حمایـت  خرما بهبود چشمگيری پيدا كرد و در چهار سـال از آنـان    كنندگان توليداز 

هـای جهـاني،   قيمـت  . در برنامۀ چهارم با روند كاهشي ارزش پول ملي و افزایششد

كشاورزان كاسته شد. در این برنامه در بازار خرمای ایران، به درآمد  مقدار بيشتری از

بـه   كننـدگان  توليـد از  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سـال   3331طور ميانگين 

انتقال یافت كه نزدیك به ميانگين برنامۀ دوم است. چنان ه كـاهش   كنندگان مصرف

سياستي برای توسعۀ سهم بازار از جانب ایران باشد، در بلندمدت به قيمت صادراتي، 

و نبـود قـدرت    نـامطلوب افزاید، اما اگـر دليـل آن كيفيـت    مي كنندگان توليدمنافع 

 است. كنندگان توليدزني باشد، به زیان  چانه

نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

 يمـت ق دهد مي كه نشاناست بوده  يمنف ها، به طور ميانگينهردوهمۀ ( در يممستق

 یـن بوده است. ا ، كمتربا نرخ ارز حقيقي شده یلتعد يجهان يمتقمحصول از  يداخل

به طـور  كه سال بدون برنامه بوده،  1282چهارم، با در نظر گرفتن سال  ۀاثر در برنام

ریـافتي از كشـاورزان در   ماليات پنهان د حالي كهاست. در درصد شده  -32 متوسط

 ار خرما، با اعمال نرخ ارز حقيقـي ی بخشي بازها سياستدرصد بود و  -8برنامۀ سوم 

 داشت.اثر كمتری بر دریافتي كشاورزان 
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 خرما كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-9-9-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-1921-1159-53/6912/52-41/17
38/901361-6684-4141-73/9710/19-63/78
38/671362-6124-3691-70/6111/46-59/15
47/681363-8905-5216-78/3110/42-67/89
-13/161364-5840-7075-72/07-3/69-75/77
-2/711365-3853-4058-52/88-1/29-54/16
75/721366-3719-454-49/5238/82-10/70
89/871367-1713824-32/4262/4229/99
42/83-60/4317/61-3121-4845-میانگین37/72
50/621368-3598-1371-54/8523/21-31/65
-4/301369-921-1099-23/75-3/34-27/09
-10/841370-3801-4736-50/11-5/47-55/59
-47/031371-1137-5307-24/68-35/79-60/46
-51/411372-2928-9293-49/59-26/15-75/74
-41/291373-3406-8109-51/96-20/07-72/03
53/76-11/27-42/49-4986-2632-میانگین17/38-
-31/971374-2247-5255-35/60-20/79-56/39
-16/181375-3219-4336-56/84-7/11-63/95
-0/891376-163-192-5/20-0/88-6/08
33/151377-440429-13/0430/1517/11
29/101378-724156-19/0624/415/35
20/79-25/955/16-1840-1358-میانگین2/64
16/961379-944-470-29/7712/34-17/44
16/541380-36443-13/1214/941/83
12/991381719101728/8717/4846/34
3/851382-340-238-12/793/50-9/29
-2/791383-617-725-16/88-2/40-19/28
8/749/170/43-75-309-میانگین9/51
-6/181384-2267-2614-43/96-3/53-47/50
-10/701385-2359-2990-45/75-5/92-51/67
-13/091386-2925-3962-43/47-7/55-51/02
-7/741387-1649-2101-31/27-5/42-36/68
-3/321388225755/27-3/581/69
-17/451389-803-1735-18/67-14/48-33/14
36/39-6/75-29/64-2221-1630-میانگین9/75-
-19/221390-1223-2253-29/06-13/96-43/02
-21/141391-2889-4484-49/55-10/84-60/38
-23/071392-3518-5486-54/57-10/62-65/20
-24/981393-4217-6629-59/13-10/33-69/46
-22/091394-5514-7931-65/52-7/70-73/21
62/25-10/69-51/56-5357-3472-میانگین22/10-

ی 
صاد

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

ی
و اجتماع

جم  
ی برنامۀ پن

ش بین
پی

ی و 
صاد

توسعۀ اقت

ی
اجتماع

سال

درصد 

انحراف نرخ 

ارز

ی و 
صاد

برنامۀ اول توسعۀ اقت

ی
اجتماع

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

برنامۀ دوم توسعۀ 

ی
ی و اجتماع

صاد
اقت

برنامۀ سوم توسعۀ 

ی
ی و اجتماع

صاد
اقت
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رونـدی مشـابه اثرمسـتقيم را نشـان      بررسي اثركل حمایت از قيمت بـازاری نيـز  

و تعدیل قيمـت جهـاني بـا نـرخ ارز تعـادلي نيـز بيـانگر حمایـت منفـي از           دهد مي

( است. یعني حتي اگر نـرخ  1261-1282بررسي ) های سال بيشتردر  كنندگان توليد

كه در مقابـل   شدميای ی بخشي قيمتي به گونهها سياستارز تعادلي هم برقرار بود، 

شد ، بلكه ماليات نيز بر آنان تحميل ميشدند ميجي خود نه تنها حمایت نرقبای خار

خرمای ایرانـي   كنندگان توليدو توان صادراتي  پذیری رقابتكه این در كاهش قدرت 

ی هـا  سياسـت خرمـا بـا    كننـدگان  توليـد ی دوم و سوم، ها برنامهبسيار مؤثر است. در 

مثبـت بـودن    بيشـتر  های سالاند. هها حمایت شداز دیگر دوره بيشتربخشي و ارزی 

، دهـد  ميحمایت از كشاورزان با اعمال نرخ ارز تعادلي در مقایسه با اثرمستقيم نشان 

حقيقـي   از اعمـال نـرخ   بيشتربه تعادل بلندمدت اقتصاد، كشاورزان را  شدن نزدیك

 در عالمت مثبت اثرمستقيم نمایان است. است كهارزحمایت كرده 

كننـدۀ  ی ارزی تـا چـه انـدازه تقویـت    هـا  سياسـت  دهـد  مين اثر غيرمستقيم نشا

ي كه نـرخ حقيقـي   های سالی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. در ها سياست

در پـي اجـرای    كننـدگان  توليـد ارز بيش از نرخ ارز تعادلي است، حمایت قيمتـي از  

از  سياست ارزی مثبت است و برعكس. انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقـي 

. براسـاس جـدول   شـود  ميتعادلي به نرخ ارز حقيقي است كه به شكل درصدی بيان 

نخسـت بررسـي، بـا وجـود انحـراف زیـاد نـرخ ارز، درصـد          های سال( در 3-2-2-5)

و بـا اجـرای    1271اثرغيرمستقيم به طور ميـانگين مقـدار كمـي دارد، امـا از سـال      

از  برآمـده ول ملـي حمایـت   ی آزادسازی نرخ ارز و كاهش شدید ارزش پـ ها سياست

ی ارزی كاهش بسياری پيدا كرد. این بدین معني است كه در دورۀ جنگ ها سياست

خرما اثر چنـداني نداشـته، امـا     كنندگان توليدتقویت پول ملي در حمایت قيمتي از 

بعـدی   های سالداشته است. در اثر زیادی كاهش ارزش پول ملي در كاهش حمایت 

تناسـب   (%MPSد اثر غيرمستقيم حمایت از قيمـت بـازاری )  انحراف نرخ ارز و درص
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سازی نرخ ارز حمایـت  ی پيدا كردند و در برنامۀ سوم با اجرای سياست یكسانبيشتر

 5/2درصد و انحـراف نـرخ ارز    1/2ی ارزی ها سياستبر اثر  كنندگان توليدقيمتي از 

 1278و  1277 هـای  سـال كـه تنهـا در   درصد بود. در برنامـۀ دوم نيـز بـا وجـود آن    

حمایـت   بود كهدرصد  16/5اثرغيرمستقيم مثبت بوده است، اما ميانگين این برنامه 

 .دهد ميقيمتي از كشاورزان را نشان 

 در دهـد  مي% نشان MPSمقادیر مطلق اثر غيرمستقيم و اثر مستقيم در  مقایسۀ

قـش  كـه بيـانگر ن  اسـت  غيرمسـتقيم بـوده    از اثر بيشتراثرمستقيم  نخست های سال

ی خاص بخش كشـاورزی در چگـونگي حمایـت از توليدكننـدگان     ها سياستتر  مهم

ی آزادسازی ها سياست. به ترتيب با اجرای است یی ارزها سياستبا  یسهخرما در مقا

 بيشـتر ی ارزی هـا  سياسـت تأثيرگذاری  1274و  1271 های سالاقتصادی و تثبيتي 

ی ارزی در حمایت بازاری از اه سياست 1281و  1277 های سالشد و پس از آن در 

هــای اثرمســتقيم و اثرغيرمســتقيم در داشــت. عالمــتتــری نقــش مهــمكشــاورزان 

كننـدۀ  ی ارزی هم جهت و تقویـت ها سياست دهد ميی اول و چهارم، نشان ها برنامه

ی ها سياستی دوم و سوم، ها برنامهی بخشي و هر دو منفي بوده است. در ها سياست

ارزش ریال را خنثي كرد، بـا وجـود ایـن اثـر      برآورد بيشاز  دهبرآمبخشي آثار مثبت 

ــد افزایشــي ســهم صــادرات جهــاني در نمــودار   ــن سياســت ارزی در رون            مثبــت ای

 .شود مي( مشاهد 1-2-2-5)

 يطه خرمها   كننهدگان  توليهد از كهل   يهت حما يرمقاد يبررس 1-9-9-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان توليــدان شــد، حمایــت از ای پيشــين بيــهــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 ای هبودجـ  هـای  تپرداخـ ای بازاری از محصول خرما تحليل شد. ه بخش قبل حمایت
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 يميایي،كود ش یارانۀ) یكشاورز های هبه نهاد پرداختي یارانۀشامل  یراندر ا اجراشده

 يمـۀ ب ،(یآالت كشـاورز  ين)بـرق و سـوخت ماشـ    انـرژی  یارانـۀ  ،ش(كـ  علفسموم و 

 است. يالتتسه یارانۀمحصوالت و 

ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشها با توجه به آن ه در نتایج محاسبۀ این پرداخت

ثابت  های يمتدر قای های بودجه( آمده است. براساس آن حمایت5-2-2-2جدول )

برنامـۀ  در  یـال ر يليـارد م 561بـه  دورۀ جنـگ،  در  یالر يلياردم 241از  1284سال 

بـا   انـرژی و شيميایي  ی انواع كود، سمومها نهادهحمایت از  چهارم افزایش پيدا كرد.

. شـود  مـي درصـد آن را شـامل    25حـدود  ای  های بودجـه  یتحمادر سهم  ینبيشتر 

هـای   رداخـت پ بخش عمـدۀ  ها برنامه همۀها در  حمایت ینا يانگينبه طور مبنابراین، 

را در برگرفته است كه تفاوت قيمت داخلي و خارجي كود و سموم شميایي ای  بودجه

آن  آالت از دالیـل های زیرزمينـي و توسـعۀ ماشـين   و انرژی و افزایش استفاده از آب

 است.

حمایت به شكل تسهيالت بانكي در برنامۀ سوم توسعه بيشترین مقدار را داشت و 

هـا در دورۀ جنـگ و برنامـۀ اول بـا     ایشي پيدا كرد. این حمایتاز برنامۀ دوم روند افز

سـازی نـرخ سـود در    ، بـا اجـرای یكسـان   1284نوسان همراه بود. هم نين از سـال  

ی اقتصادی حمایت از بخش كشاورزی از راه پرداخت تسهيالت بانكي متوقف ها بخش

، 1276سال  شد. روند پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول خرما نيز پس از آغاز در

تا پایان برنامۀ سوم روند افزایشي مالیمي داشت و در برنامۀ چهارم رشد چشـمگيری  

 رو شد.پایاني این برنامه با كاهش روبه های سالپيدا كرد، اما در 
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خرما در نرخ حقيقي ارز  ميليارد  كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-9-9-9جدول 

 (2984ثابت سال  -ريال

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

1360111/3858/890/001/27171/5464/9334/33

1361190/7598/430/001/61292/4065/2433/66

1362210/5692/930/001/60306/7068/6530/30

1363308/40109/150/003/74425/0472/5625/68

1364192/86109/590/004/21310/8662/0435/25

1365260/65152/410/003/54420/1462/0436/28

1366187/51194/190/003/52388/7548/2349/95

1367237/38167/130/003/16410/8457/7840/68

212/44122/840/002/83340/7862/6835/77میانگین

1368203/76177/520/003/07387/4252/5945/82

1369296/17255/580/006/34564/4252/4745/28

1370231/08212/240/009/91463/1549/8945/83

1371169/27170/320/006/78353/1647/9348/23

1372115/57149/110/003/81272/3042/4454/76

1373114/10209/200/004/44332/1734/3562/98

188/33195/660/005/72395/4446/6150/48میانگین

1374145/28218/700/003/69371/3639/1258/89

1375126/90238/390/004/64374/5733/8863/64

137684/32225/370/056/15322/0326/1869/98

1377133/20224/880/237/01372/3335/7760/40

1378154/73333/730/316/98502/7430/7866/38

128/89248/220/125/69388/6133/1563/86میانگین

1379150/85360/422/4610/86535/4428/1767/31

1380115/40241/203/3610/33380/6130/3263/37

138191/32271/261/0710/00383/6423/8070/71

138285/12307/796/2612/03423/2420/1172/72

1383131/48441/9617/3213/53617/8221/2871/54

114/83324/526/0911/35468/1524/7469/13میانگین

1384110/54561/3461/720/00733/5915/0776/52

1385123/28538/2862/610/00724/1817/0274/33

1386118/95634/2944/260/00797/5014/9279/53

1387108/59266/7134/600/00409/9026/4965/07

138874/75242/367/770/00324/8823/0174/60

138993/75269/397/150/00370/2825/3272/75

104/98418/7336/350/00560/0620/3073/80میانگین

1390129/28250/2014/520/00394/0032/8163/50

1391182/72330/3610/910/00523/9934/8763/05

1392209/25361/457/690/00578/3936/1862/49

1393240/08394/437/610/00642/1237/3961/43

1394293/25457/477/640/00758/3738/6760/32

210/92358/789/670/00579/3735/9862/16میانگین

جم  
ی برنامۀ پن

ش بین
پی

ی و 
صاد

توسعۀ اقت

ی
اجتماع

گ
دورۀ جن

ی و 
صاد

برنامۀ اول توسعۀ اقت

ی
اجتماع

برنامۀ دوم توسعۀ 

ی
ی و اجتماع

صاد
اقت

برنامۀ سوم توسعۀ 

ی
ی و اجتماع

صاد
اقت

ی و 
صاد

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

ی
اجتماع
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 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-9-9-1 نمودار

در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-2-2-3)نمودار در كه  طور همان

همواره با نوسان همـراه بـوده اسـت. پـس از یـك دوره       1284های ثابت سال قيمت

ی آزادسازی روند كاهشي پيدا كرد، امـا از  ها سياست، با اجرای 1262افزایش تا سال 

با وجود نوسان از ثبات نسبي برخوردار بود. پس از آن با رشد سطح  1281تا  1272

هـای توليـدی و شناورسـازی    زیركشت، افزایش شكاف قيمت داخلي و خارجي نهاده

نها با یـك كـاهش در   ای، تهای بودجه، رشد فزایندۀ پرداخت1281نرخ ارز در سال 

 تا پایان برنامۀ چهارم ادامه پيدا كرد. 1287سال 

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

حمایـت از توليدكننـده    یهـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-2-2-4ای در جدول )بودجه

ند شـاخص انحـراف   ( رو5-2-3در ستون اول این جدول همانند جدول ) آمده است.

ی دوم و سوم نـرخ حقيقـي ارز   ها برنامهكه در دورۀ جنگ و  شود مينرخ ارز مشاهده 

 بيش از نرخ تعادلي آن بوده است.
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 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

به طوری كـه اثـر    است، بوده كنندهتنها در برنامۀ سوم حمایت یتيی حماها سياست

این حمایت در روند افزایشي سهم صادرات ایران در بازار جهاني، پس از یك دوره از 

 دست دادن سهم بازار با ورود رقبای جدید، پس از خشكسالي در برنامۀ دوم مشاهده

در دوران  -4515هـا از   یتمقدار حما ،1284های ثابت سال  يمتق براساس. شود مي

با  همزمان، 1281افزایش یافت و در سال  سوم ۀدر برنام یالر يلياردم 152جنگ به 

اما در برنامـۀ چهـارم بـا افـزایش      ین مقدار خود رسيد،بيشترشناورسازی نرخ ارز به 

 بيني كاهش ارزش پولقيمت صادراتي، حمایت از كشاورزان كاهش پيدا كرد. با پيش

ی بر كشاورزان تحميل شود. بيشتررود در برنامۀ پنجم ماليات پنهان ملي، انتظار مي

در  دهـد  مي( نشان 5-2-2-3( و )5-2-2-2(، )5-2-2-4ای )ه مقایسۀ نتایج جدول

ای بوده اسـت و  های بودجهاز پرداخت بيشترهای قيمتي ها سهم حمایتسال بيشتر

دخالت دولت در بازار محصول،  دهد ميشان ن است كهتنها در پنج سال چنين نبوده 

دهي به قيمت داخلـي بـا تعيـين قيمـت تضـميني،      ی ارزی و جهتها سياستاز راه 

 1276كاران بوده است. اما از سال نخل كنندۀ حمایتای های بودجهاز پرداخت بيشتر

ای، هـای بودجـه  با كاهش تفاوت قيمت داخلي و خارجي خرمـا و افـزایش پرداخـت   

ای كاهش پيدا كرده اسـت. بـا   های بودجههای قيمتي و پرداختسهم حمایت تفاوت

ی اول،دوم و چهـارم توسـعه،   هـا  برنامهی در دورۀ جنگ و ا ای بودجهه وجود پرداخت

های قيمتي، منفي بوده اسـت. در   عالمت با حمایت ( همPSEحمایت از توليدكننده )

ي ی قيمتـ هـا  سياسـت اثـر منفـي   ای با خنثي كردن های بودجهبرنامۀ سوم، حمایت

خرمـای ایـران و    پـذیری  رقابـت كه به افـزایش   شد كنندگان توليدموجب حمایت از 

 كسب رتبۀ اول صادرات آن انجاميد.
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ــت از 5-2-2-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

، بـه جـز   تعادلي)اثركل( روندی مشابه اثرمستقيم داشته است كه تا ميانۀ برنامـۀ دوم 

ای و بازاری های بودجه، همواره منفي بوده و پس از آن، با توسعۀ حمایت1267سال 

 ها مثبت شده است.برآمده از كاهش قيمت جهاني در بعضي سال

های جهاني و در برنامۀ چهارم رشد قيمت داخلي متناسب با رشد افزایشي قيمت

ی دولت، ها سياستنفي شد. یعني م كنندگان توليدنرخ ارز نبود و ميانگين حمایت از 

خرما در آن كاسته است  كنندگان توليد پذیری رقابتبا در نظر نگرفتن بازار جهاني، از 

این روند در برنامۀ پنجم نيز ادامه پيـدا كنـد كـه در بلندمـدت      شود ميبيني و پيش

 و صادرات را در پي دارد. كنندگان توليدكاهش انگيزۀ 

شاخص  ،كنندگان توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز رطور كه بيان شد، دهمان

از  یــتشــاخص بــرآورد حمااز تــر  %( مهــمPSE) يدكننــدهاز تول یدرصــد یــتحما

ـ    یـت از حما یبهتـر  یسـۀ مقا، زیـرا  ( استPSE) يدكنندهتول  ينرا در طـول زمـان، ب

شاخص  ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

 .شود ميمشاهده  (5-2-2-4)در جدول 
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 خرما كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-9-9-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-1749-1071-48/9010/87-38/03
38/901361-6391-4002-70/739/09-61/64
38/671362-5817-3537-67/0710/39-56/68
47/681363-8480-5000-74/579/49-65/08
-13/161364-5529-6835-68/24-4/96-73/20
-2/711365-3433-3772-47/11-3/24-50/35
75/721366-3330-335-44/3436/45-7/89
89/871367-1302955-24/6559/4134/76
39/76-55/7015/94-2950-4504-میانگین37/72
50/621368-3211-1225-48/9520/68-28/27
-4/301369-357-759-9/20-9/53-18/72
-10/841370-3338-4438-44/01-8/09-52/10
-47/031371-784-4943-17/01-39/30-56/32
-51/411372-2656-9006-44/97-28/43-73/40
-41/291373-3073-7851-46/89-22/85-69/74
49/76-14/59-35/17-4704-2236-میانگین17/38-
-31/971374-1876-4990-29/72-23/83-53/55
-16/181375-2844-4140-50/23-10/82-61/05
-0/891376159-655/09-7/14-2/05
33/151377-67563-2/0024/4822/49
29/101378-221319-5/8316/7610/93
16/65-0/11-16/53-1662-970-میانگین2/64
16/961379-409-281-12/892/49-10/40
16/541380172000/617/848/45
12/9913811103116344/278/7252/99
3/85138283-703/12-5/85-2/73
-2/7913831-4620/03-12/30-12/27
1591107/030/187/21میانگین9/51
-6/181384-1533-2342-29/73-12/82-42/55
-10/701385-1635-2696-31/71-14/88-46/59
-13/091386-2128-3674-31/61-15/69-47/30
-7/741387-1239-1899-23/50-9/66-33/16
-3/32138855020412/86-8/264/60
-17/451389-433-1559-10/06-19/72-29/78
32/46-13/50-18/96-1994-1070-میانگین9/75-
-19/221390-829-2029-19/70-19/04-38/73
-21/141391-2365-4179-40/56-15/72-56/28
-23/071392-2940-5137-45/60-15/45-61/05
-24/981393-3575-6225-50/13-15/09-65/21
-22/091394-4755-7460-56/50-12/36-68/86
58/03-15/53-42/50-5006-2893-میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

ی و 
صاد

توسعۀ اقت

اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ 

ی و اجتماعی
صاد

اقت

%PSE

گ
دورۀ جن

ی 
صاد

برنامۀ اول توسعۀ اقت

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ 

ی و اجتماعی
صاد

اقت

برنامۀ چهارمتوسعۀ 

ی و اجتماعی
صاد

اقت
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محور و نـرخ حقيقـي    با رهيافت تجارت كه% PSEشاخص  یدرصد -55 يانگينم

 55 يدكنندهتول یافتيمقدار در دهد مينشان  محاسبه شده است، جنگ ۀدورارز برای 

به دسـت آورد، كمتـر    يجهان يمتبا فروش محصولش با ق توانست ي ه مدرصد از آن

اسـت  موجـب شـده   ره دو یـن در ا یتيحمـا  یهـا  سياسـت  یگر،د يانبوده است. به ب

به توانست  مي یيها سياستچنين بدون  یطكه در شرای را % از درآمد55 يدكنندهتول

بـا نـرخ   شاخص  ینا يانگينم از دست بدهد.پنهان  ياتمالبه شكل نوعي  آورددست 

در طـول  باغداران  یعني ؛درصد برآورد شده است 7م توسعه سو ۀدر برنامارز حقيقي 

 يجهان يمتق اكه در صورت فروش محصول ب یدرصد از درآمد 7 ۀبرنامه به انداز ینا

موجـب   یتيحمـا  یهـا  سياسـت برنامـه   یـن . در اانـد شده یتحما آورند، يبه دست م

داده  یشافـزا  ياو را نسبت به بازار جهان یافتيشده و در يدكنندهمثبت از تول یتحما

و توسعۀ توليـد و در نتيجـه    كنندگان توليدتواند به افزایش توان رقابتي مي است كه

ی ها سياستتقویت ترازتجاری بخش كشاورزی انجامد. در دورۀ جنگ به علت اجرای 

نگه داشـتن قيمـت   گذاران به كمتر ، سياستكنندگان مصرفتثبيتي برای حمایت از 

داخلي گرایش داشتند و كشاورزان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان زیادی بودند؛ این 

شرایط تا پایان برنامۀ اول توسـعه بـا نوسـان ادامـه داشـت. كـاهش و ثبـات نسـبي         

كـاران را حمایـت كـرد، امـا     ی  دوم و سـوم، خرمـا  هـا  برنامههای صادراتي در  قيمت

 كننـدگان  توليداز  یتدر حما يبخش یها سياست يرو تأث يممقدار اثر مستق ینبيشتر

درآمـد   پذیرفت. به طوری كه كشاورزان حدود نيمـي از  صورت 1281سال خرما در 

خود در شرایط رقابت در بازار جهاني را به شكل حمایت دریافت كردند، امـا كـاهش   

مـایتي  ی حهـا  سياسـت ثباتي اجـرای  دهندۀ بينشان 1283درصد در سال  2آن به 

رود. ميـانگين  شـمار مـي  باغـداران بـه   ریـزی  رنامـه است كه همواره عاملي منفي در ب

، در پي اجرای دهد ميدرصد بود كه نشان  -12حمایت از كشاورزان در برنامۀ چهارم 

ی بخشي و اعمال نرخ ارز حقيقـي در مقابـل رقبـای خـارجي حمـایتي از      ها سياست



  212                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

در برنامـۀ پـنجم حمایـت از     شـود  مـي  بينـي كشاورزان نشده است. هم نـين پـيش  

 .درصد كاهش پيدا كند -43كشاورزان تا 

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

دیگر در به جز برنامۀ سوم، ، دهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان خرما را نشان 

ت حمایـت شـدن كشـاورزان در دورۀ    ترین علـ است. مهمشده  یابيارز نفيمها دوره

افت قيمت صـادراتي بـود كـه بـا نزدیـك بـودن بـه قيمـت داخلـي،           1283-1276

خرماكاران را در پي داشت. هم نين در این دوره اعمال نرخ تعادلي ارز  پذیری رقابت

حمایـت  برآمده از متغيرهای بنيادین اقتصاد، نسبت به نرخ حقيقي ارز از كشـاورزان  

بـا   شـود  مـي برآورد ارزش حقيقي ریال موجـب  . در برنامۀ چهارم كمدكن ميبيشتری 

 اعمال نرخ تعادلي ارز كشاورزان زیان بيشتری را متحمل شوند.

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

 مثبـت و برنامۀ سوم توسـعه   تنها در دورۀ جنگست، خرما حمایت از توليدكنندگان

از  یتموجب حمایال، به طور متوسط ارزش ر برآورد بيش، دو دوره ایندر . بوده است

خـالف جهـت    يبخش و یارز یها سياستجنگ،  ۀدر دور شده است. كنندگان توليد

جنـگ موجـب    ۀدر دور يرمسـتقيم مقادیر مثبـت اثـر غ   ی كهطور به اند،بودهیكدیگر 

ر حمایت از توليدكنندگان خرما بخش كشاورزی د ویژۀی ها سياست يكاهش اثر منف

از  یـت حما بـر  ی،ارز یهـا  سياسـت اجرای  ،توسعه دوم ۀدوره شده و در برنام یندر ا

 11/1داشته و به طـور ميـانگين، سـاالنه موجـب كـاهش       ناچيزیاثر  كنندگان توليد

 یگـر . در دكشاورزان ایراني نسبت به رقبای خارجي آنان شـده اسـت  درآمد  درصد از

كـه در   یاسـت. بـه طـور    بوده همسو يبخش و یارز یها سياستتوسعه،  یها برنامه

 لاز محصـو  يمنفـ  های یتحما ی،ارز یها سياست ي، اثر منفچهارماول و  یها برنامه

بخـش   هـای  یـت حما ،هـا  سياسـت  یـن اثـر مثبـت ا   م،سو ۀو در برنام یتخرما را تقو

 كرده است. يبانيرا پشت كنندگان توليداز  یكشاورز
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شـده   يبررسـ  ۀدور هـای  سـال  بيشـتر در  يممطلق اثرمستق یر%، مقادPSE دربارۀ

در مجمـوع كـل    یگـر، د يانبوده است. به ب يرمستقيماز اثر غ بيشتر (1282-1261)

 یا یتتقو یارز یها سياستخرما بر حسب عالمت شاخص،  كنندگان توليداز  یتحما

ی هـا  ياسـت سبه عبـارت دیگـر، نقـش    بوده است.  يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع

ی ارزی اسـت. شـایان ذكـر اسـت در     هـا  سياسـت از  بيشتربخشي در اندازۀ اثر كل، 

 دهـد  مـي تـر بـوده و نشـان    ی ارزی پررنـگ ها سياستنقش  1276-1283 های سال

ارزش حقيقـي پـول ملـي همـراه بـا كـاهش ارزش پـول، در حمایـت از          برآورد بيش

ما از محصوالت صـادراتي اسـت،   خراز آنجا كه داشته است. تأثير بيشتری كشاورزان 

ی ارزی بر انگيزۀ توليدی و صادراتي باغداران تأثير مستقيم دارد. از این رو، ها سياست

در برنامـۀ چهـارم توسـعه، پرداخـت      برآورد ارزش ریال، كمشود ميكه مشاهده چنان

ادامـۀ ایـن رونـد بـه      اسـت كـه  ماليات پنهان زیادی را بر كشاورزان تحميـل كـرده   

رساند و موقعيت ایران را در بازارهای جهاني تضـعيف  خرما آسيب مي كنندگان توليد

 .كند مي

ی ها برنامه يطخرما  كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-9-9-7

 توسعه

ــت از   ــاخص حمای ــبۀ ش ــدگان مصــرفدر محاس ــالاز  كنن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  صـرف مبـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

كـه در محاسـبۀ ایـن شـاخص بـرای       شـود  مـي استفاده  كنندگان مصرفبه  ها انتقال

از راه بودجۀ سـاالنۀ   كنندگان مصرفپرداخت مستقيمي به از آنجا كه محصول خرما، 

بـه   كننـدگان  مصـرف ، تنهـا انتقـال از   پـذیرد  مـي ن صـورت ( دهنـدگان دولت)ماليات

در محاسـبه بـه كـار گرفتـه شـده       كنندگان مصرفبه  و واردكنندگان كنندگان توليد
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خرمـا   كنندگان مصرف یدرصد یتشاخص حما یرمقاد( 5-2-2-5)جدول  است. در

(CSEط )%است.گزارش شده ( 1261-82)ي مورد بررس ۀدور ي 

های ثابـت  خرما برحسب قيمت كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

ــســت كــه حماا آن يــانگرب، 1284ســال  در ســال اجــرای  كننــدگان مصــرفاز  تی

هـا  اما ميانگين حمایـت  ،ی پيدا كردچشمگير( كاهش 1271ی آزادسازی)ها سياست

بخشـي و   هـا  سياسـت خرما بـا اجـرای    كنندگان مصرفمثبت بود و  ها برنامهدر تمام 

نرخـي  با اجرای سياست تك 1281در برنامۀ سوم، تنها در سال  ارزی حمایت شدند.

د ریال ميليار 554و آنان ناگزیر از پرداخت  نشدحمایت  كنندگان صرفمشدن ارز از 

 ــ  ماليات پنهان شدند.1284ــ به قيمت ثابت سال 

حمایت از آنان برحسب نـرخ ارز تعـادلي نيـز رونـدی مشـابه داشـته و در همـۀ        

داشتن قيمت داخلي نسـبت بـه   نگه كم، ميانگين آن منفي بوده است. یعني ها برنامه

خرمـای   كننـدگان  مصرفگذاری پول ملي موجب حمایت از ارزشهاني و كمقيمت ج

بازار جهاني شده است. در برنامۀ چهـارم بـا اجـرای     كنندگان مصرفداخلي نسبت به 

ميليارد ریال بـه قيمـت    1378 كنندگان مصرفی ارزی و بخشي، ها سياست همزمان

در برنامۀ پنجم حدود  به شكل حمایت دریافت كردند كه این مقدار 1284ثابت سال 

 دو برابر خواهد شد.

 دهـد  مـي نشـان  ( بـا نـرخ ارز حقيقـي،    CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

درصـــد از پرداختـــي  61خرمـــا در دورۀ جنـــگ  كننـــدگان مصـــرفحمایـــت از 

شدۀ جهاني شامل شده است. یعنـي در  های تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرف

درصـد   61، بـه انـدازۀ   كننـدگان  مصرفی قيمتي، ها سياستشرایط كنوني با اجرای 

كننـد.  پرداختند، حمایـت دریافـت مـي   باید مي باشد(در صورتي كه بازار آزاد )آن ه 

در برنامــۀ ســوم بــه كمتــرین مقــدار رســيده و  هــا از ارزش مصــرفســهم حمایــت
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تـر  كم ،پرداختنـد درصد از آن ه در بازار جهاني باید مي 8خرما تنها  كنندگان مصرف

 اند.پرداخت كرده

( اثر كل رونـد مشـابهي بـا اثـر مسـتقيم دارد و      5-2-2-6براساس نتایج جدول )

خرما را بـا برقـراری نـرخ ارز تعـادلي بلندمـدت       كنندگان مصرفچگونگي حمایت از 

سازی نرخ ارز كه با اجرای سياست یكسان 1281. در سال دهد مياقتصاد ایران نشان 

خرما براساس این شاخص كمترین مقدار را  كنندگان صرفمهمزمان است، حمایت از 

 46ی ارزی و بخشـي  هـا  سياستخرما با برقراری  كنندگان مصرفدارد، به طوری كه 

درصد از آن ـه در شـرایطي كـه هـيچ سياسـت ارزی و بخشـي اجـرا نشـود بيشـتر          

 هـای های جهاني نسـبت بـه قيمـت   پردازند. در برنامۀ چهارم با رشد بيشتر قيمت مي

درصد رسـيد كـه    26افزایش پيدا كرد و به  كنندگان مصرفداخلي خرما، حمایت از 

ی ارزی و ها سياستایراني در شرایط اجرای  كنندگان مصرفدهندۀ مازاد بيشتر  نشان

 ست.ها سياستبخشي نسبت به وضعيت اجرا نشدن 

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرفت، یعني با كم برآورد ارزش ریال)انحراف منفي(، اس

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

، نشـان  شـود  مـي سياست ارزی برقرار است نسبت به وقتي كه سياسـت ارزی اجـرا ن  

-ی ارزی تضـعيف هـا  ياستسی دوم و سوم توسعه ها برنامه. در دورۀ جنگ و دهد مي

خرمـا   كننـدگان  مصـرف ی بخشي بوده و با اجـرای سياسـت ارزی،   ها سياستكنندۀ 

بـرآورد  بـا اجـرای سياسـت ارزی كـم     ها برنامهكه در دیگر اند. در حاليحمایت نشده

خرما نسبت به شرایطي كه سياست ارزی برقرار نباشـد،   كنندگان مصرفارزش ریال، 

% كمتـر از قبـل از اجـرای سياسـت     7/6ال در برنامۀ چهارم اند. برای مثحمایت شده

 كنندۀ سياست بخشي بوده است.اند و سياست ارزی تقویتارزی پرداخت كرده

 



  212                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

 خرما كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-9-9-7جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/8113601678101353/69-12/5241/17

38/9013615800359373/97-10/1963/78

38/6713625255316770/61-11/4659/15

47/6813637629446978/31-10/4267/89

-13/1613645034609972/073/6975/77

-2/7113653321349752/881/2954/16

75/721366324039649/52-38/8210/70

89/8713671496-72032/42-62/42-29/99

17/6142/83-4182268960/43میانگین37/72

50/6213683150120054/85-23/2131/65

-4/30136974789123/753/3427/09

-10/8413703074383150/115/4755/59

-47/031371845394424/6835/7960/46

-51/4113722189694749/5926/1575/74

-41/2913732473588851/9620/0772/03

2080378342/4911/2753/76میانگین17/38-

-31/9713741734405635/6020/7956/39

-16/1813752145288956/847/1163/95

-0/8913761351605/200/886/08

33/151377360-35113/04-30/15-17/11

29/101378571-12319/06-24/41-5/35

5/1620/79-989132625/95میانگین2/64

16/96137973336529/77-12/3417/44

16/541380278-3313/12-14/94-1/83

12/991381-554-784-28/87-17/48-46/34

3/85138226018212/79-3/509/29

-2/79138349658316/882/4019/28

0/43-9/17-242638/74میانگین9/51

-6/1813841774204543/963/5347/50

-10/7013851785226245/755/9251/67

-13/0913862357319343/477/5551/02

-7/7413871301165831/275/4236/68

-3/321388-188-62-5/273/58-1/69

-17/451389639138118/6714/4833/14

1278174629/646/7536/39میانگین9/75-

-19/221390972179129/0613/9643/02

-21/1413912294356149/5510/8460/38

-23/0713922791435254/5710/6265/20

-24/9813933343525459/1310/3369/46

-22/0913944366628065/527/7073/21

2753424851/5610/6962/25میانگین22/10-

سال
%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

ی و 
صاد

توسعۀ اقت

اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

گ
دورۀ جن

ی و 
صاد

برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ 

ی و اجتماعی
صاد

اقت

برنامۀ سوم توسعۀ 

ی و اجتماعی
صاد

اقت

ی و 
صاد

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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ی هــا سياســتنبــود  در شــرایطخرمــا  كننــدگان مصــرفجانبــه از حمایــت یــك

بـا   همزمانكاهد و با تضعيف توليد بازار مي پذیری رقابت، از كشاورزان كنندۀ یتحما

 .شود ميتقویت تقاضا موجب از دست دادن سهم صادراتي و حتي نياز به واردات 

 های خرمايشنهادو پ يریگ نتيجه 4-9-9-7

 یـران ا محصـوالت صـادراتي مهـم زیـربخش باغبـاني     خرمـا از   ،شد كه بيان چنان

 صورتو مصرف آن  يداز بخش تول يمختلف یتيحما یها سياستو  شود ميمحسوب 

ی هـا  شـاخص  براسـاس  هـا  یـت حما یـن ا يكم  یرپژوهش مقاد یناست. در ا یرفتهپذ

MPS ،PSE و CSE يـانگر ب یجنتـا  اسـت كـه  محاسـبه شـده    1261-82 ۀدور يط 

 هـای  یـت در حماو نوسـاني   یشـي وجود رونـد افزا ، با كنندگان توليدحمایت منفي از 

 كننـدگان  مصرفآنان و روند كاهشي در حمایت از از  یتو كل حما ای بودجه يمتي،ق

 هـای  یـت در مجمـوع حما  ينبـوده اسـت. هم نـ    1284سـال   ثابـت  يمتخرما به ق

 بيشـتر در  يدگننـدگان از تول یـت در كل حما قيمتي های یتحما يمتي،و ق ای بودجه

 اند. داشته یبيشترسهم  ایبودجه های ایتنسبت به حمها سال

 كنندگان توليداز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياستاثر  يبررس

در  ينجنـگ و هم نـ   ۀدر دور ها سياست ینا دهد ميخرما نشان  كنندگان مصرفو 

سـوم توسـعه كـه انحـراف نـرخ ارز مثبـت بـوده         ی دوم وهـا  برنامـه  های سال بيشتر

 ياثر مثبتـ  كنندگان توليداز  یتحما یها شاخص( بر ارزش حقيقي ریال برآورد بيش)

از  یـت توسـعه موجـب كـاهش حما    یهـا  برنامـه  دیگـر كه در  داشته است، در حالي

بوده  يماثر مستق كنندۀ فيتضع يرمستقيماثر غ خرما شده است، یعني كنندگان توليد

از  يشـگيری پ یباثبات و بلندمـدت بـرا   یها سياست ی، اجرایجنتا ینا براساساست. 

. شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق هایوسانن

با كاهش قيمت صادراتي، ماليات پنهان دریافتي از كشاورزان  1276-1283در دورۀ 
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با تقویت انگيزۀ خرماكاران، رشد سهم صادرات جهاني را در پي  است كهكاهش یافته 

 بـر  تأكيـد هـا،  های قيمتي از كل حمایتحمایت بيشترداشته است. با توجه به تأثير 

 يجهان يمتبه ق یكخرما نزد يمتموجب حفظ ق يمتيق یتحمای ها سياست یالگو

، اما در این رویكرد با دخالت مستقيم دولت در بازار محصول از درجۀ رقابـت  شود مي

بـه   بخشـي تنـوع  از این رو، در كنار هـدایت قيمـت بـازار،   . شود ميبازار خرما كاسته 

هـای  يم و تسـهيل رویـه  مسـتق  های پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحما

با توجه به ضوابط بهداشتي كشورهای واردكنندۀ مناسب باشد.  تواند يم يزنصادراتي 

ای به شرط رعایت اسـتانداردهای توليـد محصـول    های بودجهخرما، پرداخت حمایت

. هم نـين ایجــاد  رســد مـي بـه نظــر  مطـابق درخواسـت بازارهــای جهـاني مناســب    

و اثرگـذاری بـر    پـذیری  رقابـت هایي برای ورود انبوه به بازار جهاني به افزایش  تعاوني

این  توسطها توان با ایجاد سازوكاری برای توزیع حمایتمي كه كند ميقيمت كمك 

ی ها سياستها، كشاورزان را به تشكيل و عضویت در آنها تشویق كرد و كارایي تعاوني

و  همسـو ای كـه  ی ارزی و بخشي بـه گونـه  ها سياستحمایتي را افزایش داد. تنظيم 

افزاید و با افزایش مزیـت رقـابتي، بـه    كنندۀ یكدیگر باشند، به كارایي آنها ميتقویت

. به طوری كه مقادیر مثبـت  كند ميداخلي كمك  كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابت

، اجـرای سياسـت   دهـد  مـي نامۀ سوم توسعه نشان اثر مستقيم و اثرغيرمستقيم در بر

ی بخشي بـوده، موجـب حمایـت از    ها سياستكنندۀ سازی نرخ ارز كه تقویتیكسان

يني برنامۀ پنجم نيز همانند برنامۀ چهـارم،  ب در پيشخرما شده است.  كنندگان توليد

و اثرمسـتقيم و  ی بخش كشاورزی نيسـت  ها سياستنندۀ ك ی ارزی تقویتها سياست

را در  كنندگان توليدند. شاخص حمایت بازاری هم عدم حمایت از اركل هر دو منفياث

ی ارزی و هـا  سياسـت ، به طوری كـه  دهد ميبازار داخلي نسبت به بازار جهاني نشان 

 خرما خواهد بود. كنندگان توليدبخشي به زیان 
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 ارزی های رهدودر خرما  كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-9-9-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

در سـه   كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت قيمتي از ها شاخصمتوسط 

 براسـاس ( آمـده اسـت.   5-2-2-6ی ارزی كشـور در جـدول )  ها سياستدورۀ اجرای 

هـای  در دهـه خرما  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص

در كـل   یارز یهـا  سياسـت بـا   یسـه در مقا يبخشـ  یها استسياول تا سوم بررسي، 

از اثـر   بيشترهمواره يم قدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یبيشتر يرتأث ها یتحما

 ،نـرخ ارز  يـت تثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀبوده است. در ده يرمستقيمغ

از  یـال ر ارزش بـرآورد  بـيش و بـا   یافـت  یشبـه شـدت افـزا    يانحراف از نـرخ تعـادل  

از  يبخشـ  یها سياست يآثار منف هدور یناما در ا ،شدقيمتي  یتحما كنندگان توليد

بود كـه   یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل يمتجمله كم نگه داشتن ق

كـرد. در   يرا منف يدكنندهكل از تول یتحما مجموعو در  يرا خنث یارز ياستاثر س

 يـانگين م، نـرخ ارز منفـي  انحراف و  يچند نرخ یزار ياستس یبا برقرار 1271 ۀده

 یهـا  سياسـت  يشد، اما بـه طـور كلـ    يمنف كنندگان توليداز  یتحما ثرغيرمستقيما

 يـدا بهبـود پ  كنندگان توليداز  بيشتر یتحما یدر راستا 1261نسبت به دهۀ  يبخش

ســوم  ۀ. در دوردرصــد بــود -31در ایــن دوره  PSEو ميــانگين اثــر مســتقيم  كــرد

 يداشده انحراف نرخ ارز كاهش پ یریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز یها تسياس

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-55/6514/11-41/54-49/8011/87-37/9355/65-14/1141/54

1371-1380-9/30-29/89-2/89-32/78-20/38-8/08-28/4629/892/8932/78

1381-1389-4/94-19/85-2/43-22/28-7/37-10/05-17/4219/852/4322/28

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE



  240                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

از  نكـردن  یـت حما بـا  ،بـرآورد ارزش ریـال  كـم   یـن بـود. ا  يهم نان منفـ  ، اماكرد

درصـدی در   -33ي، موجب اثركـل  بخش یها سياست نفياثر م يدكننده، همراه باتول

در  يماثرمسـتق  یدر بخـش كشـاورز   هاحمایت افزایشدوره با  ین. در ابازار خرما شد

PSE % .در دورۀ  كننـدگان  مصـرف بـرای   نسبت به دورۀ دوم ارزی افزایش پيدا كرد

ی بخشـي بـود و بـا    هـا  سياسـت كنندۀ اثر مثبت نخست ارزی، سياست ارزی تضعيف

درصـد از آن ـه در شـرایط     41 كننـدگان  مصـرف ی ارزی و بخشي ها سياستاجرای 

هـای بعـدی بـا كـاهش     اند كه در دههكرده هزینهكمتر  ،پرداختندبدون سياست مي

 رو شد.روبه

از  برآمـده ای ی حمایـت از توليـد خرمـا از نوسـان دوره    هـا  شـاخص به طور كلي 

ی هـا  سياسـت ابتـدایي كـه    هـای  سالكنند. در قيمتي صادراتي پيروی مي های دوره

ی هـا  برنامهو در كنندۀ آن نبود ی ارزی جبرانها سياستكننده نبوده، بخشي حمایت

 كننـدگان  توليدی بخشي به زیان ها سياستبا  همسوی ارزی ها سياستاول و چهارم، 

كننده، مانند برنامۀ سوم توسعه، به افـزایش  و حمایت همسوی ها سياستبود. اجرای 

خرما، افزایش كارایي آنان و توسعۀ صنایع وابسته به این  كنندگان توليد پذیری رقابت

اهميت به صنایع تبدیلي و فـراوری،  . كند ميش سهم صادرات كمك محصول و افزای

ونقل مناسب به منظـور جلـوگيری از ترشـيدگي    ها و تجهيزات حملتوسعۀ سردخانه

بندی در مناطق توليد محصول، ظرفيت بيشتری را های بستهخرما و احدا  كارخانه

تـوان بـا    كـه مـي   كند ميایجاد برای صادرات خرمای ایران نسبت به وضعيت كنوني 

آوری و توليـد  های مناسب سهم این محصول در تجارت جهاني، ارزی تدوین سياست

نرخ ارز در فصل سوم،  برآوردبا توجه به نتایج افزایش داد. را ارزش افزوده برای كشور 

كـه در صـورت    شـود  مـي افزایش درآمدهای نفتي موجب افزایش ارزش ریال تعادلي 

اسـت. هم نـين    كننـدگان  توليدد درآمدهای نفتي به نفع ثبات نرخ حقيقي ارز، رش

، بـر نـرخ تعـادلي ارز و شـاخص     آوری فنوری اقتصاد به عنوان شاخص پيشرفت بهره
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توانـد حمایـت از   كه دولت با مدیریت این دو عامـل مـي   چنين اثری داردها حمایت

ی هـا  سياسـت رود، تركيـب  خرما را افزایش دهد. بنابراین انتظـار مـي   كنندگان توليد

كشـاورزان   كننـدۀ  حمایـت آن،  برایندای باشد كه پولي، مالي، ارزی و بخشي به گونه

 باشد.
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 پسته 2-0-2

براساس آمار  به طوری كه ترین محصول صادراتي كشاورزی ایران است،پسته مهم

سازمان خواربار كشاورزی، همواره نخستين كشور جهان از نظر توليد و صادرات پسته 

و تركيه رقبای  ير با توسعۀ توليد این محصول در آمریكااخ های سال. اما در بوده است

توجهي به بهبود شرایط توليد و كم همزمان شد كهجدیدی برای ایران ایجاد 

-نگهداری پسته و راهبردهای مناسب بازاریابي، جایگاه ایران را در دهۀ اخير، دست

بازار صادراتي، در رقابتي نزدیك است. با با ایران در سهم  آمریكایافتني كرد و اكنون 

هوایي و خاك شور نواحي مركزی ایران برای كشت وتوجه به شرایط مناسب آب

به گزارش وزرات  است كههای پستۀ كشور در این نواحي گسترش یافته پسته، باغ

درصد توليد و سطح زیركشت را در  81از  بيشتركرمان  جهاد كشاورزی، استان

. بندرعباس به دليل ها پس از آن قرار دارندهای یزد و خراسانرد و استاناختيار دا

 ترین مبدأ صادراتي این محصول است.به كرمان، مهم نزدیك بودن

ی آمریكایافتۀ توسعه كشورهای آسيای شرقي و كشورهای تازهدرآمد  با افزایش

ایش توليد و و با وجود رقبا، افز گسترش است پسته رو به بازار مصرفجنوبي، 

ی حمایتي مناسب با هدف تقویت انگيزۀ توليد كشاورزان ها سياستصادرات با تدوین 

و  كنندگان توليدپذیر است. از این رو، بررسي چگونگي حمایت از امكان

های آتي مطلوب گذاریداخلي پستۀ ایران تاكنون، برای سياست كنندگان مصرف

 است.

یران ارائه ا ۀعملكرد و تجارت پست يد،تول يتوضع( تصویری از 5-2-4-1جدول )

، 1282تا  1268  سطح زیركشت این محصول از سال. با توجه به جدول، دهد مي

. رشد توليد در  هزار هكتار افزایش یافته است 351به  121افزایشي بوده و از حدود 

به  1268هزار تن در سال  121این دوره بيش از سطح زیركشت بوده و از حدود 
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بهبود عملكرد را  است كهافزایش پيدا كرده  1282هزار تن در سال  447از  شبي

اجرای  های سالپسته در عملكرد پسته در  1آوری. ویژگي سالدهد مينشان 

عملكرد ، 1273-1285 های سال. در شود ميمشاهده ی دوم و سوم توسعه، ها برنامه

ه طوری كه در خشكسالي بود، بجهان  ایران كمتر از عملكرد متوسطتوليد پسته 

عملكرد جهاني رسيد.  45/1عملكرد توليد پسته ایران به كمتر از  1272سال 

هم نين، افت عملكرد در یك دوره ممكن است به دليل فرسودگي یا جوان بودن 

سطح زیركشت نسبت  چشمگيری دوم و سوم رشد ها برنامهها باشد كه در مورد باغ

( سهم 5-2-4-1است. براساس نمودار ) بيشتردوم  ۀبه برنامۀ اول، احتمال فرضي

 61افزایشي و حدود  1283سطح زیركشت پستۀ كشور از مجموع جهاني تا سال 

بعد كاهش پيدا كرد.  های سالدرصد بود، اما با وجود افزایش سطح زیركشت، در 

به طور نسبي ثابت بود، اما پس از آن با  1276سهم ایران از توليد جهاني تا سال 

اوليه،  های سالوری محصول نوسان پيدا كرد. دليل ثبات آيروی از روند سالپ

 ،های جدیدبا اضافه شدن باغ است كهآوری ایران و كشورهای جهان ي سالهمزمان

 این نظم از بين رفت.

ۀ مطلق كنندصادرها  سال ۀایران در همبراساس آمار سازمان خواربار كشاورزی، 

ات پستۀ ایران تنها در برنامۀ سوم توسعه افزایشي بود و صادربوده است.  این محصول

با  1276كرد. با وجود این، در سال ی دیگر از روند معيني پيروی نميها برنامهدر 

وقوع خشكسالي و كاهش توليد در كشور، سهم ایران از بازار جهاني پسته به شدت 

وجود افت و نوسان  بعد با های سالدرصد رسيد، اما در  41كاهش یافت و به حدود 

دهندۀ جایگاه تجارت توليد، سهم صادرات به سطح و ثبات پيشين بازگشت كه نشان

كاهش قيمت  های سالویژه در پستۀ ایران و اهميت درآمد ارزی آن برای كشور، به

                                                 
1
آوری در محصول پسته به معني توالي یك سال پرمحصول و یك سال كم محصول، به دليل مصرف ذخایر سال - 

 درون گياه است. 
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ی تجاری و بازرگاني مشوق صادرات، این درآمد حفظ ها سياستنفت است كه با 

زایش توليد رقبای جهاني سهم صادرات ایران كاهش پيدا با اف 1283. از سال شود مي

رود ، انتظار مي1287كرد، اما با افزایش سطح زیركشت ایران و سهم آن از سال 

 .سهم صادراتي ایران نيز با وقفه افزایش یابد

 رانياپسته  رد و تجارتكد، عمليت توليوضع (7-9-4-2 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

 

 1286 پسته در سال ارزی صادراتدرآمد  ینبيشتر ،دورۀ بررسي های سالدر  

كه علت آن افزایش حجم و ارزش هر واحد  به دست آمدميليون دالر  1311برابر با 

سال

سطح 

زیرکشت 

)هزارهکتار(

سهم از سطح 

زیرکشت 

)درصد(

عملکرد )تن 

در هکتار(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید  

)هزارتن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

صادرات 

)هزار تن(

سهم از 

صادرات 

)درصد(

ارزش 

صادرات 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

صادرات 

)درصد(

136813154/130/991/0213055/456973/2827171/95

136915456/091/061/0616359/636974/7425970/57

137016155/261/131/0018255/379776/4235374/83

137117254/781/171/0620257/9810470/1137069/43

137220259/591/140/9722957/7311869/2343571/69

137320659/620/950/9519556/5811163/5839068/00

137421860/971/100/9923960/3412867/8842567/69

137523261/871/120/9626059/7014066/7147866/22

137624763/981/270/9031457/715844/7719742/17

137725964/630/500/6113139/6012564/2641663/08

137825664/921/190/9830463/9210159/9031560/22

137927565/860/410/4511229/7210161/6731458/52

138028165/220/890/8824957/6911557/3735958/76

138129566/060/840/7324948/1113562/9943762/74

138229964/911/020/8730656/4918566/0068068/78

138330049/950/620/8318541/6313958/8955558/97

138430248/400/760/9223044/6513851/0472453/92

138530547/360/820/8925042/1316356/19101861/26

138629044/491/091/0331645/9019349/75120056/89

138725155/081/781/0144755/4613736/1589943/41

138825154/331/781/0144754/777623/8939622/70

138925153/941/780/8844747/3015336/79115943/38
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ها اختالف اندكي سال بيشترصادرات است. سهم حجم و ارزش صادرات پسته در 

قيمت واحد صادراتي ایران و ميانگين جهاني را نشان  یك بودننزدداشته است كه 

 .دهد مي

 
 2968-83 ةطي دورپسته  سهم ايران از توليد، سطح زيركشت، واردات و ارزش واردات جهاني (7-9-4-2 نمودار

های كویری، به عنـوان تنهـا محصـول    معيشت استانپسته در  يتتوجه به اهم با

 به منظور يمختلف یتيی حماها سياست ارزآوری آن، های شور، وپذیر در خاككشت

اجرا شده است. حمایت قيمتي بعضي از محصول  ینكشت ایرو سطح ز يدتول یشافزا

ها، یارانۀ بيمۀ محصول، پرداخت تسـهيالت بـانكي بـا نـرخ سـود كـم و خریـد        نهاده

از ی حمایـت  هـا  سياستدهندۀ اندك، تشكيل های سالتضميني و یارانۀ صادراتي در 

از آنجا كـه  بوده است.  1261-1282پسته ایران در  كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

ــرای پوشــش   ــازار داخلــي و جهــاني پســته، از كــارایي الزم ب ی توليــد، هــا هزینــهب

پسته برخوردار است، دولت از دخالت مستقيم در بازار و تعيين قيمت  كنندگان توليد

 .كند ميتضميني خودداری 
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 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجانت ،ادامه در

ی ها سياست، اثر ينهم ن. شود ميتجزیه و تحليل  (%CSE ،%PSE ،%MPS) پسته

ی اول تا چهارم ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یرارزی و انحراف نرخ ارز بر مقاد

هـای اقتصـادی   پـژوهش از كاركردهـای  از آنجا كه . هم نين، شود ميبررسي توسعه 

ی هـا  شاخصبيني آیندۀ های گذشته و كنوني، پيشافزون بر تبيين و تحليل وضعيت

هـا  است؛ از این رو با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانه ریزی رنامهاقتصادی برای ب

هـای  هـا بـا اسـتفاده از روش   بيني قيمت، و پيش1282همانند برنامۀ چهارم و سال 

. برای محاسبۀ ميـانگين رشـد سـاالنۀ    پذیرد ميانجام  1انگين متحركیابي و ميدرون

 :شود مي( استفاده 5-2-4-1برنامۀ چهارم از رابطۀ )

(1-4-2-5)                                
∑

(       )

  

    
      

 
                        

                           

دورۀ مورد نظر است.  tدر برنامۀ چهارم و  xنگين رشد ساالنۀ متغير ميا mكه در آن، 

در مقدار آن متغيـر در سـال قبـل ضـرب      mبرای محاسبۀ مقدار متغير در هر سال 

ترین فـرم تـابع رونـد    ها و بعضي متغيرها، نيز مناسببيني قيمت. برای پيششود مي

. وابسته به نـوع رونـد   شود مي بينيبعد پيش های سالو برای  برآوردسالۀ متغير  سي

 اسـت كـه  ها، در بعضي موارد از روش ميانگين متحرك استفاده شده موجود در داده

 :دهد مي( شكل كلي رابطۀ آن را نشان 5-2-4-3رابطۀ )

(3-4-2-5)                                                  
∑   
 
   

   
                       

                            

گذشـتۀ   های دورهتعداد  iبيني و دورۀ پيش t+1بيني، متغير مورد پيش xكه در آن 

های مطرح شـده، نتـایج هـر یـك     بيني است. از بين روشاثرگذار بر دورۀ مورد پيش

                                                 
1
 Moving Average 
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بيني و كمترین خطا باشد، مورد اسـتفاده  ین تناسب با سری مورد پيشبيشتردارای 

 است.قرار گرفته 

 يطه پسهته   كننهدگان  توليهد از بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-4-9-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

شناسي این پژوهش كه در فصل سوم ی ارزی است. براساس روشها سياستو  قيمت

، واردكننـدگان و  كننـدگان  مصرفقال از توضيح داده شد، حمایت از قيمت بازاری انت

. شاخص درصدی گيرد ميی قيمتي در بر ها سياسترا در پي اجرای  دهندگانماليات

داخلـي را بـا    كننـدگان  توليـد حمایت از قيمت بازاری نسبت تفاوت قيمت دریـافتي  

. دهد ميشده با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي به قيمت جهاني نشان قيمت جهاني تعدیل

قيمت جهاني با نرخ ارز حقيقي تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر با نرخ ارز تعـادلي   اگر

 براینـد دهنـدۀ  . تفاضـل ایـن دو اثـر نشـان    شـود  مـي تعدیل شود، اثر كـل محاسـبه   

از  یتحمامحاسبات  . نتایجشود ميی ارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده ها سياست

بينـي   توسـعه و پـيش   چهارمی اول تا ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتق

 ارائه شده است.( 5-2-4-3) محصول پسته در جدول یپنجم برا ۀبرنام

انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن براساس نتایج 

مختلف متفاوت بـوده اسـت.    های دوره، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

رخ حقيقـي ارز، نـرخ ارز اسـمي)بازاری( در نسـبت متوسـط مـوزون       برای محاسبۀ ن

ترین شركای تجاری ایـران بـه سـطح عمـومي     های مهمشاخص سطح عمومي قيمت

نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح . شود ميهای ایران ضرب قيمت

هاني طال، درجۀ خطا تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت ج

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  نفتي كشور، بهرهدرآمد  باز بودن اقتصاد،



  201                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

بلندمدت اقتصاد نشـان   نرخ بهره در ایران است كه نرخ ارز ایران را در شرایط تعادل

نيـاز كشـور بـه ارز، بـا      همزمـان نفتـي و  درآمـد   . در دورۀ جنگ بـا كـاهش  دهد مي

ال نسبت به دالر توسط دولت، انحراف نـرخ ارز در سـال پایـاني    ارزش ری برآورد بيش

ارزش  برآورددرصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم 82( به 1267جنگ)

پایاني این برنامه  های سالریال نسبت به نرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

 های سالار آن افزایش یافت. در ی آزادسازی اقتصادی مقدها سياستبه دليل اجرای 

نخست برنامۀ دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و  

بعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست  های سالدر 

ارزش ریال دنبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقي آن بـود.   برآورد بيش

م نين نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهارم نيز روند ه

كاهش ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بيش از نرخ حقيقـي آن  

 .برآورد ارزش ریال شدی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستبود. بنابراین 

 ثابـت  هـای  يمـت بر حسـب ق — (5-2-4-3) اثرمستقيم در جدول براساس نتایج

 1288با وجود نوسان زیاد، روند افزایشي داشت و تنها در سـال   —1284سال پایۀ 

ی آزادسـازی اقتصـادی   ها سياستبا اجرای  1271از كشاورزان حمایت شد. در سال 

      هـای  سـال در . كـاران افـزایش پيـدا كـرد    در سطح محدود، حمایت بـازاری از پسـته  

كمترین ماليـات   1284متر از هزار ميليارد ریال به قيمت ثابت سال با ك 81-1278

بـا اجـرای    1281پسته تحميل شد. اما پـس از آن در سـال    كنندگان توليدپنهان بر 

سازی نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي حمایت از كشـاورزان كـاهش   سياست یكسان

 -3223رزان برابـر  پيدا كرد و در برنامـۀ چهـارم ميـانگين حمایـت بـازاری از كشـاو      

 كننـدگان  توليـد دریـافتي   يمـت ق تر بـودن كمبود.  1284ميليارد ریال به سال ثابت 

مورد بررسـي   های سال بيشترشده با نرخ حقيقي ارز در تعدیلمرجع  يمتاز ق پسته

كاران در مقایسه با رقبای خارجي بود. پسته پذیری رقابتاین پژوهش، موجب كاهش 
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 يپرداخت ي،جهان های يمتبا ق یسهدر مقادر برنامۀ پنجم نيز ، دبا فرض ادامۀ این رون

، كه با وجود رقابت شدید در بـازار جهـاني،   پذیرد مين صورتپسته  كنندگان توليدبه 

عدم حمایت از كشاورزان انگيزۀ توليد و صادرات را كاهش خواهد داد و فرصت رقابت 

منتشرشدۀ مركز آمار ایران و گمرك آمار  براساساز آنجا كه را از آنان خواهد گرفت. 

مـورد بررسـي ایـن     هـای  سـال در تمـام  و خـارجي   يداخل يمتقجمهوری اسالمي، 

داشته است، نوسان شـاخص  هماهنگ با یكدیگر  به نسبتو  یصعود یروندپژوهش 

است. و مقادیر توليد و مصرف پسته  از نوسان نرخ ارز برآمده یبازار يمتاز قیت حما

بـه علـت كـاهش ارزش پـول ملـي بـا       ، 1281هـا در سـال   مایتكه تضعيف حچنان

 شده است.شناورسازی نرخ ارز و افزایش در قيمت جهاني تعدیل

شده با نرخ ارز تعادلي )اثركل( با قيمت ثابت سال شاخص حمایت قيمتي محاسبه

مثبـت   1288و  1281، 1278، نيز تنها در سـه سـال   (5-2-4-3) در جدول 1284

ی ارزی و بخشـي،  هـا  سياسـت بـا اجـرای    1261-1282 هـای  سـال  بيشـتر بود و در 

ارزش  بـرآورد كاران ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان بودند. در برنامۀ اول بـا كـم   پسته

ی ها سياستریال اثركل بسيار كمتر از اثرمستقيم بود. یعني كشاورزان در پي اجرای 

زراعـي  وم با اجرای عمليات بهی دریافت كردند. در پایان برنامۀ دبيشترارزی حمایت 

های پسته، به دليل افزایش هزینۀ توليـد و افـزایش   در غالب طرح اصالح ساختار باغ

كاران حمایـت  از پسته 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  2485قيمت داخلي، 

ميليـارد ریـال از    4522شد. در برنامۀ چهارم در بازار پستۀ ایران، به طـور ميـانگين   

ی سوم و ها برنامهبه بيان دیگر، در  انتقال پيدا كرد. كنندگان مصرفبه  كنندگان دتولي

چهارم توسعه قيمت داخلي پسته با وجود رشد فزاینده، به دليل رشد قيمت جهـاني  

ونقل، توانایي حمایـت از كشـاورزان را   شدۀ آن با نرخ ارز تعادلي و هزینۀ حملتعدیل

این حمایت منفـي از   است كهداخت ماليات پنهان كرده نداشته و آنان را ناگزیر از پر

 شـود  مـي كاهـد و موجـب    این محصول در بازارهای جهـاني مـي   پذیری رقابتقدرت 
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ارزی حاصـل از آن بـا نوسـان همـراه باشـد. ایـن نوسـان، از        درآمد  صادرات پسته و

 دهـد  مـي رآمدی كشاورزان را افزایش كاهد و ریسك داطمينان مشتریان خارجي مي

انجامد. هم نين هزینۀ ها ميكشاورزان برای ترميم و توسعۀ باغ گرایشكه به كاهش 

بر بودن ایجاد بـاغ انعطـاف كشـاورزان را بـرای مقابلـه بـا تغييـر        زیاد احدا  و زمان

 .دهد ميها كاهش ی دولت و نوسان حمایتها سياست

ثـر  نـرخ ارز حقيقـي )ا   یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

 دهـد  مـي  كـه نشـان  است بوده  يمنف ها، به طور ميانگينهدورهمۀ در نيز ( يممستق

بـوده   ، كمتـر بـا نـرخ ارز حقيقـي    شده یلتعد يجهان يمتقمحصول از  يداخل يمتق

كـه سـال بـدون برنامـه      1282چهارم، با در نظر گرفتن سال  ۀاثر در برنام یناست. ا

ماليـات پنهـان دریـافتي از    حـالي كـه    بـود. در درصـد   -8/31ميانگين به طور بود، 

ی ها سياستدرصد بود و  62كشاورزان در دورۀ جنگ با وجود ثبات نرخ ارز بيش از 

درصد از سهم خود از  27بخشي بازار پسته، با اعمال نرخ ارز حقيقي، كشاورزان تنها 

 اند.قيمت جهاني را دریافت كرده



  و... كالن های استيس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    202

 

 پسته كنندگان توليدز ا (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-9-4-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-7051-4834-67/318/78-58/53

38/901361-6279-3722-68/8712/13-56/74

38/671362-9458-5830-72/7610/55-62/22

47/681363-9618-5580-76/9611/00-65/97

-13/161364-6382-7883-64/48-4/68-69/16

-2/711365-6064-6326-64/57-0/96-65/53

75/721366-34801133-32/5551/1818/64

89/871367-6028-1216-59/3936/61-22/78

47/78-63/3615/58-4282-6795-میانگین37/72

50/621368-5645-1918-50/9724/87-26/10

-4/301369-9475-10124-65/73-1/48-67/21

-10/841370-5181-6803-38/94-6/63-45/57

-47/031371-2179-12927-18/04-38/59-56/64

-51/411372-4313-19357-30/40-35/82-66/22

-41/291373-4333-13329-33/96-27/31-61/27

53/84-14/16-39/67-10743-5188-میانگین17/38-

-31/971374-4243-11349-28/11-23/01-51/12

-16/181375-4367-7159-30/27-11/31-41/58

-0/891376-3929-4073-24/65-0/67-25/32

33/151377-3246-1383-43/4618/79-24/67

29/101378-5823485-3/2328/2224/99

23/54-25/952/41-4096-3274-میانگین2/64

16/961379-999-209-18/3713/88-4/49

16/541380-845666-7/9515/267/31

12/991381-3134-2015-32/298/82-23/47

3/851382-4804-4352-39/512/33-37/17

-2/791383-822-1032-11/22-2/48-13/70

14/30-21/877/56-1389-2121-میانگین9/51

-6/181384-3398-4117-31/20-4/26-35/46

-10/701385-6002-7540-46/87-5/70-52/57

-13/091386-5015-7117-36/02-8/39-44/41

-7/741387-5445-6888-31/72-5/30-37/02

-3/3213883345292327/37-4/2523/12

-17/451389-1078-4497-6/68-16/32-23/00

28/22-7/37-20/85-4539-2932-میانگین9/75-

-19/221390-332-2851-3/15-18/67-21/82

-21/141391-3966-7915-26/99-15/47-42/45

-23/071392-5052-9983-30/79-16/00-46/79

-24/981393-6215-12217-34/55-16/37-50/92

-22/091394-8430-14130-42/01-12/83-54/84

43/37-15/87-27/50-9419-4799-میانگین22/10-

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی
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بررسي اثركل حمایت از قيمت بـازاری نيـز رونـدی مشـابه اثرمسـتقيم را نشـان       

و تعدیل قيمـت جهـاني بـا نـرخ ارز تعـادلي نيـز بيـانگر حمایـت منفـي از           دهد مي

( است. یعني حتي اگر نـرخ  1261-1282بررسي ) های سال بيشتردر  كنندگان توليد

كه در مقابـل   شدميای ی بخشي قيمتي به گونهها سياستتعادلي هم برقرار بود، ارز 

شد ، بلكه ماليات نيز بر آنان تحميل ميشدند ميرقبای خارجي خود نه تنها حمایت ن

پسـته ایرانـي    كننـدگان  توليدو توان صادراتي  پذیری رقابتاین در كاهش قدرت  كه

 دهـد  مـي اثرمسـتقيم در برنامـۀ دوم نشـان     بسيار مؤثر است. تفاوت اندك اثر كل و

اثـر چنـداني   انحراف نرخ ارز و اعمال نرخ حقيقي یا تعادلي در حمایت از كشـاورزان  

بودن حمایت از كشاورزان با اعمال نرخ ارز تعادلي در مقایسه  بيشترنداشته است، اما 

دت اقتصـاد،  به تعادل بلندم ، نزدیك بودندهد مير برنامۀ سوم نشان با اثرمستقيم د

در عالمت مثبـت   است كهحقيقي ارز حمایت كرده  از اعمال نرخ بيشتركشاورزان را 

 اثرغيرمستقيم نمایان است.

كننـدۀ  ی ارزی تـا چـه انـدازه تقویـت    هـا  سياسـت  دهـد  مياثر غيرمستقيم نشان 

ي كه نـرخ حقيقـي   های سالی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. در ها سياست

در پـي اجـرای    كننـدگان  توليـد خ ارز تعادلي است، حمایت قيمتـي از  ارز بيش از نر

سياست ارزی مثبت است و برعكس. انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقـي از  

. براسـاس جـدول   شـود  ميتعادلي به نرخ ارز حقيقي است كه به شكل درصدی بيان 

ارز، درصـد   نخسـت بررسـي، بـا وجـود انحـراف زیـاد نـرخ        های سال( در 3-4-2-5)

و بـا اجـرای    1271اثرغيرمستقيم به طور ميـانگين مقـدار كمـي دارد، امـا از سـال      

از  برآمـده ارزش پـول ملـي حمایـت     بـرآورد ی آزادسـازی نـرخ ارز و كـم   ها سياست

ی ارزی كاهش بسياری پيدا كرد. این بدین معني است كه در دورۀ جنگ ها سياست

پسته اثر چنـداني نداشـته، امـا     كنندگان دتوليتقویت پول ملي در حمایت قيمتي از 

بعـدی   های سالكاهش ارزش پول ملي اثر زیادی در كاهش حمایت داشته است. در 
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تناسـب   (%MPSانحراف نرخ ارز با درصد اثر غيرمستقيم حمایت از قيمـت بـازاری )  

سـازی نـرخ ارز حمایـت    و در برنامۀ سوم با اجرای سياست یكسان پيدا كردی بيشتر

 5/2درصد و انحـراف نـرخ ارز    5/7ی ارزی ها سياستبر اثر  كنندگان توليداز قيمتي 

ی ارزی ها سياستاز  برآمدهی چهارم و پنجم، حمایت قيمتي ها برنامهدرصد بود. در 

بيني روند كاهشي دهندۀ پيشنشان بود كهدرصد  -15و  -2/7برای پسته به ترتيب، 

 ست.هابرای روند حمایت

 در دهـد  مي% نشان MPSلق اثر غيرمستقيم و اثر مستقيم در مقادیر مط مقایسۀ

تـر   كه بيانگر نقش مهـم است غيرمستقيم بوده  از اثر بيشتراثرمستقيم  هاسال بيشتر

بخش كشاورزی در چگـونگي حمایـت از توليدكننـدگان پسـته در      ویژۀی ها سياست

 هـای  سـال  ی آزادسـازی در هـا  سياسـت . با اجرای است یی ارزها سياستبا  یسهمقا

شـد و پـس از آن تنهـاد در     بيشـتر ی ارزی هـا  سياستتأثيرگذاری  1273و  1271

تــری در ی ارزی نقــش مهــمهــا سياســت 1221و  1282، 1281، 1278 هــای ســال

هـای اثرمسـتقيم و اثرغيرمسـتقيم در    حمایت بـازاری از كشـاورزان داشـت. عالمـت    

كننـدۀ  جهـت و تقویـت  ی همی ارزها سياست دهد ميی اول و چهارم، نشان ها برنامه

ی هـا  سياست، ها برنامهی بخشي و هر دو منفي بوده است. در هيچ كدام از ها سياست

كه این موضوع موجب خنثي شـدن   اندجهت و هر دو مثبت نبودهي همارزی و بخش

 كننده بوده است.ی حمایتها سياستآثار مثبت 

 يطه سهته  پ كننهدگان  توليهد از كهل   يهت حما يرمقاد يبررس 1-4-9-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان توليــدای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ براســاس آن ــه در فصــل

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

 ای هبودجـ  هـای  تپرداخای بازاری از محصول پسته تحليل شد. ه بخش قبل حمایت



  202                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

 يميایي،كود ش یارانۀ) یكشاورز های هبه نهاد داختيپر یارانۀشامل  یراندر ا اجراشده

 يمـۀ ب ،(یآالت كشـاورز  ين)بـرق و سـوخت ماشـ    انـرژی  یارانـۀ  ،ش(كـ  سموم و علف

استفاده از تنها چهار مورد از هفت نـوع پرداخـت   است.  يالتتسه یارانۀمحصوالت و 

ی هـا  سياسـت بيانگر تنـوع انـدك    1ی رایج كشورهای مختلف جهان، در ایرانا بودجه

حمایتي در ایران در مقایسه با بسياری از كشورها، به ویژه كشورهای عضـو سـازمان   

ها كمتر به شكل پرداخت مستقيم این پرداختهای اقتصادی است.  یتوسعه و همكار

قيمـت  ی قيمتي و توزیع نهـادۀ ارزان ها سياستیارانه بوده و به طور معمول به شكل 

های ایراني را حمایت كنندگان توليدای از ودجه. از این رو بخش عمدۀ حمایت باست

ی دارد. یارانـۀ  چشـمگير كه نرخ ارز در آن نقـش   گيرد ميقيمتي در بازار نهاده در بر

تفـاوت قيمـت داخلـي و     براسـاس كـش  های كود شيميایي و علفپرداختي به نهاده

زیـر  خارجي، مقدار مصرف نهاده برای محصول دیم و آبي و سطح زیركشت با رابطـۀ  

 :شود ميمحاسبه 

  
 

   
 
      

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقـدار مصـرف نهـاده در     Qهـا،  حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

سطح زیركشت بر حسب هكتار است. یارانۀ انرژی نيـز   Aهكتار بر حسب كيلوگرم و 

، با این تفاوت كـه بـه جـز انـرژی مصـرفي بـرای       شود ميه رابطۀ باال محاسب اساسبر

آالت، باید مقدار مصرف انرژی فسيلي)نفت گاز( و برق مـورد نيـاز استحصـال    ماشين

آب زیرزميني محاسبه شود كه با توجـه بـه كمبـود اطالعـات در دسـترس، فراینـد       

                                                 
كـم شـامل هفـت     ، دسـت OECDای در كشورهای  های بودجه پرداخت ،طور كه در فصل سوم اشاره شد همان - 1

، هـای كشـاورزی   مشاركت در برنامه ۀسطح زیر كشت یا تعداد دام، سابق، مقدار محصول ساسبراهای  پرداختمورد 

هـای   های به منظور محدود كـردن اسـتفاده از نهـاده    پرداخت، كلي كشاورزانو درآمد  ای های یارانه استفاده از نهاده

 هاست. دیگر پرداخت و خاص
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ها نيز تا پيش از سال طایي بانكای برای محاسبۀ آن دنبال شد. تسهيالت اعپي يده

ی مختلـف اقتصـاد، بـه صـورت     هـا  بخـش سازی نرخ سود تسهيالت و یكسان 1284

شد كه در محاسـبات از تفـاوت نـرخ    قيمت به كشاورزان پرداخت ميتسهيالت ارزان

ی اقتصـادی اسـتفاده   هـا  بخشسود بخش كشاورزی و ميانگين وزني نرخ سود دیگر 

 شده است.

ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشها با توجه به آن ه در این پرداختنتایج محاسبۀ 

ثابت  های يمتدر قای های بودجهحمایت ،( آمده است. براساس آن5-2-4-2جدول )

برنامـۀ  در  یـال ر يليـارد م 1442به دورۀ جنگ، در  یالر يلياردم 642از  1284سال 

و شـيميایي   د و سـموم ی انـواع كـو  ها نهادهحمایت از  سوم توسعه افزایش پيدا كرد.

. تقریباً همۀ آن را شامل شده اسـت ای  های بودجه یتحمادر سهم  ینبيشتر با  انرژی

هـای   پرداخـت  بخش عمـدۀ  ها برنامه همۀها در  حمایت ینا يانگينبه طور مبنابراین، 

تفاوت قيمت داخلي و خارجي كود و سموم شميایي  است كهبرگرفته را درای  بودجه

آن  آالت از دالیـل های زیرزمينـي و توسـعۀ ماشـين   یش استفاده از آبو انرژی و افزا

براسـاس نظـر    در نواحي كویری پراكنده است، بيشترهای پسته باغاز آنجا كه  است.

درصد آب مورد نياز این محصول  21بيش از  1281، در دهۀ هاكارشناسان و پژوهش

ها در یين رفتن سطح این آببا توجه به پا است كههای زیرزميني تأمين شده از آب

هـای آب زیرزمينـي و انحـراف قيمـت شـدید      اثر برداشت بيش از توان ذخيرۀ سفره

در هزینـۀ توليـد ایـن     انرژی در ایران، انرژی مورد نياز استحصال آب، سـهم زیـادی  

 محصول دارد.
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 پسته در نرخ حقيقي ارز  ميليارد كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-9-4-9جدول 

 (2984ثابت سال  -ريال

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های کود 

و سم
تسهیالت بانکیبیمهانرژی

کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

کود و سم)%(

سهم 

انرژی)%(

1360276/7292/270/001/76370/7674/6424/89

1361303/2283/730/001/23389/4077/8721/50

1362458/4899/540/001/55561/1281/7117/74

1363647/31113/940/003/55768/3684/2514/83

1364540/61124/590/004/39673/9780/2118/49

1365743/29156/290/003/36906/3082/0117/25

1366541/38194/190/003/29742/1372/9526/17

1367605/46175/030/003/11786/7276/9622/25

514/56129/950/002/78649/8478/8220/39میانگین

1368338/75203/240/003/33548/6561/7437/04

1369977/71346/930/008/221341/0872/9025/87

1370882/52252/120/0011/341157/3376/2621/79

1371887/66220/750/008/531125/4878/8719/61

1372887/22222/010/005/551120/3379/1919/82

1373677/88289/920/006/07979/9369/1829/59

775/29255/830/007/171045/4773/0225/62میانگین

1374722/24317/330/005/321050/2268/7730/22

1375321/67331/970/006/48666/6048/2649/80

1376187/53286/630/007/90489/9638/2758/50

1377599/92262/940/008/35879/5768/2129/89

1378991/38470/080/0010/101481/6666/9131/73

564/55333/790/007/63913/6058/0840/03میانگین

13791289/89517/780/0016/151839/9770/1028/14

13801003/28353/750/2915/801388/9472/2325/47

1381975/52413/4416/2416/031437/2667/8728/77

1382763/07450/7012/9418/681264/0760/3735/65

1383653/98532/6297/9217/421319/3649/5740/37

937/15453/6625/4816/821449/9264/0331/68میانگین

1384327/97659/1980/100/001067/2630/7361/76

1385409/90635/48141/810/001187/1934/5353/53

1386380/02669/20120/640/001169/8732/4857/20

1387262/22397/9554/610/00714/7736/6955/67

1388339/22361/7294/910/00795/8442/6245/45

1389366/77402/1477/840/00846/7543/3247/49

347/68520/9594/980/00963/6136/7353/52میانگین

1390657/49401/3859/960/001118/8258/7735/87

1391866/20512/0452/450/001430/6960/5435/79

1392916/49538/5546/390/001501/4461/0435/87

1393979/05568/0544/980/001592/0861/4935/68

13941141/97650/9139/540/001832/4262/3235/52

912/24534/1948/670/001495/0960/8335/75میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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ی ها برنامهحمایت به شكل تسهيالت بانكي در برنامۀ سوم توسعه بيش از دو برابر 

ها در دورۀ جنگ و اول و دوم بود و از برنامۀ دوم روند افزایشي پيدا كرد. این حمایت

سـازی نـرخ   رای یكسان، با اج1284برنامۀ اول با نوسان همراه بود. هم نين از سال 

ی اقتصــادی، در حقيقــت حمایــت از بخــش كشــاورزی در برابــر هــا بخــشســود در 

ی دیگر اقتصاد از راه پرداخت تسهيالت بانكي متوقف شـد. پرداخـت یارانـۀ    ها بخش

، با نوسان زیادی 1281مدتي است و از سال بيمۀ محصول پسته در ایران تجربۀ كوتاه

-1282گين آن پـس از سـه سـال اول پرداخـت تـاكنون)     رو بوده است، اما ميانهروب

 بوده است. 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  4/25(، حدود 1282

 
 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-9-4-1 نمودار

 هـای  تپرداخـ بررسـي   ،شـود  مـي اهده مشـ ( 5-2-4-3)نمـودار  در كه  طور همان

پـذیر اسـت. در دورۀ   در سـه دوره امكـان   1284های ثابت سـال  در قيمت ای هجبود

های گذاری پول ملي، پرداختارزشجنگ به دليل كمتر بودن سطح زیركشت و بيش

ی آزادسـازی افـزایش   هـا  سياستای كم و پس از آن با افزایش توليد و اجرای بودجه
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. با اجرای طرح توسـعه و  اشتدروند كاهشي  1276تا سال  كرد، امای پيدا چشمگير

به دليل توجه به ارزش صادراتي ایـن   1277-72 های سالهای پسته در سازی باغبه

ای از پسـته بـا جهـش    هـای بودجـه  با كاهش قيمت نفت، حمایـت  همزمانمحصول 

با وجود انحراف زیاد قيمت  1281ای در دهۀ های بودجهدیگری همراه شد. پرداخت

شده در ول ملي روند كاهشي و نوساني داشت. نوسان مشاهدهانرژی و كاهش ارزش پ

های آوری پسته و تغييرات توليد است، زیرا ارزش حمایتاز سال برآمدههر سه دوره، 

 ای به مصرف نهاده وابسته است.بودجه

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-2-4-4ای در جدول )بودجه

( انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    5-2-4-3آمده است. در این جدول نيز مانند جـدول ) 

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 

ی دوم و سوم اه برنامه. ميانگين انحراف نرخ ارز در دورۀ جنگ و شود ميایران بررسي 

ارزش حقيقي ریـال نسـبت بـه ارزش تعـادلي آن را      برآورد بيشتوسعه مثبت بوده و 

 .دهد مينشان 

 یرو انحـراف نـرخ ارز بـر مقـاد     یی ارزها سياستاثر  در این پژوهش برای بررسي

 ،(CSEو % PSE ،%MPS%) كنندگان مصرفو  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص

ی پـيش  هـا  بخشدر طور كه  همان. شود ميمستقيم محاسبه آثار مستقيم، كل و غير

ــانگر   ــر مســتقيم بي ــد، اث ــان ش ــتوضــعيت موجــود بي ــداز  حمای ــدگان تولي و  كنن

ی در حـال اجـرای بخـش كشـاورزی و ارزی     ها سياستپسته بر اثر  كنندگان مصرف

ای از متغيره برآمدهآنان را در شرایط اعمال نرخ ارز تعادلي حمایت از  ،اثر كل است.

و  كنندگان توليداثرغيرمستقيم حمایت از  .دهد مينشان  كالن اقتصادی در بلندمدت

دهنـدۀ  و نشان كند ميرا در دو نظام ارزی حقيقي و تعادلي مقایسه  كنندگان مصرف
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بلندمـدت پسـته نسـبت بـه رقبـای       پذیری رقابتی ارزی در چگونگي ها سياستاثر 

ی ارزی هـا  سياسـت این معني است كـه   جهاني است. اگر این شاخص مثبت باشد به

 است و برعكس. ایش دادهكاران ایراني را افزبلندمدت پسته پذیری رقابت

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

ی آزادسـازی سـال   هـا  سياسـت صلۀ زمـاني اجـرای   در فا بخشي و ارزیی ها سياست

زیـان كمتـری بـه كشـاورزان تحميـل كـرده و در سـه سـال          1284تا سـال   1271

به طوری كه اثر این حمایت در ثبـات سـهم صـادرات     آنان بوده است، كنندۀ حمایت

ها با وجود ورود رقبـای جدیـد و خشكسـالي در    سال بيشترایران در بازار جهاني، در 

پسـته در سـال    كننـدگان  توليـد حمایـت از   ،. با وجود اینشود مي مشاهده این دوره

ین مقـدار را  بيشـتر پایاني برنامۀ چهارم توسعه به دليل افزایش قيمت داخلي پسـته،  

ی بخشـي و  هـا  سياسـت داشته است و كشاورزان فعال در بازار داخلي، در پي اجرای 

از فعاليـت در بـازار    بيشـتر  1284سال های ثابت  يمتقیال به ر يلياردم 4141ارزی 

-2(، )5-2-4-4ای )هـ  اند. مقایسۀ نتایج جدولجهاني و رقبای خارجي دریافت كرده

 بيشـتر با نبود حمایت قيمتي از كشـاورزان در   دهد مي( نشان 5-2-4-3( و )4-2-5

های  یتاز حما بيشتر يدكنندهاز تول یتدر كل حما قيمتيهای  یتسهم حماها، سال

دهي ی ارزی و جهتها سياستدخالت دولت در بازار محصول، از راه و وده ب ایبودجه

كـاران نقـش   ای در حمایـت از پسـته  های بودجـه از پرداخت بيشتربه قيمت داخلي، 

ی قيمتـي بـا   هـا  سياسـت رو كرده است. اثر منفـي  داشته است و آنان را با زیان روبه

 پـذیری  رقابـت كـاهش  ای موجـب  ی بودجـه هـا  سياسـت خنثي كردن اثـر حمـایتي   

ي كــه حمایــت كــل از هــای ســالدر  شــایان ذكــر اســت. شــود مــي كننــدگان توليــد

 نـد ای داشتهبيشترای اثرگذاری های بودجهپرداخت ،مثبت بوده است كنندگان توليد

 .كند ميگذاری آشكار كه اهميت آنها را در سياست



  220                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

ــر كننــدگان توليــد( شــاخص حمایــت از 5-2-4-4در جــدول ) خ ارز براســاس ن

تعادلي)اثركــل( رونــدی مشــابه اثرمســتقيم داشــته اســت كــه تنهــا در پــنج ســال  

ارزش تعـادلي   بـرآورد كشاورزان بوده است. در برنامۀ اول به دليل كـم  كنندۀ حمایت

و در برنامۀ سوم در پي  به كمترین حد رسيدحمایت از كشاورزان  ،ریال و رشد توليد

و  1278های پسته در سال سازی باغو به ی بخشي از جمله توسعهها سياستاجرای 

ین حمایت را دریافت كردند. باوجود این، ميانگين بيشتری ارزی كشاورزان ها سياست

هـا در  ی دیگـر منفـي بـود. نوسـان حمایـت     هـا  برنامـه حمایت برنامۀ سوم نيز مانند 

و از افزاید ی توسعه، ریسك مازادی را بر ریسك عوامل طبيعي كشاورزان ميها برنامه

 كاهد.آنان مي پذیری رقابت

شاخص  ،كنندگان توليداز  یتيی حماها سياست یابيارز طور كه بيان شد، درهمان

از  یــتحما بــرآوردشــاخص از تــر  %( مهــمPSE) يدكننــدهاز تول یدرصــد یــتحما

ـ    یـت از حما یبهتـر  یسـۀ مقا، زیـرا  ( استPSE) يدكنندهتول  ينرا در طـول زمـان، ب

شاخص  ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یهاكاالين كشورها و هم ن

بـا   كـه % PSEشاخص درصد  -57يانگين م .شود ميمشاهده  (5-2-4-4)در جدول 

محاسبه شـده اسـت، نشـان     جنگ ۀدورمحور و نرخ حقيقي ارز برای  رهيافت تجارت

صولش با فروش مح توانست يدرصد از آن ه م 57 يدكنندهتول یافتيمقدار در دهد مي

 یتيحمـا  یها سياست یگر،د يانبه دست آورد، كمتر بوده است. به ب يجهان يمتبا ق

بـدون   یطكـه در شـرا  ی را % از درآمد57 يدكنندهتولاست موجب شده ره دو یندر ا

از دسـت  پنهـان   ياتمالبه شكل نوعي  آوردبه دست توانست  مي یيها سياستچنين 

درصـد   -8/2توسـعه   سـوم  ۀدر برنامـ ي با نرخ ارز حقيقـ شاخص  ینا يانگينم بدهد.

 یدرصد از درآمـد  8/2 ۀبرنامه به انداز یندر طول اباغداران  یعني ؛شده است برآورد

. در اندزیان پرداخته ،آورند يبه دست م يجهان يمتق اكه در صورت فروش محصول ب

 یـافتي شده و در يدكنندهاز تول منفي یتموجب حما یتيحما یها سياستبرنامه  ینا
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ادامـۀ آن بـه كـاهش تـوان رقـابتي       است كهداده  كاهش يو را نسبت به بازار جهانا

انجامـد. در  ، توليد و در نتيجه تضعيف تراز تجاری بخش كشاورزی ميكنندگان توليد

ی تثبيتي، قيمت داخلي با ثبـات همـراه بـود و    ها سياستدورۀ جنگ به علت اجرای 

زیادی بودنـد؛ افـزایش قيمـت داخلـي در     كشاورزان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان 

 ینبيشـتر كاران را افزایش داد. اما پایاني برنامۀ دوم و سوم، حمایت از پسته های سال

بـه  پسـته   كنندگان توليداز  یتدر حما يبخش یها سياست يرو تأث يممقدار اثر مستق

كشـاورزان حـدود یـك     بود. به طوری كه 1288سال در  ،دليل كاهش قيمت جهاني

خود در شرایط رقابت در بـازار جهـاني را بـه شـكل حمایـت دریافـت       درآمد  وم ازس

های مختلف ها در دورۀكردند، اما روند كاهشي آن در برنامۀ پنجم و تغييرات حمایت

همـواره عـاملي منفـي در     است كهی حمایتي ها سياستاجرای  يثباتبي دهندۀنشان

 رود.شمار ميباغداران به ریزی رنامهب

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستانگين اثر كل كه مجموع اثر مي

 نفـي مهـا  در همـۀ دوره ، دهـد  مـي ارزی( در حمایت از توليدكنندگان پسته را نشان 

است و مانند اثر مستقيم روند پرنوساني داشته است. به طـوری كـه در   شده  یابيارز

درصد از كشاورزان نسبت به رقبای  34و  1/1، 18ی دوم تا چهارم به ترتيب ها برنامه

تـرین محصـول   پسـته مهـم  از آنجـا كـه   خارجي ماليات پنهان دریافت شـده اسـت.   

ی ارزی بـر انگيـزۀ توليـدی و صـادراتي     هـا  سياسـت صادراتي غيرنفتي ایـران اسـت،   

برآورد ، كمشود ميكه مشاهده آن تأثير مستقيم دارد. از این رو، چنان كنندگان توليد

در برنامۀ چهارم توسعه، پرداخت ماليات پنهـان زیـادی را بـر كشـاورزان      الارزش ری

رسـاند و  پسـته آسـيب مـي    كننـدگان  توليدادامۀ این روند به  است كهتحميل كرده 

 .كند ميموقعيت ایران را در بازارهای جهاني تضعيف 
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 پسته كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-9-4-4جدول 

 
 وهشپژ ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-6681-4639-63/777/60-56/17

38/901361-5889-3525-64/6010/87-53/73

38/671362-8897-5518-68/459/56-58/88

47/681363-8850-5156-70/819/86-60/95

-13/161364-5708-7232-57/67-5/78-63/45

-2/711365-5158-5544-54/92-2/51-57/43

75/721366-27381440-25/6149/2923/69

89/871367-5241-900-51/6434/78-16/86

42/97-57/1814/21-3884-6145-میانگین37/72

50/621368-5097-1689-46/0223/04-22/98

-4/301369-8134-9062-56/43-3/73-60/16

-10/841370-4024-5764-30/24-8/37-38/61

-47/031371-1053-11152-8/72-40/14-48/86

-51/411372-3193-17326-22/51-36/77-59/28

-41/291373-3353-11961-26/28-28/70-54/98

47/48-15/78-31/70-9492-4142-میانگین17/38-

-31/971374-3193-10132-21/15-24/49-45/64

-16/181375-3701-6678-25/65-13/13-38/78

-0/891376-3439-3828-21/58-2/22-23/80

33/151377-2367-938-31/6914/96-16/72

29/10137890042795/0025/6930/69

18/85-19/010/16-3459-2360-میانگین2/64

16/96137984195315/465/0520/51

16/54138054415825/1212/2417/36

12/991381-1697-1056-17/485/19-12/30

3/851382-3540-3491-29/11-0/71-29/82

-2/791383498-1186/80-8/37-1/57

1/16-3/842/68-426-671-میانگین9/51

-6/181384-2331-3563-21/40-9/28-30/68

-10/701385-4815-6803-37/60-9/83-47/43

-13/091386-3845-6413-27/62-12/40-40/02

-7/741387-4730-6453-27/56-7/12-34/68

-3/3213884141344033/88-6/6727/21

-17/451389-231-3847-1/43-18/25-19/68

24/21-10/59-13/62-3940-1969-میانگین9/75-

-19/221390786-18937/46-21/95-14/49

-21/141391-2535-6664-17/25-18/49-35/74

-23/071392-3550-8637-21/64-18/84-40/48

-24/981393-4623-10750-25/70-19/11-44/81

-22/091394-6597-12494-32/88-15/62-48/50

36/80-18/80-18/00-8088-3304-میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

 نفـي می اول و چهارم توسـعه  ها برنامهتنها در حمایت از توليدكنندگان پسته است، 

تحميـل  موجـب  یال، به طـور متوسـط   ارزش ر برآورد كم، دو دوره ایندر . بوده است

و سوم  دوم یها برنامهجنگ و در  ۀدر دور شده است. كنندگان توليد ماليات پنهان بر

مقادیر  ی كهطور به اند،بودهخالف جهت یكدیگر  يبخش و یارز یها سياستتوسعه، 

بخـش   ویـژۀ ی هـا  سياسـت  يموجب كـاهش اثـر منفـ    آنهادر  يرمستقيممثبت اثر غ

 یهـا  سياسـت ، یگـر ددو برنامۀ كشاورزی در حمایت از توليدكنندگان شده است. در 

 یهـا  سياسـت  ي، اثر منفچهارماول و  یها برنامه ، امااست بوده همسو يخشب و یارز

كـه بـه زیـان     كـرده اسـت   یـت پسـته را تقو  لاز محصـو  يمنفـ  هـای  یتحما ی،ارز

 های سال بيشتردر  يممطلق اثرمستق یر%، مقادPSE بوده است. دربارۀ كنندگان توليد

 یگـر، د يانبوده است. به ب يرمستقيماز اثر غ بيشتر (1261-1282شده ) يبررس ۀدور

 یها سياستپسته بر حسب عالمت شاخص،  كنندگان توليداز  یتدر مجموع كل حما

به عبارت دیگـر، نقـش   بوده است.  يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع یا یتتقو یارز

ی ارزی است. شـایان ذكـر   ها سياستاز  بيشتری بخشي در اندازۀ اثر كل، ها سياست

تـر بـوده و نشـان    ی ارزی پررنـگ هـا  سياسـت نقش  1271-1274 های سالاست در 

گذاری پول ملي بـا وجـود حمایـت منفـي، در شـاخص حمایـت از       ارزشكم دهد مي

ي كه كشاورزان در پـي اجـرای   های سالداشت. هم نين در تأثير بيشتری كشاورزان 

، 1278، 1266 هـای  سـال )انـد  شـي و ارزی حمایـت دریافـت كـرده    ی بخها سياست

اهميت توجه به  است كهبوده  بيشتری ارزی ها سياست( نقش 1221و  1281،1282

 .كند ميگذاری آشكار ی ارزی را در سياستها سياست
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ی ها برنامه يطپسته  كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-4-9-7

 توسعه

ــت از   ــاخص حمای ــبۀ ش ــدگان مصــرفدر محاس ــالاز  كنن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

كـه در محاسـبۀ ایـن شـاخص بـرای       شـود  مـي استفاده  كنندگان مصرفبه  ها انتقال

از راه بودجۀ ساالنۀ  كنندگان مصرفپرداخت مستقيمي به از آنجا كه محصول پسته، 

ه بــ كننــدگان مصــرف، تنهــا انتقــال از پــذیرد مــي( انجــام ندهنــدگاندولت)ماليــات

در پـي تفـاوت قيمـت داخلـي و      كننـدگان  مصـرف و واردكنندگان به  كنندگان توليد

صادراتي، در محاسبه به كار گرفته شده است. از این رو، براساس روابط فصل سوم در 

، مقدار شاخص درصدی آن برابر بـا شـاخص درصـد حمایـت از     CSEمورد محاسبۀ 

دهندۀ حمایت نشان است كه% MPSو عالمت آن قرینۀ  كنندگان توليدقيمت بازاری 

از  یـت شـاخص حما  یرمقـاد ( 5-2-4-6)جـدول   است. در كنندگان مصرفبازاری از 

گـزارش شـده   ( 1261-82)ي مـورد بررسـ   ۀدور ي( طـ CSEپسته ) كنندگان مصرف

 است.

بـه جـز دو    1268طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز تا سال همان

نرخ واقعي  1276ی آزادسازی تا سال ها سياستبا اجرای  سال مثبت بود و پس از آن

ارزش ریـال،   بـرآورد  بـيش شد. از ایـن سـال بـا     برآوردریال كمتر از نرخ تعادلي آن 

 ارزش چشـمگير بـا كـاهش    1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

نـين  انحـراف نـرخ ارز منفـي شـد. هم      ،آنتعادلي پول ملي نسبت ارزش حقيقـي  

ارزش حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه  برآوردروند كم شود ميبيني  پيش

 پيدا كند.

های ثابـت  پسته برحسب قيمت كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

با افـزایش   1277در سال  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284سال 
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بـا   1281ی پيدا كرد. امـا از سـال   چشمگيرش قيمت داخلي در پي خشكسالي كاه

، با وجود نوسـان،  كنندگان مصرفنرخي شدن ارز، روند حمایت از اجرای سياست تك

ميليارد ریال  1183افزایشي شد. به طوری كه آنان در برنامۀ چهارم به طور ميانگين 

جـا  از آنجهاني پرداخت كردنـد.   كنندگان مصرفكمتر از  1284به قيمت ثابت سال 

ترین توليدكنندۀ پسته در جهان و دارای مزیت نسبي در توليـد اسـت،   ایران مهمكه 

در سه دهه به دليل كمتـر بـودن هزینـۀ توليـد و قيمـت       كنندگان مصرفحمایت از 

پسـته   كننـدگان  مصـرف با كـاهش قيمـت جهـاني     1288داخلي است. تنها در سال 

ماليـات پنهـان    1284بـت سـال   ميليارد ریال بـه قيمـت ثا   3775ناگزیر از پرداخت 

 اند. شده

پسته برحسب نرخ ارز تعادلي نيز روندی مشابه داشته  كنندگان مصرفحمایت از 

و  1281، 1278، 1266 های سالو تنها در چهار سال، مقدار آن منفي بوده است. در 

ارزش ریال در سه سال نخست و افزایش قيمـت داخلـي    برآورد بيشبه دليل  1288

حمایـت شـدند.    ،بازار جهاني كنندگان مصرفپستۀ داخلي نسبت به  گانكنند مصرف

 كننـدگان  مصـرف ی ارزی و بخشـي،  هـا  سياسـت  همزمـان در برنامۀ سوم بـا اجـرای   

كمترین حمایت را دریافت كردند كه این مقدار در برنامۀ چهارم حـدود چهـار برابـر    

بـه دليـل    دهـد  مـي از اثرمسـتقيم اسـت كـه نشـان      بيشترشد. در برنامۀ اول اثركل 

پسـته از حمایـت    كننـدگان  مصـرف ارزش ریال، با اعمال نـرخ تعـادلي ارز    برآورد كم

 .بودندی برخوردار بيشتر
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 پسته كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-9-4-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/8113606792465667/31-8/7858/53

38/9013616018356868/87-12/1356/74

38/6713629063558672/76-10/5562/22

47/6813638885515576/96-11/0065/97

-13/1613645270651064/484/6869/16

-2/7113653449359864/570/9665/53

75/7213661832-59632/55-51/18-18/64

89/871367346569959/39-36/6122/78

15/5847/78-5597364763/36میانگین37/72

50/621368266490550/97-24/8726/10

-4/3013695480585565/731/4867/21

-10/8413702416317338/946/6345/57

-47/0313711053624618/0438/5956/64

-51/4113722096940830/4035/8266/22

-41/2913731870575433/9627/3161/27

2597522439/6714/1653/84میانگین17/38-

-31/9713741969526528/1123/0151/12

-16/1813752016330630/2711/3141/58

-0/8913763204332124/650/6725/32

33/1513771526543/46-18/7924/67

29/101378388-23243/23-28/22-24/99

2/4123/54-1546192625/95میانگین2/64

16/961379962018/37-13/884/49

16/541380453-3587/95-15/26-7/31

12/991381143192032/29-8/8223/47

3/8513821902172339/51-2/3337/17

-2/79138320525811/222/4813/70

7/5614/30-81851321/87میانگین9/51

-6/1813841361164831/204/2635/46

-10/7013852078261046/875/7052/57

-13/0913861942275636/028/3944/41

-7/7413873776477731/725/3037/02

-3/321388-2775-2425-27/374/25-23/12

-17/45138970829546/6816/3223/00

1182205320/857/3728/22میانگین9/75-

-19/22139019817023/1518/6721/82

-21/1413912446488226/9915/4742/45

-23/0713923259644030/7916/0046/79

-24/9813934214828434/5516/3750/92

-22/0913945692954142/0112/8354/84

3162617027/5015/8743/37میانگین22/10-

سال
%CSE

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

اجتماعی
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( هماننـــد درصـــد حمایـــت از CSE%)كننـــدگان مصـــرفدرصـــد حمایـــت از 

بـه ارزش مصـرف    كنندگان مصرف( از نسبت ارزش حمایت از %PSE)كنندگان توليد

. اگر قيمت جهـاني بـا نـرخ حقيقـي ارز     شود ميپسته ایران با قيمت جهاني محاسبه 

ها در شرایط كنـوني اقتصـاد كشـور    دهندۀ حمایتتعدیل شود، اثرمستقيم كه نشان

هـا  يانگر حمایتآید و اگر با نرخ ارز تعادلي تعدیل شود اثركل كه بدست مياست، به

در شرایط تعادل بلندمدت اقتصاد، با اثرگذاری متغيرهای بنيـادین اقتصـاد از جملـه    

اسـت، محاسـبه    آوری فـن رابطۀ مبادله، درآمدهای نفتـي، قيمـت نفـت و پيشـرفت     

پسته در دورۀ  كنندگان مصرف(، حمایت از 5-2-4-6)جدول . براساس نتایج شود مي

شـدۀ  هـای تعـدیل  را برحسـب قيمـت   كننـدگان  مصرفدرصد از پرداختي  62جنگ 

ی قيمتـي،  هـا  سياسـت جهاني شامل شده است. یعني در شـرایط واقعـي بـا اجـرای     

درصـد آن ـه )در صـورتي كـه بـازار آزاد باشـد( بایـد         62، به اندازۀ كنندگان مصرف

ها در برنامـۀ چهـارم بـه كمتـرین     اند. درصد حمایتپرداختند، كمتر هزینه كرده مي

درصـد از آن ـه در بـازار جهـاني بایـد       31پسـته   كننـدگان  مصـرف سـيده و  مقدار ر

ی نخسـت هزینـۀ   هـا  برنامـه اند كه در مقایسـه بـا   پرداختند، كمتر پرداخت كرده مي

 بيشتری را به آنان تحميل كرده است.

( اثر كل رونـد مشـابهي بـا اثـر مسـتقيم دارد و      5-2-4-6براساس نتایج جدول )

پسته را بـا برقـراری نـرخ ارز تعـادلي بلندمـدت       كنندگان مصرفچگونگي حمایت از 

برآورد ارزش ریال . در برنامۀ اول توسعه به دليل افزایش كمكند مياقتصاد ایران بيان 

ی ارزی و بخشـي كمتـرین هزینـه را    ها سياستپسته در پي اجرای  كنندگان مصرف

پسـته   كننـدگان  صـرف مدهد، اعمال نرخ ارز تعادلي به نفع پردازند كه نشان مي مي

بـرآورد ارزش تعـادلي ریـال،    است. در برنامۀ چهارم با كاهش ارزش پول ملـي و كـم  

درصـد   38نسبت به برنامۀ سوم افزایش پيـدا كـرد و بـه     كنندگان مصرفحمایت از 

 1288و  1281، 1278، 1266 هـای  سـال طور كـه بيـان شـد، جـز در     رسيد. همان
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ــوده  كننــدگان مصــرفحمایــت از  دهنــدۀ مــازاد بيشــتر اســت كــه نشــانمثبــت ب

ی ارزی و بخشـي نسـبت بـه    هـا  سياسـت ایراني در شـرایط اجـرای    كنندگان مصرف

 ست.ها سياستوضعيت اجرانشدن 

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرف)انحراف منفي(، برآورد ارزش ریالاست، یعني با كم 

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

نشـان   ،شـود  مـي سياست ارزی برقرار است نسبت به وقتي كه سياسـت ارزی اجـرا ن  

-ی ارزی تضـعيف هـا  سياستی دوم و سوم توسعه ها برنامه. در دورۀ جنگ و دهد مي

پسـته   كننـدگان  مصـرف ی، ی بخشي بوده و با اجـرای سياسـت ارز  ها سياستكنندۀ 

 بـرآورد بـا اجـرای سياسـت ارزی كـم     ها برنامهكه در دیگر اند. در حاليحمایت نشده

 ،پسته نسبت به شرایطي كه سياست ارزی برقرار نباشـد  كنندگان مصرفارزش ریال، 

% كمتـر از قبـل از اجـرای سياسـت     2/7در برنامۀ چهارم  برای مثالاند. حمایت شده

درصـد از   5/7ی ارزی هـا  سياستاند. در حالي كه در برنامۀ سوم هارزی پرداخت كرد

كـه  را افزایش داده است. چنان كنندگان مصرفارزش مصرف با قيمت جهاني، هزینۀ 

ی از بيشــترارزش پــول ملــي بــه حمایــت  بــرآوردسياســت كــم شــود مــيمشــاهده 

ارزی و ی هـا  سياسـت یي همسـو انجامد. در برنامۀ پـنجم نيـز بـا    مي كنندگان مصرف

جانبه از . حمایت یكشود ميبيني پسته پيش كنندگان مصرفبخشي ادامۀ حمایت از 

 كننـدۀ  حمایت ها سياستبررسي در شرایطي كه  های سال بيشتردر  كنندگان مصرف

بـا تقویـت    همزمانكاهد و با تضعيف توليد بازار مي پذیری رقابتكشاورزان نباشد، از 

 .شود ميادراتي و حتي نياز به واردات تقاضا موجب از دست دادن سهم ص
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 های پستهيشنهادو پ يریگ نتيجه 4-4-9-7

 یـران ا محصول كشاورزی صـادرات غيرنفتـي   ارزآورترینپسته  ،شد كه بيان چنان

 شـده و مصـرف آن   يداز بخش تول يمختلف یتيحما یها سياستو  شود ميمحسوب 

 MPS ،PSEی هـا  شاخص براساس ها یتحما ینا يكم  یرپژوهش مقاد یناست. در ا

 یشيوجود روند افزا يانگرب یجنتا است كهمحاسبه شده  1261-82 ۀدور يط CSE و

و رونـد   كننـدگان  توليـد از  یـت و كل حما ای بودجه يمتي،ق های یتدر حماو نوساني 

در  ينبوده اسـت. هم نـ   ثابت يمتپسته به ق كنندگان مصرفكاهشي در حمایت از 

از  یـت در كـل حما  قيمتـي  هـای  یـت حما يمتـي، و ق ای بودجـه  های یتمجموع حما

 یبيشـتر سـهم   ایبودجـه  هـای  ایـت نسـبت بـه حم  ها سال بيشتردر  يدگنندگانتول

 اند. داشته

 كنندگان توليداز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياستاثر  يبررس

در  يننـ جنـگ و هم   ۀدر دور ها سياست ینا دهد ميپسته نشان  كنندگان مصرفو 

سوم توسعه كه انحراف نرخ ارز مثبت بوده )نرخ ارز  ی دوم وها برنامه های سال بيشتر

 كننـدگان  توليـد از  یتحما یها شاخصبوده است( بر  ياز نرخ ارز تعادل يشب يقيحق

 یتتوسعه موجب كاهش حما یها برنامه دیگركه در  داشته است، در حالي ياثر مثبت

 يماثـر مسـتق   كنندۀ فيتضع يرمستقيماثر غ است، یعني پسته شده كنندگان توليداز 

 يشگيریپ یباثبات و بلندمدت برا یها سياست ی، اجرایجنتا ینا براساسبوده است. 

  يهتوصای های بودجهو توسعۀ حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق هایاز نوسان

صـادراتي و   با افزایش سطح زیركشت، كاهش قيمت 1277-1281در دورۀ . شود مي

كه حفـظ سـهم    حمایت بيشتری شدهای پسته، از كشاورزان اجرای طرح اصالح باغ

هـای قيمتـي از كـل    حمایت بيشترصادرات جهاني را در پي داشت. با توجه به تأثير 

پسـته   يمـت موجـب حفـظ ق   يمتيق یتحمای ها سياست یالگو بر تأكيدها، حمایت
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ن رویكرد با دخالت مستقيم دولت در بـازار  ، اما در ایشود مي يجهان يمتبه ق یكنزد

از این رو، در كنار هدایت قيمـت  . شود ميمحصول از درجۀ رقابت بازار پسته كاسته 

يم، مسـتق  هـای  پرداخـت كارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحمابخشي به تنوع بازار،

 توانـد  يمـ  يـز نهای صادراتي بندی و فراوری و تسهيل رویههای مربوط به بستهیارانه

با توجه به ضـوابط بهداشـتي كشـورهای واردكننـدۀ پسـته، پرداخـت       مناسب باشد. 

ای به شرط رعایت استانداردهای توليد محصول مطابق درخواست های بودجهحمایت

های صـادركنندگان  . هم نين تقویت تعاونيرسد ميبازارهای جهاني مناسب به نظر 

و اثرگذاری بـر قيمـت كمـك     پذیری رقابتفزایش برای ورود انبوه به بازار جهاني به ا

هـا،  ایـن تعـاوني   توسطها توان با ایجاد سازوكاری برای توزیع حمایتمي كه كند مي

ی حمایتي ها سياستكشاورزان را به تشكيل و عضویت در آنها تشویق كرد و كارایي 

كنندۀ ویتو تق همسوای كه ی ارزی و بخشي به گونهها سياسترا افزایش داد. تنظيم 

 پـذیری  رقابـت افزاید و با افزایش مزیت رقـابتي، بـه   یكدیگر باشند، به كارایي آنها مي

ی ارزی هـا  سياست. در حالي كه اثرمثبت كند ميداخلي كمك  كنندگان توليدجهاني 

ارزش تعادلي ریال، به وسيلۀ  برآورد بيشدر برنامۀ سوم توسعه در پي اجرای سياست 

ایـران در بـازار    پـذیری  رقابـت بخشي خنثي شد و به كـاهش  ی ها سياستاثر منفي 

ی هـا  سياسـت يني برنامۀ پنجم نيز همانند برنامـۀ چهـارم،   ب در پيشجهاني انجاميد. 

ی بخش كشاورزی نيست و اثرمستقيم و اثركل هـر دو  ها سياستنندۀ ك ارزی تقویت

شده تعدیلجع مر يمتاز ق پسته كنندگان توليددریافتي  يمتق تر بودنكم. اندمنفي

مورد بررسي این پژوهش، موجب  های سال بيشترهای حقيقي و تعادلي ارز در با نرخ

كاران در مقایسه با رقبای خارجي بود. با فرض ادامـۀ ایـن   پسته پذیری رقابتكاهش 

 كنندگان توليدبه  يپرداخت ي،جهان های يمتبا ق یسهدر مقادر برنامۀ پنجم نيز ، روند

كه با وجود رقابت شـدید در بـازار جهـاني، عـدم حمایـت از       ذیردپ ميصورت نپسته 

كشاورزان انگيزۀ توليد و صادرات را كـاهش خواهـد داد و فرصـت رقابـت را از آنـان      
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ها، از سـویي  خواهد گرفت. ادامۀ توليد و حفظ سهم ایران از بازار پسته بدون حمایت

ت كه هم نان توليـد ایـن   ایران در این محصول اس بيشتردهندۀ مزیت رقابتي نشان

پذیری اندك باغداران در انتخاب و از سوی دیگر، كشش كند ميمحصول را اقتصادی 

 .دهد ميمحصول به دليل شرایط خاك و سنتي بودن آن را نشان 

 ارزی های دورهدر پسته  كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-9-4-3جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

در سـه   كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت قيمتي از ها شاخصط متوس

 براسـاس ( آمـده اسـت.   5-2-4-7ی ارزی كشـور در جـدول )  ها سياستدورۀ اجرای 

در سـه دهـۀ   پسته  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص

 يرتـأث  هـا  یتدر كل حما یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياستبررسي، 

بوده  يرمستقيماز اثر غ بيشترهمواره يم قدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یبيشتر

انحـراف از نـرخ    ،نـرخ ارز  يـت تثب ياسـت س يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀاست. در ده

 یـت حما كننـدگان  توليداز  یالارزش ر برآورد بيشو با  یافت یشبه شدت افزا يتعادل

از جمله كم نگـه داشـتن    يبخش یها سياست يآثار منف هردو یناما در ا ،شدقيمتي 

را  یارز ياسـت بود كـه اثـر س   یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل يمتق

بـا   1271 ۀكـرد. در دهـ   يرا منفـ  يدكننـده كـل از تول  یـت حما مجموعو در  يخنث

 قيمثرغيرمسـت ا يـانگين م، نـرخ ارز منفي انحراف و  يچند نرخ یارز ياستس یبرقرار

 یدر راسـتا  يبخش یها سياست يشد، اما به طور كل يمنف كنندگان توليداز  یتحما

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-60/2312/85-47/38-53/6511/33-42/3260/23-12/8547/38

1371-1380-9/30-23/85-6/06-29/90-13/20-8/75-21/9523/856/0629/90

1381-1389-4/94-23/13-3/95-27/08-13/50-7/49-21/0023/133/9527/08

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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و ميـانگين اثـر مسـتقيم حمایـت از      كرد يدابهبود پ كنندگان توليداز  بيشتر یتحما

بـا   یارز یهـا  سياسـت سـوم   ۀ. در دوردرصد بود -3/12در این دوره  كنندگان توليد

هم نـان   ، امـا كرد يدانحراف نرخ ارز كاهش پشده ا یریتنرخ ارز شناور مد یبرقرار

 منفـي اثـر   يدكننـده، از تول نكـردن  یـت حما بـا  ،برآورد ارزش ریالكم ینبود. ا يمنف

را تقویت كرد، به طوری كه ميانگين اثر كـل حمایـت قيمتـي و     يبخش یها سياست

درصـد بـود، امـا بـا وجـود       -12و  -32حمایت از توليدكننده در این دوره به ترتيب

بـرای   ای، نسبت به دورۀ دوم ارزی تغيير چنـداني نكـرد.  های بودجهفزایش حمایتا

ــدۀ اثرمثبــت در دورۀ نخســت ارزی، سياســت ارزی تضــعيف كننــدگان مصــرف كنن

 47 كننـدگان  مصـرف ی ارزی و بخشي ها سياستی بخشي بود و با اجرای ها سياست

انـد كـه در   داخت كردهكمتر پر ،پرداختنددرصد از آن ه در شرایط بدون سياست مي

 ی پيدا كرد.چشمگيرهای بعدی كاهش دهه

از  برآمـده ای ی حمایـت از توليـد پسـته از نوسـان دوره    هـا  شـاخص به طور كلي 

ابتدایي كـه   های سالكنند. در آوری توليد پيروی ميقيمتي وابسته به سال های دوره

ننـدۀ آن نبـود و   كی ارزی جبرانها سياستكننده نبوده، ی بخشي حمایتها سياست

ی بخشي به زیـان  ها سياستبا  همسوی ارزی ها سياستی اول و چهارم، ها برنامهدر 

 دهد مينشان  كنندگان مصرفو  كنندگان توليدبود. مقایسۀ حمایت از  كنندگان توليد

ارزش  برآورداست و سياست كم كنندگان توليد كنندۀ حمایتارزش ریال  برآورد بيش

ی ارزی در هـا  سياستو بيانگر اهميت نقش  كند ميرا حمایت  كنندگان مصرفریال 

كننـده بـه افـزایش    و حمایـت  همسوی ها سياستتوزیع مازادهای بازار است. اجرای 

پسته، افزایش كارایي آنان و توسعۀ صنایع پيشين وابسته  كنندگان توليد پذیری رقابت

صـنایع تبـدیلي و   اهميت بـه  . كند ميبه این محصول و افزایش سهم صادرات كمك 

ونقل مناسـب بـه منظـور پيشـگيری از     ها و تجهيزات حملفراوری، توسعۀ سردخانه

بندی در مناطق توليـد پسـته، ظرفيـت    های بستهمسموميت پسته و احدا  كارخانه
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با توجه  .كند ميبيشتری را برای صادرات پستۀ ایران نسبت به وضعيت كنوني ایجاد 

درصد است،  51ها بيش از سال بيشترر صادرات پسته در كه سهم ایران در بازابه آن

تواند از نقش رهبـری خـود   ی مناسب قيمتي، تجاری و ارزی، ميها سياستبا تدوین 

آوری و توليد در هدایت بازار پسته به نفع افزایش سهم خود در تجارت جهاني، ارزی

ـ  برآوردبا توجه به نتایج گيرد. ارزش افزوده برای كشور بهره رخ ارز در فصـل سـوم،   ن

كـه در صـورت    شـود  مـي افزایش درآمدهای نفتي موجب افزایش ارزش ریال تعادلي 

اسـت. هم نـين    كننـدگان  توليدثبات نرخ حقيقي ارز، رشد درآمدهای نفتي به نفع 

، بـر نـرخ تعـادلي ارز و شـاخص     آوری فنوری اقتصاد به عنوان شاخص پيشرفت بهره

توانـد حمایـت از   دولت با مدیریت این دو عامـل مـي   دارد كهچنين اثری ها حمایت

ی پولي، مالي، ها سياسترود، تركيب كاران را افزایش دهد. در نهایت انتظار ميپسته

 باغداران باشد. كنندۀ حمایتآن،  برایندای باشد كه ارزی و بخشي به گونه
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 زیربخش دامپروری 2-2

ش دامپروری در سه دهۀ اخير براساس آمار وزارت جهاد كشاورزی، توليد زیربخ

ميليون تن در برنامۀ چهارم  1/2ميليون تن در دورۀ جنگ به  7/3افزایشي بوده و از 

توسعه رسيده است. ارزش توليد زیربخش دامپروری تنها در دورۀ جنگ روند كاهشي 

رشد  ،ی تعدیل اقتصادیها سياستبا اجرای  ،داشته و پس از آن در برنامۀ اول توسعه

ی دوم و سوم توسعه ارزش توليد محصوالت ها برنامهی داشته است. در رچشمگي

درصد بوده است. در  4 ها برنامهدامي ثبات نسبي داشته و ضریب پراكنش در این 

ی توليد و قيمت محصوالت دامي، به طور ها هزینهبرنامۀ چهارم توسعه با افزایش 

 1284به قيمت ثابت سال  ميليارد ریال 64361ميانگين ارزش توليد این زیربخش 

 بوده است.

درصد از ارزش توليد  22شير، مادۀ اصلي صنایع تبدیلي لبنيات در دورۀ جنگ 

با افزایش توليد و قيمت محصوالت دامي  است، امازیربخش دامپروری را در برداشته 

ی اول و ها برنامهی توسعه كاهش پيدا كرد. گوشت گاو در ها برنامهدیگر، سهم آن در 

ین سهم را در ارزش توليد داشته است و در برنامۀ سوم توسعه با بيشترم توسعه دو

درصد بوده است.  18ها و كاهش توليد، سهم آن كاهش دخالت دولت در توزیع نهاده

آن، سهم  بيشتربه مصرف گوشت گوسفند در ایران و قيمت  بيشتربا توجه به تمایل 

ی ها برنامهبوده است، اما با نوسان در  از گوشت گاو بيشترارزش توليد این محصول 

رو بوده است. در برنامۀ اول توسعه با وجود روند كاهشي سهم این توسعه روبه

درصد بود و این روند تا پایان برنامۀ دوم توسعه با شيب مالیمي ادامه  4/37محصول 

ی تعيين قيمت سقف و كف، ها سياستداشت و در برنامۀ سوم توسعه با اجرای 

ایش پيدا كرد. در برنامۀ چهارم توسعه با افزایش قيمت محصول و نوسان در افز

توليد، ضریب پراكنش سهم گوشت گوسفند از ارزش توليد زیربخش دامپروری 
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درصد نوسان داشت. با توسعۀ صنایع پرورش مرغ گوشتي در  18نسبت به ميانگين، 

الت دیگر رشد از محصو بيشترسهم ارزش توليد گوشت مرغ  1261-82سه دهۀ 

ی تعدیل اقتصادی ها سياستكرده است. به طوری كه در برنامۀ اول توسعه با اجرای 

افزایش پيدا كرده  1273درصد در سال  37درصد در سال نخست برنامه به  3/2از 

 است.

ی قيمتي و افزایش مصرف گوشت مرغ، به دليل ها سياستبا ادامۀ اجرای 

نگين سهم ارزش توليد اای گوشت سفيد، ميتغذیهسالمت بارۀ ی تبليغي درها سياست

درصد رسيده است و در سه برنامۀ اخير،  21این محصول در برنامۀ چهارم توسعه به 

كمترین نوسان را داشته است. در دورۀ جنگ با كاهش رشد توليد گوسفند و گاو، در 

درصد  18/12مقایسه با تخم مرغ، سهم ارزش توليد این محصول افزایشي بوده و به 

ی توسعه ادامه ها برنامه( رسيده است، اما این روند در 1267در سال پایاني جنگ)

 درصد بوده است. 7/6و  6/8ی سوم و چهارم به ترتيب ها برنامهنداشته و در 
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 رانيا توليد، ارزش توليد و سهم محصوالت منتخب زيربخش دامپروریت يوضع (7-9 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

تولید 

زیربخش 

دامپروری

تخم مرغگوشت مرغگوشت گوسفندگوشت گاوشیرارزش تولید زیربخش دامپروری

میلیارد ریال )به قیمت ثابت سال 1384(میلیون تن

13602/42796925/2125/8223/8916/358/73

13612/42751131/1622/3421/9314/1910/38

13622/62529634/0019/8920/9013/9111/31

13632/72498834/0618/0720/0513/0414/77

13642/72513534/8917/7020/2812/4214/71

13652/92399835/0216/0919/3514/4915/06

13663/12228638/5413/8316/5513/3417/75

13673/11842536/5914/2416/8613/1319/18

2/7324450/8933/6818/5019/9813/8613/98میانگین

0/100/120/120/220/120/090/26ضريب پراکنش

13683/22542824/1621/9930/959/2213/69

13693/72671226/6021/6531/128/3312/29

13704/03642820/4219/7727/0723/299/46

13714/24240217/0620/0325/2528/069/61

13724/54734917/4918/9225/3427/4610/79

13734/84465918/1317/9224/8027/3111/84

43716320/6420/0527/4220/6111/28میانگین

0/140/250/190/080/110/450/15ضريب پراکنش

13745/14749317/1819/2923/9229/4810/13

13755/64717219/5620/8922/2326/9710/35

13765/74296322/4420/0821/9726/918/60

13775/94765519/9421/6821/2928/488/60

13786/34758418/6319/4421/3730/1410/43

5/7146573/5819/5520/2822/1628/399/62میانگین

0/080/040/100/050/050/050/10

13796/75188520/2616/0423/0430/4110/26

13806/95339719/1715/2323/6131/6510/33

13817/15442918/4218/3326/7629/107/39

13827/15686717/3520/7022/7231/397/84

13838/35768521/7719/7021/0430/017/48

7/2454852/6219/3918/0023/4330/518/66میانگین

0/080/040/090/130/090/030/17ضريب پراکنش

13848/55530722/1019/9919/8130/048/07

13859/06080422/5720/4019/3730/916/75

13869/46330622/3621/0621/1928/866/53

13879/06198320/7719/3520/8432/027/02

13889/76808019/5318/3126/4129/486/27

13899/57609115/2115/8030/1532/855/99

9/1964261/8020/4219/1522/9630/696/77میانگین

0/0480/1110/1370/0990/1890/0500/108ضريب پراکنش

ی و 
صاد

برنامۀ دوم توسعۀ اقت

ی
اجتماع

ی و 
صاد

برنامۀ سوم توسعۀ اقت

ی
اجتماع

ی
ی و اجتماع

صاد
برنامۀ چهارمتوسعۀ اقت

سهم محصوالت از ارزش تولید )درصـــــد(

برنامه های 

توسعه
سال

گ
دورۀ جن

ی
ی و اجتماع

صاد
برنامۀ اول توسعۀ اقت
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ــندر ا ــا  ی ــل نت ــحا یجفص ــرآوردل از ص ــاخص ب ــا ش ــتحما یه ــتاز ق ی  يم

ــ ــرآورد و 1(MPSی)ازارب ــرآوردو  3(PSE)كننــدگان توليــد از یــتحما ب حمایــت از  ب

 يفرعـ  یهـا  شـاخص مهـم زیـربخش دامپـروری و     یكاالها 2(CSE)كنندگان مصرف

 (1221-24پـنجم)  ۀبينـي برنامـ   و پـيش  1261-82 يزمـان  ۀدور يمربوط به آنها ط

انحراف نرخ ارز حقيقي از تعادلي بر حمایت از محصوالت از آنجا كه . شود ميبررسي 

مـورد  نيـز   یـت ی حماهـا  شـاخص بـر   یی ارزها سياستاثر  كشاورزی اثرگذار است،

 كه استنرخ ارز تعادلي نمادی از تعادل بلندمدت اقتصاد كشور . گيرد ميقرار  يبررس

با استفاده از الگوهای سـری زمـاني،    مبراساس روش تحقيق بيان شده در فصل چهار

شد. نرخ ارز حقيقي نيز ارزش واقعي پول ملي را در مقایسه با ارزهای خارجي  برآورد

در ادامـه  ی دولت و بانك مركزی در آن نمایان اسـت.  ها سياستو اثر  دهد مينشان 

 وارائـه  منتخب زیربخش دامپروری  یازكاالها كیهر  یبرا یتی حماها شاخصابتدا 

  .شود مي یبند در كل زیربخش جمع یتسپس مقدار حما

                                                 
1
- Market Price Support 

2
- Producer Support Estimate 

3
- Consumer Support Estimate 



  221                                                      نتایج برآورد حمایت از محصوالت منتخب بخش كشاورزی

 

 

 تخم مرغ 1-2-2

تخم مرغ، از محصوالت زیربخش دامپروری است كه با توجه به ارزش غـذایي آن  

هـای پروتئينـي گوشـتي،    در تأمين پروتئين و قيمت كمتر آن در مقایسه با فـراورده 

تشـكيل   1282ی خـوراكي خـانوار  ایرانـي را در سـال     هـا  هزینـه رصد د 3از  بيشتر

(. مصرف تخم مرغ در 1221داد)نتایج بررسي بودجۀ خانوار شهری بانك مركزی،  مي

كيلـوگرم   45به دليل افزایش قيمت كاهشي بوده است. به طوری كـه از   1281دهۀ 

است. با توجه به رسيده  1برای خانوار 1282كيلوگرم در سال  41به  1281در سال 

نقش تخم مرغ در سبد خوراكي خانوار و روند مصرف آن، بررسي حمایت از توليـد و  

 .كند ميگذاری كمك و سياست ریزی رنامهمصرف این محصول، به ب

آمـده   یرانادر  عملكرد و تجارت تخم مرغ يد،تول يتوضع( 5-4-1-1جدول ) در

رغ تخم گذار در برنامۀ اول توسـعه  تعداد م شود ميمشاهده است. با توجه به جدول، 

پایـاني   هـای  سالروند افزایشي داشت و در برنامۀ دوم توسعه با نوسان همراه بود. در 

ی توليـد، تعـداد مـرغ    هـا  هزینهاین برنامه با وجود افزایش عملكرد، به دليل افزایش 

در پـي اجـرای    1281گذار در واحدهای توليدی كاهش پيدا كـرد. امـا از سـال    تخم

توسـط شـورای   های سقف و كـف  ی حمایت قيمتي به شكل تعيين قيمتها سياست

رو شد. توليد تخم مرغ با وجود توسان، بـه طـور متوسـط    با رشد فزاینده روبه اقتصاد

هزار تن در  741هزار تن در ابتدای برنامۀ اول توسعه به  325روند افزایشي داشت و 

 رسيد. 1282سال 

سهم ایـران از تعـداد مـرغ     شود مي( مشاهده 5-4-1-1طور كه در نمودار )همان

مرغ جهان تغيير اندكي داشته است و همواره حدود یك درصد گذار و توليد تخمتخم

دهندۀ بوده است كه نشان بيشتربوده است. هم نين سهم توليد همواره از سهم مرغ 

                                                 
1
 نفر محاسبه شده است.  7/2، ميانگين بعد خانوار 1282در گزارش بررسي بودجۀ خانوار سال  - 
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-82 هـای  سالایران نسبت به ميانگين جهاني است. به طوری كه در  بيشترعملكرد 

 بوده است. 35/1ميانگين نسبت عملكرد ایران به كشورهای دیگر  1268

 رانيا تخم مرغرد و تجارت كد، عمليت توليوضع (7-4-2-2 جدول

 
ملل  يجهان و كشاورزی سازمان خواربارهای گمرك جمهوری اسالمي ایران و سایت آمارنامه: نبعم

 (http://fao.org)متحد

 

ی چشمگيرمرغ به جز دورۀ جنگ مقدار ان، واردات تخمبراساس آمار گمرك ایر

ایران صادركنندۀ این  1276ویژه پس از سال به ،هاسال بيشترنداشته است و در 

سال
تعداد مرغ 

)میلیون قطعه(

سهم از تعداد 

مرغ جهان 

)درصد(

عملکرد 

)کیلوگرم در 

هر قطعه(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید تخم 

مرغ )هزار تن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

صادرات 

تخم مرغ 

)هزار تن(

سهم از 

صادرات 

)درصد(

ارزش 

صادرات تخم 

مرغ )میلیون 

دالر(

سهم از ارزش 

صادرات 

)درصد(

1368250/70121/232950/860/000/000/000/00

1369290/81101/042950/840/010/000/040/00

1370280/77121/213400/930/010/000/080/01

1371360/96111/103901/060/000/000/000/00

1372411/09111/084501/180/000/000/000/00

1373471/15111/095161/2614/581/7114/031/44

1374421/00111/094661/090/020/000/040/00

1375471/08111/075201/160/000/000/000/00

1376380/84121/204701/020/660/080/620/06

1377330/71151/464981/041/980/221/650/15

1378350/73161/575701/152/260/241/440/15

1379370/75161/525791/1438/754/1023/142/42

1380390/76151/465811/1132/853/3817/431/89

1381410/78131/325471/0218/601/879/380/97

1382480/89131/296291/1633/263/3019/661/59

1383500/90131/316551/1810/941/046/440/50

1384530/93141/447581/342/540/233/920/28

1385560/94121/246771/1732/412/6322/361/43

1386590/97121/227031/1810/400/7313/020/62

1387610/98121/207271/188/620/5111/800/44

1388651/02111/137251/150/400/020/710/02

1389671/01111/157411/1620/981/0428/000/87
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پيش از برنامۀ سوم  های سال( در 5-4-1-1محصول بوده است. براساس جدول )

هزار  5/14برابر  چشمگيریصادرات تخم مرغ ایران مقدار  1272توسعه تنها در سال 

مرغ نوساني ی سوم و چهارم توسعه اقتصادی، صادرات تخمها برنامهتن داشت. در 

هزار تن در  2/11هزار تن در سال نخست برنامۀ سوم به  7/28بود. به طوری كه از 

هزار تن  23به بيش از  1285سال پایاني این برنامه كاهش پيدا كرد و در سال 

در  بود كهرو مرغ نيز با نوسان زیادی روبهخمرسيد. به همين ترتيب ارزش صادرات ت

 ینبيشتركه  1282حفظ مشتریان و سهم بازار جهاني نقش بسزایي دارد. در سال 

ميليون دالر به دست آمده است،  38صادراتي با فروش این محصول برابر با درآمد 

 4/3 حدود 1272درصد بود. در حالي كه در سال  87/1مرغ سهم ایران از بازار تخم

 مرغ به ایران تعلق داشت. درصد از ارزش تجارت جهاني تخم

 

مـرغ جهـان نيـز    ( سهم ایران از مقدار صادرات تخـم 5-4-1-1)   براساس نمودار

ي كـه حجـم   هـای  سـال هایي هماهنگ با مقدار صادرات داشـته اسـت، امـا در    نوسان

آن تفـاوت  صادرات بيشتر بوده است، سهم صادرات ایـران بـا سـهم ارزش صـادرات     

دهندۀ كمتر بودن قيمت صادراتي ایران نسـبت بـه   چشمگيری داشته است كه نشان

قيمت جهاني است. این موضوع افزون بر تفاوت كيفيت ممكن است برآمده از ضـغف  

زني دربارۀ قيمت به دليل نوسان در صادرات و حفظ نشـدن  ایران در بازاریابي و چانه

 بازارهای هدف باشد.
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 2968-83 ةطي دور تخم مرغ، واردات و ارزش واردات جهاني تعداد مرغ تخم گذارسهم ايران از توليد،  (7-4-2-2 نمودار

 

سهم صنعت طيور در اشتغال و توليد ارزش افـزوده بخـش كشـاورزی    توجه به  با

درآمد  در سبد مصرف خانوار وتخم مرغ  براساس آمار وزارت جهاد كشاورزی و نقش

 یشافـزا  بـه منظـور   يمختلفـ  یتيی حمـا ها سياست شاورزی،صادراتي برای بخش ك

در دورۀ جنگ دخالـت دولـت در    اجرا شده است.محصول  یناتوسعۀ صنایع و  يدتول

ری كـه در بعضـي مـوارد بـه طورمسـتقيم      بود، بـه طـو   بيشتربازار محصوالت دامي 

د. در كـر خریداری و با قيمت دولتي بين مردم توزیع مي كنندگان توليدمحصول را از 

دخالت دولـت در زمينـۀ توليـد و     ،ی آزادسازیها سياستبرنامۀ اول توسعه با اجرای 

با اصالح قانون خرید تضميني از توليد  1273بازار این محصول كاهش یافت. از سال 

ی قيمتـي  هـا  سياسـت هـا نيـز   این محصول حمایت شد و پس از آن در بعضـي دوره 
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هـای مـورد   ها بخش مهمي از نهادهسال تعيين قيمت سقف و كف اجرا شد. در همۀ

امور دام با قيمتي كمتـر از بـازار آزاد داخلـي و قيمـت     توسط شركت پشتيباني نياز 

شـده بـا   این تفاوت قيمت توزیع است كهجهاني بين واحدهای دامپروری توزیع شده 

منتشرنشـدۀ ایـن شـركت     . آمار1شود ميقيمت جهاني به عنوان یارانه در نظر گرفته 

ی پيدا كرد كـه  چشمگيرهای دامي كاهش ، توزیع نهاده1281از سال  دهد ميان نش

هـای دامـي اسـت. دولـت     گری دولت در بازار نهـاده دهندۀ كاهش نقش تصدینشان

هم نين با یارانۀ صادراتي، بيمۀ محصـوالت كشـاورزی و تسـهيالت بـانكي در دورۀ     

هـا بـا   سـال  بيشـتر . در ( از تخم مرغ حمایت كرده است1261-1282مورد بررسي )

 است. شدهتخم مرغ نيز حمایت  كنندگان مصرفها و یارانۀ مصرف از كنترل قيمت

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

، اثـر  ينهم نـ . شـود  مـي تجزیـه و تحليـل    (%CSE%، MPS%  ،PSEتخـم مـرغ )  

ی ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یربر مقادی ارزی و انحراف نرخ ارز ها سياست

های اقتصادی افـزون بـر   . از كاركردهای پژوهششود ميبررسي اول تا چهارم توسعه 

ی اقتصادی ها شاخصبيني آیندۀ های گذشته و كنوني، پيشتبيين و تحليل وضيعت

ا هماننـد  هـ است. از این رو با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانـه  ریزی رنامهبرای ب

یـابي و ميـانگين   هـای درون هـا بـا اسـتفاده از روش   بيني قيمتبرنامۀ چهارم و پيش

ی حمایـت از  هـا  شـاخص متحرك با روشي كـه بـرای محصـوالت دیگـر بيـان شـد،       

 .شود ميبيني تخم مرغ در برنامۀ پنجم پيش كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

 

                                                 
1
بخشي از نهادۀ توليدی صنایع دام و طيور توسط شركت پشتيباني امور دام توزیع و بخشي در بازار آزاد تأمين  - 

شود. اما تفاوت قيمت جهاني با قيمت آزاد در بودجۀ كشور در نظر گرفته ميشود. تفاوت قيمت داخلي و بازار مي

شود. در پژوهش پيش رو، با توجه به هدف محاسبۀ حمایت كل از بازار داخلي به طور مستقيم محاسبه نمي

رف ای و حاصل ضرب تفاوت قيمت بازار داخلي با قيمت جهاني در مقدار مصتوليدكنندگان، مجموع حمایت بودجه

 نهاده به عنوان حمایت از نهادۀ توليد در نظر گرفته شده است.
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 يطه  تخم مرغ كنندگان دتولياز بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-2-4-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

. شود ميبه شكل ارزش پولي و درصدی محاسبه  است كهی ارزی ها سياستقيمت و 

دهنـدۀ  شده در فصل سوم این پژوهش این شاخص، نشـان شناسي بيانبراساس روش

و واردكننـدگان اسـت.   دهنـدگان  ، مالياتكنندگان مصرفاز  كنندگان يدتولانتقال به 

 كنندگان توليدشاخص درصدی حمایت از قيمت بازاری نسبت تفاوت قيمت دریافتي 

داخلي را با قيمت جهاني تعدیل شده با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي به قيمـت جهـاني   

شود، اثر مستقيم و اگر بـا   . اگر قيمت جهاني با نرخ ارز حقيقي تعدیلدهد مينشان 

دهنـدۀ  . تفاضل این دو اثر نشانشود مينرخ ارز تعادلي تعدیل شود، اثر كل محاسبه 

محاسـبات   . نتـایج شـود  مـي ی ارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده ها سياست برایند

توسـعه و   چهـارم ی اول تـا  ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحما

ارائـه شـده   ( 5-4-1-3) محصول تخـم مـرغ در جـدول    یپنجم برا ۀبرنامبيني  پيش

 است.

انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن براساس نتایج 

مختلف متفاوت بـوده اسـت.    های دوره، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

ری( در نسـبت متوسـط مـوزون    برای محاسبۀ نرخ حقيقـي ارز، نـرخ ارز اسـمي)بازا   

ترین شركای تجاری ایـران بـه سـطح عمـومي     های مهمشاخص سطح عمومي قيمت

نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح . شود ميهای ایران ضرب قيمت

خطا تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ 

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  نفتي كشور، بهرهدرآمد  باز بودن اقتصاد،

بلندمدت اقتصاد نشـان   نرخ بهره در ایران است كه نرخ ارز ایران را در شرایط تعادل

 .دهد مي
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 بـرآورد نياز كشور به ارز، با بـيش   همزماننفتي و درآمد  در دورۀ جنگ با كاهش

( 1267اف نرخ ارز در سال پایاني جنگ)، انحرتوسط دولتارزش ریال نسبت به دالر 

ارزش ریال نسبت به  برآورددرصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم 82به 

پایاني این برنامه به دليل اجرای  های سالنرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

خسـت برنامـۀ   ن های سالی آزادسازی اقتصادی مقدار آن افزایش یافت. در ها سياست

 هـای  سـال دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و در  

 بـرآورد  بيشبعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست 

ارزش ریال دنبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقـي آن بـود. هم نـين    

یمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهارم نيز رونـد كـاهش   نرخ ارز ساليانه با شيب مال

ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بـيش از نـرخ حقيقـي آن بـود.     

 .برآورد ارزش ریال شدی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستبنابراین 

ۀ در همـ  -1284سال پایـۀ   ثابت های يمتبر حسب ق - اثرمستقيم براساس نتایج

ی هـا  سياسـت نپذیرفتـه و   صـورت مـرغ  تخم كنندگان توليدها حمایت بازاری از سال

. در مرغ ماليات پنهان بر آنان تحميـل كـرده اسـت   بخشي و ارزی دولت در بازار تخم

ميليارد ریال به قيمـت ثابـت سـال     3548ی قيمتي ها سياستدورۀ جنگ با اجرای 

واردكنندگان انتقال پيدا كـرد. از سـال   و  كنندگان مصرفبه  كنندگان توليداز  1284

 كننـدگان  توليـد  شده بهماليات تحميلی تعدیل اقتصادی ها سياستبا اجرای  1273

در برنامـۀ   1284ميليارد ریال به سال ثابت  6271پيدا كرد و ميانگين آن با  افزایش

ش برنامـۀ سـوم نيـز بـا وجـود افـزای       در .ی دیگـر بـود  هـا  برنامهاز  بيشتردوم توسعه 

مـرغ   تخـم  كنندگان توليددریافتي  يمتقهای داخلي و كاهش قيمت خارجي،  قيمت

ی در جهـت  هـا  سياسـت امـا   بودشده با نرخ حقيقي ارز تعدیلمرجع  يمتاز ق كمتر

شده به در برنامۀ چهارم ماليات پنهان تحميل .تغيير كرد كنندگان توليدكاهش زیان 

كاهش پيدا كرد. با  1284قيمت ثابت سال ميليارد ریال به  3264به  كنندگان توليد
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بـه   يپرداختـ  ي،جهـان  هـای  يمـت بـا ق  یسهدر مقادر برنامۀ پنجم، ، فروض بيان شده

اجـازۀ فـروش   اگر دولـت   یگر،. به عبارت دپذیرد مين صورتمرغ تخم كنندگان توليد

دریـافتي  مـرغ   تخـم  كننـدگان  توليـد  ندهـد، را  يجهان یدر بازارها داخلي تخم مرغ

از آنجـا كـه   . خواهند داشت و ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان خواهنـد بـود   یكمتر

مـورد   هـای  سـال  همـۀ در  يداخلـ  يمـت قآمار منتشرشدۀ مركز آمار ایران،  براساس

 يمـت از قیـت  داشته است، نوسان شـاخص حما  یصعود یروندبررسي این پژوهش 

 ليـد و مصـرف تخـم مـرغ    ي و مقادیر توجهان يمتق، از نوسان نرخ ارز برآمده یبازار

هـای  قيمـت  نامۀ چهارم، به دليل رشـد فزاینـدۀ  ها در برافزایش نسبي حمایتاست. 

با فعاليـت در بـازار    كنندگان توليدداخلي در مقایسه با قيمت جهاني بود. تداوم زیان 

و در  شـود  مـي داخلي، موجب كاهش توليد داخلي تخم مرغ و تضعيف صنایع طيـور  

از  برآمـده انجامد. تفاوت زیاد قيمت داخلي با قيمت جهاني ات مينهایت به نياز وارد

زیرا تعيـين قيمـت از یـك سـو      مرغ در شورای رقابت است،اری تخمگذروش قيمت

كننـده  تحت تأثير هزینۀ توليد و از سوی دیگر با هدف تنظيم بازار بـه سـود مصـرف   

 بوده است.
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 تخم مرغ كنندگان وليدتاز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-4-2-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-2044-1102-45/5814/47-31/11

38/901361-1465-265-33/9125/42-8/49

38/671362-1857-552-39/3723/19-16/19

47/681363-2263-355-38/0129/25-8/76

-13/161364-2106-2978-36/29-8/33-44/62

-2/711365-3271-3461-47/51-1/41-48/93

75/721366-4796-1048-54/8133/85-20/95

89/871367-2579287-42/1951/048/85

21/28-42/2120/93-1184-2548-میانگین37/72

50/621368-3881-1427-52/7123/64-29/07

-4/301369-5518-5910-62/69-1/59-64/29

-10/841370-5551-6634-61/71-4/12-65/82

-47/031371-4149-11360-50/46-23/15-73/61

-51/411372-4364-14264-46/07-27/56-73/63

-41/291373-6391-14504-54/72-18/56-73/28

63/28-8/56-54/73-9016-4976-میانگین17/38-

-31/971374-6330-11527-56/82-13/73-70/56

-16/181375-7269-9592-59/82-6/45-66/27

-0/891376-5530-5612-59/94-0/35-60/30

33/151377-6182-3596-60/1213/40-46/73

29/101378-6539-3922-56/8612/71-44/15

57/60-58/711/11-6850-6370-میانگین2/64

16/961379-4270-2864-44/529/53-34/99

16/541380-2769-1578-33/4111/17-22/24

12/991381-3301-2447-45/077/25-37/82

3/851382-4077-3756-47/752/04-45/71

-2/791383-4088-4332-48/64-1/45-50/09

38/17-43/885/71-2996-3701-میانگین9/51

-6/181384-4522-5123-50/32-3/11-53/43

-10/701385-3217-4109-43/95-6/09-50/04

-13/091386-3040-4139-42/39-7/66-50/05

-7/741387-2765-3372-38/86-4/81-43/67

-3/321388-2391-2624-35/90-2/17-38/07

-17/451389-1851-3229-28/87-12/59-41/46

46/12-6/07-40/05-3766-2964-میانگین9/75-

-19/221390-2443-3972-38/81-11/96-50/77

-21/141391-4544-6797-54/86-9/65-64/52

-23/071392-5063-7716-57/99-9/79-67/78

-24/981393-5633-8745-60/99-9/83-70/82

-22/091394-6903-9896-66/08-7/55-73/64

65/50-9/76-55/75-7425-4917-میانگین22/10-

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی
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 بـرآورد حمایت قيمتي كل با نرخ ارز تعادلي، در برنامۀ اول توسـعه بـه دليـل كـم    

ميليارد ریـال بـه    2116شدید ارزش ریال كمترین مقدار را داشته است و دامپروران 

نيز دریافتي ها اند. در دیگر دورهماليات پنهان پرداخت كرده 1284قيمت ثابت سال 

شـده بـا نـرخ ارز تعـادلي و     دامپروران در داخـل، نسـبت بـه قيمـت جهـاني تعـدیل      

در برنامۀ پنجم نيز این  شود ميبيني ی حمل و نقل، كمتر بوده است و پيشها هزینه

بــه  كننــدگان توليــدرونــد ادامــه داشــته باشــد. در برنامــۀ ســوم توســعه، انتقــال از  

ميليـارد   3226نرخ ارز تعادلي به طـور ميـانگين،    و واردكنندگان با كنندگان مصرف

شـده بـه   محاسـبه شـد. كـاهش ماليـات تحميـل      1284ریال به قيمت ثابـت سـال   

های جهاني و رونـد افزایشـي   از كاهش نسبي قيمت برآمدهدامپروران در این برنامه، 

شناورسازی نرخ ارز و كاهش دخالت دولـت  سياست با اجرای  همزمانقيمت داخلي، 

، افزایش توليد و صادرات از سـال  توان نتيجه گرفت. ميبود های دامي،بازار نهادهدر 

بوده اسـت.   ها سياستكه در برنامۀ چهارم نيز ادامه داشت، در پي اجرای این  1278

اعمال نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصـاد در   دهد ميمقایسۀ اثركل و اثرمستقيم نشان 

امپروران تحميل كرده اسـت، در حـالي كـه نـرخ ارز     برنامۀ سوم زیان كمتری را به د

 در پي داشته است. یبيشترحقيقي در برنامۀ چهارم حمایت 

نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

ها كاهشـي بـود و در ایـن سـال     به دليل ثبات نسبي قيمت 1277تا سال ( يممستق

كه نشان  درصد كمتر دریافت كردند 61جهاني رقبای ایراني نسبت به  كنندگان توليد

ی قيمتي، دامپروران ایران را نسبت به قيمـت پـيش روی رقبـای    ها سياست دهد مي

ی قيمـت سـقف و   هـا  سياستجهاني حمایت نكردند. در برنامۀ سوم توسعه با اجرای 

درصد كاهش یافـت.   41 كنندگان توليددرآمد  با كاهش قيمت جهاني، همزمانكف، 

بيني برنامۀ پنجم، زیـان پرداختـي دامپـروران در ایـن     شده برای پيشبا فروض بيان

دامپـروران بـا ادامـۀ    خواهـد شـد كـه     بيشـتر ی سـوم و چهـارم   هـا  برنامـه برنامه از 
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درصـد كمتـر از قيمـت بـازار      55ی ارزی و بخشي به طور ميانگين حدود ها سياست

 كنند.جهاني دریافت مي

قيمت بازاری نيز روندی مشابه اثرمستقيم و مقدار ارزشي بررسي اثركل حمایت از 

و تعدیل قيمت جهاني با نرخ ارز تعادلي به طور ميانگين در سه  دهد ميخود را نشان 

اسـت. یعنـي    كنندگان توليددرصد حمایت منفي از  -42( بيانگر 1261-1282دهه)

 شـد مـي ای به گونه ی بخشي قيمتي و ارزیها سياستاگر نرخ ارز تعادلي برقرار بود، 

، بلكـه  شـدند  مـي در مقابل رقبای خارجي خود، نه تنهـا حمایـت ن   كنندگان توليدكه 

 پــذیری رقابــتشــد كــه ایــن در كــاهش قــدرت ماليــات نيــز بــر آنهــا تحميــل مــي

و اثر آن در نوسان صادرات محصـول   بودهتخم مرغ ایراني بسيار مؤثر  كنندگان توليد

 نمایان است.

ی هـا  سياسـت  دهد مينشان  ،ه تفاضل اثركل و اثرمستقيم استاثر غيرمستقيم ك

ی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. ها سياستكنندۀ ارزی تا چه اندازه تقویت

ي كه نرخ حقيقي ارز بيش از نـرخ ارز تعـادلي اسـت، حمایـت قيمتـي از      های سالدر 

 شـود  مـي ری در پي اجرای سياست ارزی مثبت است و برعكس. یادآو كنندگان توليد

انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقي از تعادلي به نرخ ارز تعادلي است كه به 

هــا ( در همــۀ ســال5-4-1-3. براســاس جــدول )شــود مــيشــكل درصــدی بيــان 

اثرغيرمستقيم كمتر از انحراف نرخ ارز اسـت كـه تأثيرگـذاری انـدك نـرخ ارز را در      

ارزش  بـرآورد جنگ، با وجود بـيش   های سال. در دهد ميتعيين قيمت داخلي نشان 

و بـا   1271درصد است، اما از سـال   31ریال، درصد اثرغيرمستقيم به طور ميانگين 

ی آزادسازی نرخ ارز كه انحراف نـرخ ارز منفـي و ارزش پـول ملـي     ها سياستاجرای 

شد. این بدین معني است كه در  كاهش بسياری پيدا كرد، اثر غيرمستقيم نيز منفي

تخم مرغ اثر مثبت  كنندگان توليدجنگ، تقویت پول ملي در حمایت قيمتي از  دورۀ

بود. پس از  كنندگان توليدداشت، اما كاهش ارزش پول ملي كاهندۀ حمایت بازاری از 
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ی تعـدیل  هـا  سياسـت اجـرای   پـي یك دوره حمایت بازاری منفـي از دامپـروران در   

وسعه تا پایان برنامۀ سوم مثبـت بـود؛   اقتصادی، حمایت از آنان از ميانۀ برنامۀ دوم ت

ی هـا  برنامـه ی بخشـي بـود. امـا در    هـا  سياستكنندۀ ی ارزی تقویتها سياستیعني 

ی بخشـي را تقویـت كـرد.    هـا  سياستارزش ریال اثر منفي  برآوردچهارم و پنجم كم

در ، دهـد  مـي % نشـان  MPSمقادیر مطلق اثر غيرمسـتقيم و اثرمسـتقيم در    مقایسۀ

تـر   كه بيانگر نقش مهـم است غيرمستقيم بوده  از اثر بيشتراثرمستقيم  اهسال بيشتر

ی خاص بخش كشاورزی در چگونگي حمایت از توليدكنندگان تخم مـرغ  ها سياست

 .است یی ارزها سياستبا  یسهدر مقا

 يطه  تخهم مهرغ   كنندگان توليداز كل  يتحما يرمقاد يبررس 1-2-4-7

 توسعهی ها برنامه

، كننــدگان توليــدای پيشــين بيــان شــد، حمایــت از هــ لبراســاس آن ــه در فصــ

كـه در   گيـرد  مـي ( را در برBPی)ا ای بودجـه ه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

ای بازاری از محصول تخم مرغ تحليل شد. در این بخش با مرور ه بخش قبل حمایت

طي  برای توليد تخم مرغ یراندر ا اجراشده ی حمایتيها سياستی بازاری، ها سياست

 :شود ميچهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي به طور خالصه معرفي 

هـای  كنترل مقدار توليد محصوالت از راه كنترل صدور مجوزهـا و پروانـه   -1

 توليد؛ 

 تثبيت قيمت از راه كنترل عرضه و تقاضای محصول؛  -3

 مرغ؛ رات گوشت مرغ و تخمدسياست پرداخت یارانۀ صادراتي برای صا -2

 های وارداتي و دریافت مابه التفاوت از واردات؛ عيين تعرفهت  -4

 های هدف، كف و سقف؛ ی قيمتي مانند قيمتها سياستاجرای  -5

 های مصرفي؛ پرداخت یارانه -6
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هـای توليـد )یارانـه پرداختـي بـه دارو و درمـان،       پرداخت یارانه به نهـاده  -7

 سوخت و خوراك دام(؛ 

 اعطای تسهيالت بانكي ارزان قيمت و  -8

 ای و پرداخت بخشي از حق بيمه.پوشش بيمه  -2

  

 ها، دولت با تأثيرگذاری بـر بازاررسـاني محصـول، پرداخـت     افزون بر این سياست

بندی، بازرسي و كنترل كيفيـت،  ونقل، وضع مقررات بهداشتي، درجههای حملیارانه

 پردازد.ایجاد تسهيالت انبارداری و نگهداری به حمایت از بخش طيور مي

، با كـاهش  شود ميای ناميده های بودجههای توليدی كه در این بخش یارانهنهیارا

ها كمتر به شكل پرداخت . این پرداختكند ميهزینۀ توليد دامپروران از آنان حمایت 

ی قيمتـي در بـازار نهـاده و    ها سياستمستقيم یارانه است و به طور معمول به شكل 

ــادۀ ارزان ــع نه ــت توزی ــتقيم ــن اس ــه . از ای ــت بودج ــدۀ حمای ای از رو بخــش عم

كه نرخ ارز در  گيرد ميهای قيمتي در بازار نهاده در برایراني را حمایت كنندگان توليد

مرغ های خوراك دام كه برای تخمی دارد. یارانۀ پرداختي به نهادهچشمگيرآن نقش 

 تفـاوت قيمـت داخلـي و    براساس ،ۀ سویا، ذرت، پودرماهي و گندم استلشامل كنجا

خارجي، مقدار مصرف نهاده برای محصـول و سـطح توليـد بـا رابطـۀ زیـر محاسـبه        

 :شود مي

  
 

   
 
      

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقدار مصرف نهاده در هر  Qها، حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

توليد محصول بـر حسـب كيلـوگرم اسـت.      Aبر حسب كيلوگرم و  كيلوگرم محصول

. اطالعات مقدار مصرف انرژی بـر  شود ميه رابطۀ باال محاسب براساسیارانۀ انرژی نيز 

هـای خـوراك دام و تركيـب جيـره از محاسـبات كشـوری       حسب برق و گاز و نهـاده 
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ت اعطـایي  معاونت دام و طيور وزارت جهاد كشاورزی استخراج شده اسـت. تسـهيال  

ی هـا  بخـش سازی نـرخ سـود تسـهيالت    و یكسان 1284ها نيز تا پيش از سال بانك

شد كـه در  قيمت به دامپروران پرداخت ميمختلف اقتصاد، به صورت تسهيالت ارزان

محاسبات از تفاوت نرخ سـود بخـش كشـاورزی و ميـانگين وزنـي نـرخ سـود دیگـر         

 ی اقتصادی استفاده شده است.ها بخش

ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشدر ها با توجه به آن ه اسبۀ این پرداختنتایج مح

ثابت  های يمتدر قای های بودجه( آمده است. براساس آن حمایت5-4-1-2)جدول 

برنامـۀ  در  یـال ر يليـارد م 374بـه  دورۀ جنـگ،  در  یالر يلياردم 236از  1284سال 

هـای  ولت در بـازار نهـاده  كاهش دخالت دتوجه به  افزایش پيدا كرده است. با چهارم

ها به دليل حمایـت  بعضي سالداشته و در  كاهشيای روند های بودجهحمایت ،طيور

ــداز  ــدگان تولي ــوده   كنن ــي ب ــي منف ــه اســت.محصــوالت زراع ــت بودج ای از حمای

، همزمـان بـا اجـرای سياسـت     1282تـا   1281 های سالمرغ در تخم كنندگان توليد

ميليارد ریال به قيمت ثابت سـال   423به  111از ز، شدۀ نرخ ارشناورسازی مدیریت

 انـرژی و  ی خـوراك دام هـا  نهـاده مانند محصـوالت دیگـر،   افزایش پيدا كرد.  1284

شوند. به دليل نوسان در  را شامل ميمرغ از تخمای  های بودجه یتسهم حما ینبيشتر 

مختلـف   هـای  سـال های خوراك دام سـهم آنهـا در   های داخلي و جهاني نهادهقيمت

ها سهم دو گروه نزدیك به هم بود. در برنامۀ چهـارم  سال بيشترنوسان داشت، اما در 

های داخلي وجهاني انرژی همراه با كاهش ارزش پـول  توسعه با افزایش تفاوت قيمت

در برنامـۀ   شود ميبيني بود. پيش بيشتر از برنامۀ سوم كنندگان توليدملي حمایت از 

از تفـاوت   برآمدهبا كاهش حمایت  همزمانای های بيمهیتپنجم توسعه با رشد حما

هـای انـواع خـوراك دام كمتـر از     قيمت خوراك دام داخلي و خارجي، سهم حمایـت 

 ی دیگر باشد.ها برنامه
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تخم مرغ در نرخ حقيقي ارز  ميليارد  كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-4-2-9جدول 

 (2984ثابت سال  -ريال

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های 

خوراک دام و 

واکسن و دارو

تسهیالت بانکیبیمهانرژی
کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

خوراک دام)%(

سهم 

انرژی)%(

1360-21/7971/820/004/2454/2722/2773/40

136143/0985/980/004/23133/3032/3364/50

1362241/5297/230/005/24344/0070/2128/27

1363447/92121/810/0013/22582/9576/8420/89

1364311/91130/270/0016/60458/7867/9928/39

1365114/02166/340/0014/86295/2138/6256/34

1366171/40201/870/0012/07385/3444/4852/39

1367173/97165/080/0016/25355/2948/9646/46

185/25130/050/0010/84326/1450/2146/33میانگین

1368433/37213/280/0016/47663/1265/3532/16

1369478/84304/170/0053/59836/5957/2436/36

1370246/17243/590/0056/55546/3045/0644/59

1371-335/84227/900/0069/22-38/7253/0636/01

1372-271/76225/380/0035/74-10/6451/0042/29

1373143/53328/240/0050/23522/0027/5062/88

115/72257/090/0046/96419/7749/8742/38میانگین

1374173/84301/510/0034/10509/4534/1259/18

1375-32/41327/100/0046/87341/567/9880/49

1376140/74237/710/9437/11416/4933/7957/07

1377-277/32218/191/7736/52-20/8351/9540/87

1378-135/14445/622/9843/47356/9321/5571/05

26/06306/031/1439/61320/7229/8861/73-میانگین

1379-407/47463/341/7238/8296/4144/7150/84

1380-244/44306/812/3436/52101/2441/4251/99

1381-526/01320/7847/2819/02-138/9357/6135/13

1382-455/74395/480/4523/77-36/0552/0645/17

1383-290/45488/915/7127/33231/4935/7560/18

384/82395/0611/5029/0950/8346/3148/66-میانگین

1384-278/81699/463/400/00424/0428/4071/25

1385-451/25594/28221/340/00364/3735/6246/91

1386-744/95685/41235/110/00175/5744/7341/15

1387-560/86480/03220/070/00139/2544/4838/07

1388-607/28439/56279/070/00111/3645/8033/15

1389-478/88496/99414/670/00432/7934/4435/74

520/34565/96228/940/00274/5638/9144/38-میانگین

1390-210/45451/05472/330/00712/9318/5639/78

1391194/52592/59575/250/001362/3614/2843/50

1392218/59638/70710/050/001567/3413/9540/75

1393269/87687/05879/440/001836/3714/7037/41

1394418/33788/161092/770/002299/2518/1934/28

178/17631/51745/970/001555/6515/9439/14میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارم توسعۀ اقت

اجتماعی
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ین مقدار را داشـت و  بيشترحمایت به شكل تسهيالت بانكي در برنامۀ اول توسعه 

در برنامۀ دوم نوساني بود. در برنامۀ سوم توسـعه نيـز براسـاس آمـار بانـك مركـزی،       

 هـای  دورهحمایت از صنایع پرورش طيور به صورت اعطای تسهيالت بانكي كمتـر از  

ی پربازده، بـا كـاهش   ها بخشمنظور هدایت سرمایه به دیگر بود. در برنامۀ چهارم به 

مرغ از راه تخم كنندگان توليدی اقتصادی، از ها بخشتفاوت نرخ سود تسهيالت بانكي 

. نشـد حمـایتي   ،ی اقتصـادی هـا  بخـش پرداخت تسهيالت بانكي در مقایسه با دیگـر  

، بـا  1276پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول تخم مرغ نيز پس از آغـاز در سـال   

نوسان زیادی همراه بود، اما در برنامۀ چهارم توسعه افزایش چشگيری یافت و به طور 

بود. با توجه به رونـد    -1284های ثابت سال در قيمت -ميليارد ریال  338ميانگين 

در  شـود  مـي بينـي  افزایشي حمایت از بيمۀ تخم مرغ در برنامۀ چهارم توسعه، پـيش 

ميليارد ریال به قيمت ثابـت   745دولت از این محصول ای برنامۀ پنجم حمایت بيمه

  افزایش پيدا كند. 1284سال 

در  ای هبودجـ  هـای  تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-4-1-3)نمودار در كه طور همان

 سـوم  ۀدر برنامـ پـس از جنـگ دارای رونـد نوسـاني و      1284های ثابت سـال  قيمت

ناورسـازی نـرخ ارز و پرداخـت    ، با افزایش توليد تخم مرغ، اجرای سياسـت ش توسعه

 .ای از دامپروران فزاینده بودهای واكسن و دارو و جوایز صادراتي، حمایت بودجهیارانه

ی آزادسـازی، بـه دليـل    هـا  سياسـت زمان با اجـرای  هم 1281و  1271 های سالدر 

شـده بـا نـرخ ارز و هزینـۀ     كاهش نسبي ارزش ریال و افزایش قيمت خارجي تعـدیل 

مرغ برای تأمين خوراك دام ناگزیر تخم كنندگان توليدحصوالت زراعي، حمل و نقل م

 از پرداخت ماليات پنهان شدند.
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 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-4-2-1 نمودار

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-4-1-4ای در جدول )بودجه

( انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    5-4-1-3آمده است. در این جدول نيز مانند جـدول ) 

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 

ی دوم و سوم ها برنامهۀ جنگ و . ميانگين انحراف نرخ ارز در دورشود ميایران بررسي 

ارزش حقيقي ریال نسبت به ارزش تعـادلي آن   برآورد بيشتوسعه مثبت بوده است و 

 .دهد ميرا نشان 

و انحـراف نـرخ ارز بـر     یی ارزهـا  سياستاثر  یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSE ) های مستقيم، كل و غيرمستقيم براساس نرخ اثرهایاست كه به این منظور

های جهاني مـورد  . اثرمستقيم كه در آن قيمتشود ميارز حقيقي و تعادلي محاسبه 
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وضـعيت موجـود   بيـانگر   ،شـود  مـي ها با نرخ ارز حقيقي تعـدیل  استفاده در محاسبه

ی در حـال  هـا  سياسـت رغ بر اثـر  تخم م كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  حمایت

آنان را در شرایط اعمـال  حمایت از  ،اثر كل اجرای زیربخش دامپروری و ارزی است.

 .دهـد  مـي نشـان   از متغيرهای كـالن اقتصـادی در بلندمـدت    برآمدهنرخ ارز تعادلي 

دهنــدۀ اثــر اثرغيرمســتقيم كــه حاصــل تفاضــل اثركــل و اثرمســتقيم اســت، نشــان

بلندمدت تخـم مـرغ نسـبت بـه رقبـای       پذیری رقابتگونگي ی ارزی در چها سياست

ی ارزی بـر سـطح   هـا  سياسـت  ، یعنـي جهاني است. اگر ایـن شـاخص مثبـت باشـد    

 بلندمدت دامپروران ایراني افزوده است و برعكس. پذیری رقابت

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای ههای بودج یتو حما (MPSی)بازار

و  يـد تول شـده بـه  كاهش ماليات تحميـل به سمت  بخشي و ارزی دولتی ها سياست

ی آزادسـازی،  هـا  سياسـت . در برنامۀ اول توسعه با اجرای استدر جریان  يدكنندهتول

و  1281افزایش پيدا كرد و تا آغاز دهـۀ   كنندگان توليدشده به ماليات پنهان تحميل

ی تعيين قيمت سـقف و كـف   ها سياستكاهش تصدی دولت در بازار نهاده و اجرای 

در برنامـۀ سـوم در    كنندگان توليدهم نان ادامه داشت. به طوری كه ميانگين زیان 

 1284ميليارد ریالي به قيمت ثابت سـال   2651مقایسه با برنامۀ دوم توسعه كاهش 

در برنامـۀ  هـا   یـت ، مقـدار حما 1284سال های ثابت  يمتق براساس. دهد ميرا نشان 

ی هـا  سياستدر پي اجرای  دهد مينشان  بود كه یالر يلياردم -3621چهارم توسعه 

مـورد انتظـار در شـرایط رقابـت در بـازار جهـاني،       درآمد  بخشي، دامپروران كمتر از

ا دامپروران در برنامۀ پنجم توسعه نيز ب شود ميبيني هم نين پيش. انددریافت كرده

ی هـا  سياسـت هماهنگ نبـودن   شوند كهی بخشي و ارزی حمایت نها سياستاجرای 

. دهـد  مـي اجرایي كشور را با بازار جهاني چه در بخش نهاده و چـه محصـول نشـان    
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در  دهـد  مي( نشان 5-4-1-3( و )5-4-1-2(، )5-4-1-4ای )ه مقایسۀ نتایج جدول

 بيشتر يدكنندهاز تول تیدر كل حما قيمتيهای  یتسهم حماپژوهش  های سالهمۀ 

، بـا وجـود   ی سـوم و چهـارم توسـعه   ها برنامهدر  .بوده است ایبودجههای  یتاز حما

بـا كـاهش شـكاف قيمـت داخلـي و       های زراعي خوراك دام،كاهش حمایت از نهاده

ای بـه دليـل افـزایش تفـاوت قيمـت      هـای بودجـه  خارجي تخم مرغ و رشد پرداخت

یارانۀ واكسـن و دارو، سـهم    ت جهاني و پرداختسوخت در داخل كشور با رشد قيم

 كنندگان توليدشده است كه در مجموع بهبود حمایت از  بيشترای  های بودجه حمایت

 تخم مرغ را در پي داشته است.

ــت از 5-4-1-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

دیگر، پرداخت ماليـات   های سالمثبت بوده و در  1267تعادلي)اثركل( تنها در سال 

كننـدۀ اثـر منفـي    ای، جبـران های بودجـه پنهان بر دامپروران تحميل شده و حمایت

ی سوم و چهارم توسـعه در پـي   ها برنامهبا وجود این، در  حمایت قيمتي نبوده است.

ی ارزی بـه طـور ميـانگين زیـان     ها سياستافزایش قيمت داخلي تخم مرغ و اجرای 

تخم مرغ تحميل شده است. به طوری كه در برنامـۀ سـوم    ندگانكن توليدكمتری به 

و كـاهش   1281سـازی نـرخ ارز در سـال    با اجرای سياست یكسـان  همزمانتوسعه 

 2182مرغ به طور ميانگين تخم كنندگان توليد، های داميتصدی دولت در بازار نهاده

یط برقـراری  خـود در شـرا  درآمـد   كمتـر از  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال 

 دهد ميكه در مقایسه با اثرمستقيم نشان  اندبتي بازار جهاني دریافت كردهقيمت رقا

از متغيرهای بنيادین اقتصاد ایران حمایـت   برآمدهدر آن دوره اعمال نرخ ارز تعادلي 

ی چهارم و پنجم نيـز بـا وجـود    ها برنامهی از دامپروران در بر داشته است. در بيشتر

هـای جهـاني غالت)خـوراك دام(    ای در پي افـزایش قيمـت  بودجه هایرشد حمایت

 حمایت از كشاورزان منفي بوده است.
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 تخم مرغ كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-4-2-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-1989-1264-44/378/70-35/67

38/901361-1332-371-30/8218/94-11/89

38/671362-1513-450-32/0818/90-13/18

47/681363-1680-166-28/2224/10-4/12

-13/161364-1647-2343-28/38-6/71-35/10

-2/711365-2976-3139-43/22-1/14-44/37

75/721366-4411-1036-50/4029/69-20/71

89/871367-2224280-36/3845/008/62

19/55-36/7417/18-1061-2222-میانگین37/72

50/621368-3218-1167-43/7119/93-23/78

-4/301369-4681-5011-53/19-1/31-54/50

-10/841370-5005-5936-55/63-3/27-58/90

-47/031371-4188-10323-50/93-15/96-66/89

-51/411372-4374-12955-46/18-20/70-66/87

-41/291373-5869-12827-50/25-14/56-64/81

55/96-5/98-49/98-8037-4556-میانگین17/38-

-31/971374-5821-10171-52/25-10/01-62/26

-16/181375-6927-8805-57/01-3/82-60/83

-0/891376-5113-5181-55/43-0/24-55/67

33/151377-6203-4046-60/337/75-52/57

29/101378-6182-4018-53/768/53-45/23

55/31-55/750/44-6444-6049-میانگین2/64

16/961379-4174-3021-43/526/62-36/90

16/541380-2668-1735-32/197/74-24/44

12/991381-3440-2757-46/974/36-42/60

3/851382-4113-3867-48/181/12-47/06

-2/791383-3856-4035-45/88-0/77-46/65

39/53-43/353/81-3083-3650-میانگین9/51

-6/181384-4098-4551-45/60-1/87-47/47

-10/701385-2853-3523-38/97-3/93-42/90

-13/091386-2864-3610-39/94-3/71-43/66

-7/741387-2626-3040-36/91-2/46-39/37

-3/321388-2280-2452-34/23-1/34-35/57

-17/451389-1418-2389-22/12-8/55-30/67

39/94-3/64-36/29-3261-2690-میانگین9/75-

-19/221390-1730-2860-27/49-9/06-36/55

-21/141391-3182-4863-38/42-7/74-46/16

-23/071392-3496-5511-40/04-8/37-48/40

-24/981393-3797-6192-41/11-9/04-50/15

-22/091394-4604-6935-44/07-7/53-51/60

46/57-8/35-38/22-5272-3362-میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم توسعۀ 
پی

اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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كه نسبت بـه تـورم،   به دليل آن%( PSE) يدكنندهاز تول یدرصد یتشاخص حما

ـ    یتاز حما یبهتر یسۀمقا، مقياس و واحد پولي خنثي است  ينرا در طـول زمـان، ب

 شاخص ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

بـا   كـه % PSEشاخص درصد  -26 يانگينم .شود ميمشاهده  (5-4-1-4)در جدول 

 يـان بمحاسـبه شـده اسـت،     جنگ ۀدورمحور و نرخ حقيقي ارز برای  رهيافت تجارت

با فروش محصولش  توانست يدرصد از آن ه م 26 يدكنندهتول یافتيمقدار در ندك مي

 یتيحمـا  یها سياست یگر،د يانبه دست آورد، كمتر بوده است. به ب يجهان يمتبا ق

بـدون   یطكـه در شـرا  ی را از درآمد %26 يدكنندهتولاست موجب شده ره دو یندر ا

از دسـت  پنهـان   ياتمالنوعي  به شكل آوردبه دست توانست  مي یيها سياستچنين 

درصـد   -42توسـعه   سـوم  ۀدر برنامـ با نرخ ارز حقيقـي  شاخص  ینا يانگينم بدهد.

كـه در   یدرصـد از درآمـد   42 ۀبرنامه به انـداز  یندر طول ا یعني ؛شده است برآورد

بـه شـكل ماليـات پنهـان      آورد يبه دست مـ  يجهان يمتق اصورت فروش محصول ب

از  نفـي م یتموجب حما یتيحما یها سياستنيز برنامه  یناست. در ا پرداخت كرده

در دورۀ  داده اسـت.  كـاهش  ياو را نسبت به بـازار جهـان   یافتيشده و در يدكنندهتول

به منظـور كمتـر    ها سياستجنگ به علت اهميت تخم مرغ در سبد خوراكي خانوار، 

پنهان بودنـد؛  نگه داشتن قيمت داخلي آن بود و دامپروران ناگزیر از پرداخت ماليات 

ی آزادسازی در برنامۀ اول توسعه ادامـه داشـت.   ها سياستاین شرایط تا آغاز اجرای 

ی آزادسـازی و  هـا  سياستی اول و دوم توسعه با وجود اجرای ها برنامهپس از آن در 

كاهش نقش دولت در خرید مستقيم محصول و توزیع آن به دليل كاهش ارزش پول 

آنان را در برگرفت. به درآمد  ه دامپروران حدود نيمي ازملي، ماليات پنهان تحميلي ب

هـای  با كاهش دخالت دولـت در بـازار نهـاده    همزمان، چهارمطور ميانگين در برنامۀ 

تـداوم  ها توسط شركت خدمات پشيباني امـور دام( و  دامي)كاهش سهم توزیع نهاده

ت كمتری پرداخت تخم مرغ ماليا كنندگان توليدشناورسازی نرخ ارز، اجرای سياست 
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دامپروران را در صورتي كه با قيمت بـازار  درآمد  درصد 26كردند و زیان آنان حدود 

 همزمانشد. آثار اجرای كاسته آنان درآمد  ازپوشش داد كه  ،كردندجهاني رقابت مي

ای در دو برنامۀ اخير با وجود اثر مالياتي ی حمایتي ارزی، قيمتي و بودجهها سياست

ی هـا  سياسـت  چنان ـه  رسـد  مـي رات محصول نمایـان اسـت و بـه نظـر     آنها در صاد

كار گرفته شود در ثبات و توسعه صـادرات  همحصول هدفمند و منظم ب كنندۀ حمایت

 مؤثر است.

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

 ی سومها برنامهنيز در ، هدد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان تخم مرغ را نشان 

مرغ تحميل كرده است و تخم كنندگان توليدو چهارم توسعه ماليات پنهان كمتری بر 

ی بخشـي و  هـا  سياسـت  دهد مينشان  است كهروند نوساني داشته  ها برنامهدر همۀ 

ی ارزی و هـا  سياسـت از  برآمـده ین حمایـت  بيشترارزی كشور هدفمند نبوده است. 

ارزش ریـال و كـاهش قيمـت جهـاني      بـرآورد  بـيش به دليـل   1267بخشي در سال 

بـه   هـا  سياسـت درصد بوده است، یعني دامپروران با اجرای این  6/8مرغ برابر با  تخم

هـای جهـاني   بـا قيمـت   هـا  سياسـت درصد دریـافتي خـود بـدون اجـرای      6/8اندازۀ 

 بـرآورد بـا كـم   اند. در پایان برنامۀ چهـارم شده با نرخ ارز تعادلي، حمایت شده تعدیل

درصـد بـود و    -22 كننـدگان  توليـد ارزش ریال و نوسان قيمـت جهـاني حمایـت از    

روند كاهشي آن در برنامۀ پنجم نيز ادامه داشته باشد. نوسـان در   شود ميبيني  پيش

موجـب كـاهش تـوان رقـابتي      كننـدگان  توليـد ها یا حمایـت نشـدن دائمـي    حمایت

توليـد، صـادرات و   بـه  نگيزۀتوليد تخـم مـرغ،   و با كاهش ا شود ميدامپروران داخلي 

 .كند مياشتغال كشور آسيب وارد 

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

سـوم   ی دوم وهـا  برنامـه دورۀ جنـگ و   در حمایت از توليدكنندگان تخم مرغ است،

از  برآمـده منفي  یتین حماشتربي. ه استبود منفي ها برنامه یگرتوسعه مثبت و در د
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سـوم توسـعه كـه نـرخ ارز      ۀبرنامـ در اول رخ داده است.  نامۀی ارزی در برها سياست

یال)كاهش ارزش پول ارزش ر برآورد بيشبوده است،  ياز نرخ ارز تعادل بيشترحقيقي 

مقایسۀ انحـراف نـرخ    شده است. كنندگان توليداز  درصدی 8/2یت موجب حما ملي(

ها كمتر است. از ایـن  اثر غيرمستقيم در همۀ دوره دهد ميرمستقيم نشان ارز و اثرغي

به قيمت جهاني و نرخ ارز در تعيين  توجهيبيتوان نتيجه گرفت به دليل مقایسه مي

بـين انحـراف نـرخ ارز و حمایـت از      چنـداني یا هـدایت قيمـت داخلـي، همـاهنگي     

ی دوم و سـوم توسـعه   هـا  مـه برنادورۀ جنـگ و  در . شود ميمشاهده ن كنندگان توليد

 ی كـه طـور  بـه  ،بـوده اسـت   يبخش یها سياستاثر  كنندۀ يفتضع یارز یها سياست

ی هـا  سياست يموجب كاهش اثر منفها سال بيشتردر  يرمستقيممقادیر مثبت اثر غ

شـده و   هـا دوره ینخاص بخش كشاورزی در حمایت از توليدكنندگان تخم مرغ در ا

 یهـا  سياسـت اثـر   ی،ارز یهـا  سياسـت  يتوسعه اثر منفـ  چهارمی اول و ها برنامهدر 

نيز  يممطلق اثرمستق یركرده است. مقاد تقویت كنندگان توليداز  یترا در حما يبخش

 يرمسـتقيم از اثـر غ  بيشـتر  1267، به جز سـال  شده يبررس ۀدور های سال بيشتردر 

ـ  تخـم مـرغ   كننـدگان  توليداز  یتدر مجموع كل حما یگر،د ياناست. به ب حسـب   رب

بـوده   يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع یا یتتقو یارز یها سياستعالمت شاخص، 

 است. 

 يطه  تخهم مهرغ   كننهدگان  مصهر  از  يتحما يرمقاد يبررس 9-2-4-7

 توسعهی ها برنامه

ــت از   ــاخص حمای ــرفش ــدگان مص ــان كنن ــدۀ نش ــالدهن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

ـ  دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف و دیگـر   كننـدگان  مصـرف ه ب

در بعضـي  از آنجـا كـه   محصول تخم مـرغ،   بارۀاست. در كنندگان مصرفبه  ها انتقال

پـردازان( انجـام   از راه بودجۀ ساالنۀ دولت)ماليات كنندگان مصرفها پرداخت به سال
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، مقدار شاخص درصـدی  CSE، براساس روابط فصل سوم در مورد محاسبۀ پذیرد مي

دهنـدۀ  و تنها نشان كنندگان توليددرصد حمایت از قيمت بازاری آن برابر با شاخص 

شـاخص   یرمقـاد ( 5-4-1-6) جـدول  نيسـت. در  كننـدگان  مصرفحمایت بازاری از 

-82)ي مـورد بررسـ   ۀدور ي%( طـ CSE) تخم مرغ كنندگان مصرف یدرصد یتحما

 است.گزارش شده ( 1261

بـه جـز دو    1268تا سال طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز همان

نرخ واقعي  1276ی آزادسازی تا سال ها سياستسال مثبت بود و پس از آن با اجرای 

ارزش ریـال،   بـرآورد  بـيش شد. از ایـن سـال بـا     برآوردریال كمتر از نرخ تعادلي آن 

ارزش  چشـمگير بـا كـاهش    1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

انحراف نـرخ ارز منفـي شـد. هم نـين      ،ت به ارزش حقيقي آنتعادلي پول ملي نسب

ارزش حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه  برآوردروند كم شود ميبيني پيش

 پيدا كند.

هـای  برحسب قيمـت  تخم مرغ كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

داشـته  روند كاهشي  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284ثابت سال 

دورۀ در  یـال ر يليـارد م 4258از با وجود افزایش مقـدار مصـرف   كه  یبه طور ،است

. در دو برنامـۀ نخسـت توسـعه    رسـيد  در برنامۀ چهـارم  یالر يلياردم 3211به جنگ

حمایـت از   ،ی آزادسـازی در كشـور و افـزایش مصـرف    هـا  سياستبا اجرای  همزمان

د. اما در برنامۀ توسـعۀ سـوم بـا كـاهش قيمـت      مرغ افزایشي بوتخم كنندگان مصرف

 كننـدگان  مصـرف حمایت از  ،در بازار نهاده و محصول لتجهاني و كاهش دخالت دو

و افزایش قيمت داخلـي   ها سياستچهارم نيز با ادامۀ این  برنامۀكاهش پيدا كرد. در 

 كمتر شد. كنندگان مصرفحمایت از 
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 تخم مرغ نندگانك مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-4-2-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/8113602511135445/58-14/4731/11

38/901361167130233/91-25/428/49

38/671362223466439/37-23/1916/19

47/681363262641138/01-29/258/76

-13/1613642261319836/298/3344/62

-2/7113653300349347/511/4148/93

75/7213664837105754/81-33/8520/95

89/8713672586-28842/19-51/04-8/85

20/9321/28-2753127442/21میانگین37/72

50/6213683881142752/71-23/6429/07

-4/3013695518591062/691/5964/29

-10/8413705556664061/714/1265/82

-47/03137142021150650/4623/1573/61

-51/41137243731429546/0727/5673/63

-41/29137362161410654/7218/5673/28

4958898154/738/5663/28میانگین17/38-

-31/97137463491156156/8213/7370/56

-16/1813757366972159/826/4566/27

-0/8913765573565559/940/3560/30

33/1513776159358360/12-13/4046/73

29/1013786516390856/86-12/7144/15

1/1157/60-6393688658/71میانگین2/64

16/9613793994268244/63-9/5135/12

16/5413802660153634/02-11/0722/95

12/9913813192236745/09-7/2437/85

3/8513823868356447/75-2/0445/71

-2/7913834024426548/691/4550/14

5/6838/35-3548288344/04میانگین9/51

-6/1813844532513150/583/1053/68

-10/7013853072392244/076/0850/14

-13/0913862995407842/397/6650/05

-7/7413872733333338/864/8143/67

-3/3213882392262535/902/1738/07

-17/4513891800314128/8712/5941/46

2921370540/116/0746/18میانگین9/75-

-19/2213902410391838/8111/9650/77

-21/1413914451665854/869/6564/52

-23/0713924977758457/999/7967/78

-24/9813935527858060/999/8370/82

-22/0913946778971766/087/5573/64

4829729155/759/7665/50میانگین22/10-

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

سال
%CSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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تخم مرغ، برحسب نرخ ارز تعادلي نيز رونـدی مشـابه    كنندگان مصرفحمایت از 

داشـتن  نگـه  كـم به طور ميانگين مثبت بوده اسـت. یعنـي    ها برنامهداشته و در همۀ 

تخـم مـرغ    كننـدگان  مصرفقيمت داخلي نسبت به قيمت جهاني موجب حمایت از 

ین و در برنامـۀ سـوم   بيشـتر ارزش ریال  برآوردر برنامۀ اول توسعه با كمبوده است. د

ارزش ریـال كمتــرین حمایــت از   بــرآورد بـيش توسـعه بــا كـاهش قيمــت جهــاني و   

در برنامۀ پنجم توسـعه   شود ميبيني پذیرفت. پيش صورتتخم مرغ  كنندگان مصرف

اخلــي بــا كــاهش ارزش پــول ملــي و افــزایش قيمــت جهــاني نســبت بــه قيمــت د 

ميليارد ریال به قيمت ثابـت سـال    7321تخم مرغ به طور ميانگين  كنندگان مصرف

خارجي بپردازند. تفاوت اثرمسـتقيم و اثركـل نقـش     كنندگان مصرفكمتر از  1284

 .كند ميتخم مرغ آشكار  كنندگان مصرفانحراف نرخ ارز را در مقدار حمایت از 

 كنـد  مـي ارز حقيقـي، بيـان    ( بـا نـرخ  CSE%)كننـدگان  مصرفدرصد حمایت از 

درصـد از پرداختـي    43تخم مرغ در دورۀ جنگ  كنندگان مصرفميانگين حمایت از 

شدۀ جهاني شامل شده است. یعنـي در  های تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرف

درصـد   43، بـه انـدازۀ   كننـدگان  مصرفی قيمتي، ها سياستشرایط واقعي با اجرای 

پرداختنـد، حمایـت دریافـت    بایـد مـي   آزاد برقـرار باشـد(  )در صورتي كه بازار آن ه 

 هزینـه كمتر  ،پرداختندبایست ميدرصد نسبت به آن ه مي 43كنند. در حقيقت  مي

زیـرا   ،كاهـد بـازار مـي   پـذیری  رقابـت از  كننـدگان  مصـرف اند. حمایـت زیـاد از   كرده

قـدرت   بـا كـاهش   برنـد كـه  مـي ی از مازاد بازار داخلي بيشترسهم  كنندگان مصرف

هـا تـا برنامـۀ    . درصـد حمایـت  كنـد  ميآنان كاهش پيدا  پذیری رقابت كنندگان توليد

تخـم مـرغ در پـي اجـرای      كننـدگان  مصـرف چهارم تغيير اندكي داشته است، یعني 

انـد  ی مختلف، هميشه سهم تقریبا معيني داشتهها برنامهی بخشي و ارزی ها سياست

 .یابدميای سياست كاهش ی آنان با اجرها هزینهحدود نيمي از  كه
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 كننـدگان  مصـرف اثر كل روند مشابهي با اثر مستقيم دارد و چگونگي حمایـت از  

. در برنامـۀ  كند ميتخم مرغ را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد ایران بيان 

 كنندگان مصرفاست،  همزمانسازی نرخ ارز سوم توسعه كه با اجرای سياست یكسان

در شـرایطي كـه   )درصد از آن ه  28ی ارزی و بخشي ها سياستبرقراری تخم مرغ با 

پرداختند، یارانـه دریافـت   برای مصرف مي (هيچ سياست ارزی و بخشي برقرار نباشد

ی اول و دوم توسعه حدود نيمي از ارزش مصرف تخـم مـرغ در   ها برنامهاند. در كرده

ای بـه  و بودجـه شـده بـه شـكل حمایـت قيمتـي      ایران بـه قيمـت خـارجي تعـدیل    

 شد.پرداخت مي كنندگان مصرف

، عكس عالمت انحراف نرخ ارز است، كنندگان مصرف بارۀعالمت اثرغيرمستقيم در

شـوند و  حمایـت مـي   كنندگان مصرف)انحراف منفي(، برآورد ارزش ریالیعني با كم 

را هنگامي كه سياسـت   كنندگان مصرفبرعكس. به عبارت دیگر، چگونگي حمایت از 

. دهـد  مـي نشان  ،شود مينسبت به وقتي كه سياست ارزی اجرا ن شود مياعمال  ارزی

كننـدۀ  ی ارزی تضـعيف هـا  سياسـت ی دوم و سـوم توسـعه   ها برنامهدر دورۀ جنگ و 

تخم مرغ حمایت  كنندگان مصرفی بخشي بوده و با اجرای سياست ارزی، ها سياست

 بـرآورد اجـرای سياسـت ارزی كـم   ی اول و چهارم با ها برنامهكه در اند. در حالينشده

مرغ نسبت به شرایطي كه سياسـت  تخم كنندگان مصرفارزش ریال )انحراف منفي(، 

% كمتر از قبـل  12/6در برنامۀ چهارم  برای مثالاند. حمایت شده ،ارزی برقرار نباشد

ی ارزی بـر حمایـت از   ها سياستاند. اثرگذاری از اجرای سياست ارزی پرداخت كرده

بـه   بيشترلزوم توجه  ،ی توسعهها برنامهآنان در  پذیری رقابتو توسعۀ  ندگانكن توليد

 .كند ميدر بخش كشاورزی نمایان را ی ارزی ها سياستكاربرد 

 



  و... كالن های استيس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    222

 

 مرغهای تخميشنهادو پ يریگ نتيجه 4-2-4-7

زای پرورش طيور و دربردارندۀ بخش مهمـي از  محصول صنعت اشتغال ،تخم مرغ

و  يـد از بخش تول يمختلف یتيحما یها سياستاز این رو، سبد خوراكي جامعه است. 

ـ  یرپژوهش مقاد ین. در اپذیرد مي صورتمصرف آن   براسـاس  هـا  یـت حما یـن ا يكم 

 یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط CSE و MPS ،PSEی ها شاخص

 یـت و كل حما ای بودجه يمتي،ق های یتدر حماو نوساني  یشيد روند افزاجوو يانگرب

 يمـت تخم مـرغ بـه ق   كنندگان مصرفو روند كاهشي در حمایت از  كنندگان توليداز 

 يمتـي، و ق ای بودجـه  هـای  یتدر مجموع حما ينبوده است. هم ن 1284سال  ثابت

بررسي  های سالدر همۀ  كنندگان توليداز  یتدر كل حما ای بودجه های یتحماسهم 

 یبيشـتر سـهم  ای هـای بودجـه  حمایـت  ،چهـارم توسـعه  ۀ كمتر بوده است. در برنام

 يـد تول هـای  نهـاده  یارانـۀ سـوخت و   یارانۀسهم  يزن ها یتحما ینا اند و در بين داشته

. را دربرداشـته اسـت   كنندگان توليدای از های بودجهدرصد از كل حمایت 21 حدود

نرخ حقيقي ریال نسبت بـه نـرخ    برآورد بيشی ارزی موجب شد با ها سياستاجرای 

روران حمایت شوند و در دورۀ جنـگ و برنامـۀ سـوم توسـعه بـا اجـرای       تعادلي، دامپ

از آن ه در بـازار   بيشتردرصد  8/2و  17به ترتيب  كنندگان توليدی ارزی، ها سياست

 حمایت شدند. ،كردنددریافت مي ی ارزیها سياستابتي، بدون اجرای رق

ارزی  یهــا سياســتينــي برنامــۀ پــنجم نيــز هماننــد برنامــۀ چهــارم،  ب در پــيش

ی بخش دامپروری نيسـت و اثرمسـتقيم نيـز در ایـن برنامـه      ها سياستنندۀ ك تقویت

در این برنامه اثربخشي حمایتي ندارد.  ی بخشي و ارزیها سياست است، یعنيمنفي 

را در بازار داخلي نسبت به  كنندگان توليدشاخص حمایت بازاری هم عدم حمایت از 

ی ارزی و بخشـي بـه زیـان    هـا  سياسـت كـه  ، بـه طـوری   دهـد  ميبازار جهاني نشان 

 تخم مرغ خواهد بود. كنندگان توليد
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درصـد در   43 تخم مرغ از ميانگين كنندگان مصرفاز  یتحمااثرمستقيم  یرمقاد

كه تغيير اندكي را بين  است يدهچهارم توسعه رس ۀدرصد در برنام 41جنگ به  ۀدور

اثـر   يبررسـ  یـن، ن بـر ا . افـزو دهـد  مـي نشـان   هـا  سياسـت مختلف اجرای  های دوره

تخـم مـرغ    كنندگان مصرفاز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياست

سوم توسعه  ی دوم وها برنامه ينجنگ و هم ن ۀدر دور ها سياست ینا دهد مينشان 

 اثـر منفـي   كنندگان مصرفاز  یتحما یها شاخصبر  ،كه انحراف نرخ ارز مثبت بوده

 افـزایش موجـب   ها سياست، این توسعه یها برنامه دیگركه در  داشته است، در حالي

اثر  كنندۀ قویتت يرمستقيماثر غ تخم مرغ شده است، یعني كنندگان مصرفاز  یتحما

 بوده است. يممستق

 های دورهدر  تخم مرغ كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-4-2-3جدول 

 ارزی

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

( آمـده اسـت.   5-4-1-7ی ارزی در كشـور، در جـدول )  هـا  سياسـت در دورۀ اجرای 

 هـای  دورهمـرغ در همـۀ   تخم كنندگان توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص براساس

 يرتـأث  هـا  یـت در كـل حما  یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياستارزی، 

بوده  يرمستقيماز اثر غ بيشترهمواره يم قدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یبيشتر

انحـراف از نـرخ    ،نـرخ ارز  يـت تثب ياسـت س يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀاست. در ده

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-46/8016/86-29/94-40/5813/89-26/6946/80-16/8629/94

1371-1380-9/30-52/27-4/30-56/57-50/18-3/46-53/6552/354/3156/66

1381-1389-4/94-42/42-3/18-45/59-39/87-1/91-41/7742/473/1745/64

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%MPS%PSE%CSE
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 یـت حما كننـدگان  توليداز  یالارزش ر برآورد بيشو با  یافت یشبه شدت افزا يتعادل

 يمتاز جمله كم نگه داشتن ق يبخش یها سياست يمنف ایاثره هدور یناما در ا ،شد

و  يرا خنثـ  یارز ياستبود كه اثر س یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل

در ایـن دوره بـا وجـود انحـراف     كرد.  يرا منف يدكنندهكل از تول یتحما مجموعدر 

 ۀدر دهـ داشـت.  ناثر چنـداني  در حمایت از دامپروران  ها سياستشدید نرخ ارز، این 

 یهـا  شـاخص  اثرغيرمسـتقيم  يـانگين م ي،چند نرخ یارز ياستس یبا برقرار 1271

نيز به دليل كـاهش تصـدی    يبخش یها سياست. شد يمنف كنندگان توليداز  یتحما

طيور در مقایسه  ۀها و افزایش قيمت داخلي غالت موجود در جيردولت در بازار نهاده

سـوم   ۀدر دور را كـاهش داد.  كننـدگان  توليـد هـای جهـاني آن حمایـت از    با قيمـت 

 يداشده انحراف نرخ ارز كاهش پیریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز یها سياست

 منفــياثــر يدكننــده، از تول نكــردن یــتحما بــا ،بــرآورد ارزش ریــالكــم یــنكــرد. ا

بهبـود  وجـود  دوره بـا   یـن در ا شایان ذكـر اسـت  . را تقویت كرد يبخش یها سياست

بـرای   هم نان منفي بـود. % MPSدر  يماثرمستق یدر بخش دامپرور گذاری ستياس

كننـدۀ یكـدیگر و   ی بخشي و ارزی در دهـۀ سـوم تقویـت   ها سياست كنندگان مصرف

ی ارزی و هـا  سياسـت اخير،  ۀتخم مرغ بود. در دو دور كنندگان مصرف كنندۀ حمایت

و كمتـر   نداني نداشتندتأثير چ كنندگان مصرفحمایت از  دربخشي به طور ميانگين 

 مرغ را كاهش دادند.درصد از ارزش پرداختي مصرف تخم 5از 

ي را در پـي اجـرای   پرنوسـان ی حمایت از تخم مـرغ رونـد   ها شاخصبه طور كلي 

دهند كه به افزایش ریسك در طول زمان منجر ی ارزی و بخشي نشان ميها سياست

كننـده نبـوده،   حمایـت ی بخشـي  هـا  سياسـت ابتـدایي كـه    هـای  سـال . در شـود  مي

كننــدۀ كمبــود حمایــت نبــوده و در دو دورۀ آخــر، ی ارزی نيــز جبــرانهــا سياســت

 كننـدگان  توليـد ی بخشي بـرای  ها سياستكنندۀ اثر منفي ی ارزی تقویتها سياست

ی قيمتـي در  هـا  سياستاز  برآمدهقيمتي منفي  تخم مرغ، حمایت بارۀبوده است. در
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نشدن دامپروران بوده است. افزایش قيمـت داخلـي    ها عامل مهم حمایتسال بيشتر

داشـته  اثر منفـي  ای های بودجهی دوم و سوم بر حمایتها برنامهها در در بازار نهاده

افزوده  كنندگان توليددارو و درمان بر حمایت از  های صادراتي و یارانۀیارانه است، اما

. اجـرای  شـود  مـي مشـاهده  و اثر آن بر افزایش توليد و ایجاد نقش صـادراتي كشـور   

 پـذیری  رقابـت به افزایش  بخشي و ارزی، كنندۀ حمایتو  همسوی باثبات، ها سياست

ی ها سياست. به عبارت دیگر، چگونگي تركيب كند ميمرغ كمك تخم كنندگان توليد

دامپروران باشد، از اهميت زیادی برخوردار  كنندۀ حمایتآن  برایندارزی و بخشي كه 

 است.

-از نوسـان  يشـگيری پ یباثبات و بلندمدت برا یها سياست ی، اجرایجانت براساس

بـا  . شـود  مـي  يهتوصـ ای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق های

ها در دو برنامۀ اخيـر كـه   ای از كل حمایتهای بودجهتوجه به افزایش سهم حمایت

-بودجه های یتحما ياستيس یالگو بر تأكيداند، ها بودهتر از دیگر سالكنندهحمایت

موجـب   ای وتنوع سياستي، افزون بر كاهش دخالت مستقيم دولت در بازار محصول،

و در نهایـت   شـود  مـي حفظ انگيزۀ دامپروران برای توليد و تأمين نياز مصرف داخلي 

بخشـي بــه  تنـوع  از ایـن رو، . آوردامكـان رقابـت در بازارهـای جهـاني را فــراهم مـي     

از  بيشـتر حمایـت  و  يممسـتق  هـای  پرداختكارگيری بهمانند  ای ودجهب های یتحما

-ی ارزی و بخشي به گونهها سياستتنظيم مناسب باشد.  تواند يم يزن یدرآمد يمۀب

انجامد و با افزایش مزیت افزایي ميكنندۀ یكدیگر باشند، به همو تقویت همسوای كه 

. بـه طـوری كـه    كنـد  مياخلي كمك د كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابترقابتي، به 

ی سوم و چهارم توسعه نشان ها برنامهدر  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصبهبود 

ی بخشـي  هـا  سياستكنندۀ سازی نرخ ارز كه تقویت، اجرای سياست یكساندهد مي

ای موجـب  ی قيمتـي و بودجـه  هـا  سياسـت كارگيری بوده، به همراه ایجاد تنوع در به

ارزی  های دوره. مقایسۀ اثر غيرمستقيم در شود ميتخم مرغ  كنندگان يدتولحمایت از 
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هـای  هـای جهـاني در تعيـين قيمـت    قيمـت  توجهيبي، به دليل دهد ميایران نشان 

ــف،   ــقف و ك ــميني، س ــتتض ــا سياس ــت از  ه ــر حمای ــدی ارزی ب ــدگان تولي و  كنن

ز در فصـل سـوم،   نـرخ ار  بـرآورد با توجه به نتایج  .داردتأثير اندكي  كنندگان مصرف

كـه در صـورت    شـود  مـي افزایش درآمدهای نفتي موجب افزایش ارزش ریال تعادلي 

اسـت. هم نـين    كننـدگان  توليدثبات نرخ حقيقي ارز، رشد درآمدهای نفتي به نفع 

، بـر نـرخ تعـادلي ارز و شـاخص     آوری فنوری اقتصاد به عنوان شاخص پيشرفت بهره

توانـد حمایـت از   با مدیریت این دو عامـل مـي  دولت  دارد كهچنين اثری ها حمایت

ی هـا  سياسترود، تركيب دهندگان طيور را افزایش دهد. در نهایت انتظار ميپرورش

دامپـروران   كننـدۀ  حمایـت آن،  برایندای باشد كه پولي، مالي، ارزی و بخشي به گونه

 باشد.
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  وشت مرغ 4-2-2

با توجه بـه ارزش غـذایي   گوشت مرغ، از محصوالت زیربخش دامپروری است كه 

 1/3از  بيشـتر های آن در مقایسـه بـا گوشـت قرمـز،     آن در تأمين پروتئين و ویژگي

ی خوراكي و آشاميدني خانوار ایراني را ها هزینهدرصد از  3/8ی كل و ها هزینهدرصد 

داد)نتایج بررسـي بودجـۀ خـانوار شـهری بانـك مركـزی،       تشكيل مي 1282در سال 

سـازی  در پي تبليغات بـا هـدف فرهنـگ    1281رغ در دهۀ (. مصرف گوشت م1221

مصرف گوشت سفيد به دليل كلسترول كمتر نسبت به گوشت قرمز و افزایش قيمت 

 22بـه   1281كيلوگرم در سال  82افزایشي بوده است، به طوری كه از  ،گوشت قرمز

 رسيده است. در حالي كه مصرف گوشت قرمـز  1برای خانوار 1282كيلوگرم در سال 

رو بوده اسـت. بـا توجـه بـه نقـش گوشـت مـرغ در        در این دهه با روند كاهشي روبه

سالمت جامعه، سهم آن در سبد خوراكي خانوار و روند رو بـه گسـترش مصـرف آن،    

گذاری كمك و سياست ریزی رنامهبررسي حمایت از توليد و مصرف این محصول، به ب

 .كند مي

 یـران ادر  د و تجـارت گوشـت مـرغ   عملكر يد،تول يتوضع( 5-4-3-1جدول ) در

یافتـه در  تعداد مرغ گوشـتي پـرورش   شود ميمشاهده آمده است. با توجه به جدول، 

ی حمایت قيمتي به ها سياستدر پي اجرای  1276ویژه از سال ی توسعه، بهها برنامه

روند افزایشي داشته است.  توسط شورای اقتصادهای سقف و كف شكل تعيين قيمت

 281مرغ نيز مانند تعداد جوجۀ پرورش یافته روند افزایشي داشت و از توليد گوشت 

رسيد. عملكرد  1282هزار تن در سال  1681هزار تن در ابتدای برنامۀ اول توسعه به 

توليد، یعني مقدار گوشت به دست آمده از هر قطعه جوجۀ گوشتي، با توجه به نـوع  

تلف به طور نسبي ثابت اسـت. بـراین   مخ های دورهیافته در ایران در نژادهای پرورش
                                                 

1
 نفر محاسبه شده است.  7/2، ميانگين بعد خانوار 1282در گزارش بررسي بودجۀ خانوار سال  - 
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 4/1نخست برنامۀ دوم عملكرد توليد گوشـت   های سالاساس در برنامۀ اول توسعه و 

كيلوگرم بود. دليل تغيير نـوع نـژاد ممكـن اسـت      3/1ی سوم و چهارم ها برنامهو در 

 ها و سازگاری با شرایط باشد.مقاومت آن در مقابل بيماری

 رانيا گوشت مرغرد و تجارت كد، عمليت توليوضع (7-4-1-2 جدول

 
ملل  يجهان و كشاورزی سازمان خواربارهای گمرك جمهوری اسالمي ایران و سایت آمارنامه: نبعم

 (http://fao.org)متحد

 

سال
تعداد مرغ 

)میلیون قطعه(

سهم از تعداد 

مرغ جهان 

)درصد(

عملکرد 

)کیلوگرم در 

هر قطعه(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید گوشت 

مرغ )هزار تن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

گوشت مرغ 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

گوشت مرغ 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

13682711/051/401/083801/10/000/000/000/00

13692711/001/401/073801/10/000/000/000/00

13703001/061/401/064201/10/000/000/000/00

13713711/291/401/035201/327/831/0931/620/75

13724001/321/401/025601/448/601/7865/201/64

13734381/381/401/026131/42/040/062/330/05

13744551/341/401/036371/41/000/021/300/02

13754641/331/401/036501/410/400/2314/500/22

13764761/311/461/056951/414/960/3220/460/32

13775101/381/360/956961/335/870/7147/590/74

13785941/531/220/857251/314/350/2617/050/27

13796701/661/200/828031/422/660/3822/330/37

13807381/771/200/828851/50/000/000/000/00

13817851/811/200/829421/52/570/042/380/04

13829202/091/200/8111041/75/180/084/460/06

13839602/131/200/8011521/715/150/2314/360/17

138410312/191/200/8112371/80/000/000/000/00

138511332/371/200/7913601/90/000/000/000/00

138612302/421/190/7914681/925/070/2940/810/31

138713052/461/200/7915661/925/480/2648/780/28

138813422/481/200/7916102/025/480/2548/780/29

138913752/481/200/7716501/929/720/2857/010/31
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سهم ایـران از تعـداد مـرغ     شود مي( مشاهده 5-4-3-1طور كه در نمودار )همان

ته است، اما پس از آن با اجـرای  گوشتي و توليد گوشت مرغ جهان تغيير اندكي داش

رو بـوده اسـت. هم نـين در    ی آزادسازی اقتصادی، با روند افزایشـي روبـه  ها سياست

ی سـوم و چهـارم توسـعه سـهم تعـداد جوجـۀ گوشـتي همـواره از ســهم         هـا  برنامـه 

دهندۀ عملكرد كمتر ایران نسبت به ميـانگين  بوده است كه نشان بيشترتوليدگوشت 

ميانگين نسبت عملكرد ایـران بـه    1277-82 های سالی كه در جهاني است. به طور

 بوده است. 83/1كشورهای دیگر 

 

 
 2968-83 ةطي دور گوشت مرغ، واردات و ارزش واردات جهاني تعداد جوجۀ گوشتيسهم ايران از توليد،  (7-4-1-2 نمودار

 1272براساس آمار گمرك ایران، صادرات گوشت مرغ پس از آغاز در سال 

مقدار آن اندك بوده است، اما  1288اره روند افزایشي داشته و تنها در سال همو

رو بوده است. های زیادی روبهبا نوسان 1261-82واردات گوشت مرغ در دورۀ 
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( چگونگي تغييرات واردات گوشت مرغ بررسي شده 5-4-3-1بنابراین در جدول )

یل اقتصادی كه بخشي ی تعدها سياستدر پي اجرای  1271-73 های سالاست. در 

 48از آن مربوط به یارانۀ مواد پروتئيني بود، به منظور تنظيم بازار ناگزیر بيش از 

هزار تن گوشت مرغ وارد كشور شد. در برنامۀ دوم توسعه نيز واردات گوشت مرغ 

های دام و طيور، از سال گری دولت در بازار نهادهافزایشي بود، اما با كاهش تصدی

گوشت مرغ وارد نشد و  1281كاهشي پيدا كرد. به طوری كه در سال روند  1277

زماني  های دورهنيز واردات این محصول اندك بود و تنها در بعضي  1285تا سال 

شد. شایان ذكر است، در این شش سال مقدار برای تنظيم بازار وارد مي ،پرمصرف

واردات مرغ كشور  1285از واردات آن بود. پس از سال  بيشترصادرات گوشت مرغ 

رسيد.  1282هزار تن در سال  7/32با وجود صادرات، روند افزایشي پيدا كرد و به 

ین بيشتر 1273رو بود و در سال ارزش واردات گوشت مرغ نيز با نوسان زیادی روبه

سهم ایران از ارزش  كهميليون دالر انجام پذیرفت  65هزینۀ واردات گوشت مرغ با 

ميليون دالری  51درصد بود. در برنامۀ چهارم توسعه با ميانگين  6/1واردات جهاني 

واردات  دهد ميدرصد بود كه نشان  2/1ارزش واردات، سهم ایران از بازار گوشت مرغ 

جهاني این محصول در پي توسعۀ مصرف آن رشد زیادی داشته است. براساس نمودار 

نيز هماهنگ با مقدار  ( سهم ایران از مقدار واردات گوشت مرغ جهان1-3-4-5)

قيمت وارداتي ایران با ميانگين  دهد مينشان  است كهنوسان زیادی داشته  ،واردات

ندارد و به معني رقابتي بودن بازار جهاني این محصول تفاوت زیادی قيمت جهاني 

 است.

سهم صنعت طيور در اشتغال و توليد ارزش افـزوده بخـش كشـاورزی    توجه به  با

 در سـبد مصـرف خـانوار،   گوشـت مـرغ    رت جهاد كشاورزی و نقـش براساس آمار وزا

 اجرا شده اسـت. محصول  ینا يدتول یشافزا به منظور يمختلف یتيی حماها سياست

بـود، بـه طـوری كـه در      بيشتردر دورۀ جنگ دخالت دولت در بازار محصوالت دامي 
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يمت دولتي خریداری و با ق كنندگان توليدمحصول را از  به طور مستقيمبعضي موارد 

 ،ی آزادسـازی هـا  سياسـت كرد. در برنامۀ اول توسـعه بـا اجـرای    بين مردم توزیع مي

بـا   1273دخالت دولت در زمينۀ توليد و بازار این محصـول كـاهش یافـت. از سـال     

اصالح قانون خرید تضميني از توليد این محصول حمایت شد و پس از آن در بعضي 

هـا  قيمت سقف و كف اجرا شد. در همۀ سـال  ی قيمتي تعيينها سياستها نيز دوره

امور دام با قيمتي كمتـر  توسط شركت پشتيباني های مورد نياز بخش مهمي از نهاده

این  است كهاز بازار آزاد داخلي و قيمت جهاني بين واحدهای دامپروری توزیع شده 

. آمار 1دشو ميشده با قيمت جهاني به عنوان یارانه در نظر گرفته تفاوت قيمت توزیع

های دامي كـاهش  ، توزیع نهاده1281، از سال دهد ميمنتشرنشدۀ این شركت نشان 

گـری دولـت در بـازار    دهنـدۀ كـاهش نقـش تصـدی    ی پيدا كرد كه نشـان چشمگير

های دامي است. دولت هم نين با یارانۀ صادراتي، بيمۀ محصوالت كشـاورزی و   نهاده

( از گوشت مـرغ حمایـت كـرده    1261-1282)دورۀ مورد بررسيتسهيالت بانكي در 

گوشـت   كننـدگان  مصرفها و یارانۀ مصرف از ها با كنترل قيمتسال بيشتراست. در 

 است. شدهمرغ نيز حمایت 

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

 ، اثـر ينهم نـ . شـود  مـي تجزیـه و تحليـل    (%CSE%، MPS%  ،PSEگوشت مرغ )

ی ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یری ارزی و انحراف نرخ ارز بر مقادها سياست

های اقتصادی افـزون بـر   . از كاركردهای پژوهششود ميبررسي اول تا چهارم توسعه 

ی اقتصادی ها شاخصبيني آیندۀ های گذشته و كنوني، پيشتبيين و تحليل وضيعت

                                                 
1
بخشي از نهادۀ توليدی صنایع دام و طيور توسط شركت پشتيباني امور دام توزیع و بخشي در بازار آزاد تأمين  - 

شود. اما تفاوت قيمت جهاني با قيمت . تفاوت قيمت داخلي و بازار آزاد در بودجۀ كشور در نظر گرفته ميشودمي

شود. در پژوهش پيش رو، با توجه به هدف محاسبۀ حمایت كل از بازار داخلي به طور مستقيم محاسبه نمي

ي با قيمت جهاني در مقدار مصرف ای و حاصل ضرب تفاوت قيمت بازار داخلتوليدكنندگان، مجموع حمایت بودجه

 نهاده به عنوان حمایت از نهادۀ توليد در نظر گرفته شده است.
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هـا هماننـد   رض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانـه است. از این رو با ف ریزی رنامهبرای ب

یـابي و ميـانگين   هـای درون هـا بـا اسـتفاده از روش   بيني قيمتبرنامۀ چهارم و پيش

ی حمایـت از  هـا  شـاخص متحرك با روشي كـه بـرای محصـوالت دیگـر بيـان شـد،       

 .شود ميبيني گوشت مرغ در برنامۀ پنجم پيش كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

  وشت مرغ كنند ان توكيداز بازاری  یتحما یرمقاد يبررس 1-4-2-2

 توسعهی ها برنامه يط

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

. شود ميبه شكل ارزش پولي و درصدی محاسبه  است كهی ارزی ها سياستقيمت و 

دهنـدۀ  این شاخص، نشـان شده در فصل سوم این پژوهش شناسي بيانبراساس روش

و واردكننـدگان اسـت.    دهنـدگان ، مالياتكنندگان مصرفاز  كنندگان توليدانتقال به 

 كنندگان توليدشاخص درصدی حمایت از قيمت بازاری نسبت تفاوت قيمت دریافتي 

داخلي را با قيمت جهاني تعدیل شده با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي به قيمـت جهـاني   

قيمت جهاني با نرخ ارز حقيقي تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر بـا   . اگردهد مينشان 

دهنـدۀ  . تفاضل این دو اثر نشانشود مينرخ ارز تعادلي تعدیل شود، اثر كل محاسبه 

محاسـبات   . نتـایج شـود  مـي ی ارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده ها سياست برایند

توسـعه و   چهـارم ی اول تـا  ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحما

ارائـه شـده   ( 5-4-3-3) محصول گوشت مرغ در جدول یپنجم برا ۀبيني برنام پيش

 است.

انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن براساس نتایج 

مختلف متفاوت بـوده اسـت.    های دوره، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

بۀ نرخ حقيقـي ارز، نـرخ ارز اسـمي)بازاری( در نسـبت متوسـط مـوزون       برای محاس

ترین شركای تجاری ایـران بـه سـطح عمـومي     های مهمشاخص سطح عمومي قيمت
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نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح . شود ميهای ایران ضرب قيمت

مت جهاني طال، درجۀ خطا تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قي

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  نفتي كشور، بهرهدرآمد  باز بودن اقتصاد،

نرخ بهره در ایران است كه نرخ ارز ایران را در شرایط تعادل بلندمدت اقتصاد نشـان  

 .دهد مي

 بـرآورد  بـيش در دورۀ جنگ با كاهش درآمد نفتي و همزمان نياز كشور به ارز، بـا  

( 1267ش ریال نسبت به دالر توسط دولت، انحراف نرخ ارز در سال پایاني جنگ)ارز

برآورد ارزش ریال نسبت به درصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم 82به 

پایاني این برنامه به دليل اجرای  های سالنرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

نخسـت برنامـۀ    های سالمقدار آن افزایش یافت. در  ی آزادسازی اقتصادیها سياست

 هـای  سـال دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و در  

 بـرآورد  بيشبعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست 

د. هم نـين  ارزش ریال دنبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقـي آن بـو  

نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهارم نيز رونـد كـاهش   

ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بـيش از نـرخ حقيقـي آن بـود.     

 برآورد ارزش ریال شد.ی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستبنابراین 

حمایـت    -1284سال پایۀ  ثابت های يمتق بر حسب - اثرمستقيم براساس نتایج

گوشت مرغ با وجود نوسان در جهت بهبود تغيير كرده است.  كنندگان توليدبازاری از 

ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  5287ی قيمتي ها سياستدر دورۀ جنگ با اجرای 

 و واردكنندگان انتقال پيدا كرد. كنندگان مصرفبه  كنندگان توليداز  1284
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 گوشت مرغ كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-4-1-1دول ج

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-2591-1084-36/1717/00-19/17

38/901361-3099-1149-44/2421/51-22/73

38/671362-3076-1249-46/6520/45-26/20

47/681363-4195-1803-56/2820/66-35/62

-13/161364-4654-5825-59/85-5/26-65/10

-2/711365-7776-8088-69/10-0/83-69/93

75/721366-10146-4524-77/3417/00-60/35

89/871367-7557-2871-75/7621/48-54/28

44/17-58/1714/00-3324-5387-میانگین37/72

50/621368-10114-5953-81/189/44-71/75

-4/301369-12318-12968-84/70-0/65-85/35

-10/841370-5479-7164-39/24-6/54-45/78

-47/0313711783-707917/63-54/93-37/30

-51/411372238-131141/87-52/08-50/21

-41/291373-1034-10218-7/82-37/77-45/59

56/00-23/76-32/24-9416-4487-میانگین17/38-

-31/971374-1918-9345-12/05-27/98-40/03

-16/181375-2199-5052-14/74-13/68-28/42

-0/891376-2801-2929-19/50-0/71-20/21

33/151377-24061536-15/0627/8212/76

29/101378-22141486-13/3724/9311/56

12/87-14/942/08-2861-2308-میانگین2/64

16/9613793215501525/5921/0046/59

16/5413803864569129/6321/1350/77

12/9913815131634347/9118/8766/78

3/8513827318770069/486/3875/85

-2/7913836241593056/38-4/2752/11

5154613645/8012/6258/42میانگین9/51

-6/18138414184349/33-6/652/68

-10/7013854555287731/99-13/9118/08

-13/091386959-16085/54-13/63-8/09

-7/741387199552011/17-8/482/69

-3/3213883568301021/62-3/9817/64

-17/4513899590638762/26-27/9334/32

12/4311/22-3681193723/65میانگین9/75-

-19/22139010206646263/62-30/9632/66

-21/1413919259344242/07-29/7012/37

-23/07139213544632355/53-35/5320/00

-24/981393190801015070/31-42/1728/14

-22/091394240931504074/73-38/3136/42

35/3325/92-15236828361/25میانگین22/10-

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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 كننـدگان  توليـد های داخلي، حمایت از در دورۀ جنگ به دليل ثبات نسبي قيمت

بـا رشـد    1271شـده بـه آنـان افزایشـي بـود. در دهـۀ       ایران منفي و ماليات تحميل

ی تعدیل اقتصـادی، حمایـت از   ها سياستاجرای  های داخلي در پيقيمت چشمگير

بـا افـت قيمـت     همزمـان  1271-73 هـای  سـال بهبود پيدا كرد و در  كنندگان توليد

های بازاری تا پایان برنامۀ دوم توسعه نيز منفي جهاني مثبت بود. اما ميانگين حمایت

پرداخـت  گوشت مرغ با وجود افزایش قيمت داخلـي، نـاگزیر از    كنندگان توليدبود و 

برنامـۀ سـوم توسـعه بـا كـاهش قيمـت جهـاني و اجـرای          درماليات پنهـان بودنـد.   

های داخلي و كـاهش قيمـت   ی قيمتي سقف و كف با وجود افزایش قيمتها سياست

شـده  تعدیلمرجع  يمتاز ق بيشگوشت مرغ  كنندگان توليددریافتي  يمتقخارجي، 

ميليارد ریال به قيمت  5154يانگين به طور م كنندگان توليدو  بودبا نرخ حقيقي ارز 

در برنامۀ چهارم با افزایش قيمت خارجي و كـاهش   .حمایت شدند 1284ثابت سال 

ميليارد ریال به قيمت سـال   2681به  كنندگان توليدميانگين حمایت از  ،ارزش ریال

بـا   یسـه در مقادر برنامـۀ پـنجم،   ، كاهش پيدا كرد. با فروض بيان شـده  1284ثابت 

 افزایشـي خواهـدبود و  گوشـت مـرغ    كننـدگان  توليـد به  يپرداخت ي،جهان ایه يمتق

محصول در بازار داخلي نسبت بـه بـازار جهـاني     ۀبا عرضگوشت مرغ  كنندگان توليد

آمار منتشرشدۀ مركز آمار ایران،  براساساز آنجا كه . خواهند داشت یبيشتردریافتي 

داشـته   یصـعود  یرونـد هش مورد بررسي ایـن پـژو   های سال همۀدر  يداخل يمتق

ي جهان يمتق، از نوسان نرخ ارز برآمده یبازار يمتاز قیت است، نوسان شاخص حما

ها در برنامۀ چهـارم،  كاهش نسبي حمایتاست.  و مقادیر توليد و مصرف گوشت مرغ

ها در های جهاني و كاهش ارزش ریال و افزایش حمایتبه دليل رشد فزایندۀ  قيمت

ــعه ــۀ اول توس ــت از     برنام ــزایش حمای ــود. اف ــاني ب ــت جه ــاهش قيم ــل ك ــه دلي ب

، تقویت صنایع طيور و توسعۀ صادرات این محصول را در پـي خواهـد   كنندگان توليد

 داشت.
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 بـرآورد حمایت قيمتي كل با نرخ ارز تعادلي، در برنامۀ اول توسـعه بـه دليـل كـم    

ليارد ریـال بـه   مي 2416شدید ارزش ریال كمترین مقدار را داشته است و دامپروران 

 برآورد بيشبا  1277اند. از سال ماليات پنهان پرداخت كرده 1284قيمت ثابت سال 

ارزش ریال و كاهش قيمت جهاني دریافتي دامپروران در داخـل، نسـبت بـه قيمـت     

بود و در برنامـۀ   بيشتری حمل و نقل، ها هزینهشده با نرخ ارز تعادلي و جهاني تعدیل

بـا نـرخ ارز    كننـدگان  توليدو واردكنندگان به  كنندگان مصرف سوم توسعه، انتقال از

محاسبه شد.  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  6126تعادلي به طور ميانگين، 

های جهاني از كاهش نسبي قيمت برآمدهافزایش حمایت از دامپروران در این برنامه، 

زی نرخ ارز و كاهش دخالت با اجرای شناورسا همزمانو روند افزایشي قيمت داخلي، 

، روند افزایشي توان نتيجه گرفتدر این دوره است. مي های دامي،دولت در بازار نهاده

دهنـدگان  پـرورش  كننـدۀ  حمایـت ی ها سياستدر پي اجرای  1277صادرات از سال 

بـا اثرگـذاری متغيرهـای     دهد ميطيور بوده است. مقایسۀ اثركل و اثرمستقيم نشان 

حمایـت  گوشت مـرغ   كنندگان توليداد ایران، در برنامۀ سوم توسعه از بلندمدت اقتص

 بـرآورد ی چهارم و پنجم توسعه بـا كـم   ها برنامهاست، در حالي كه در  بيشتری شده

 بوده است. كنندگان توليدی ارزی به زیان ها سياستارزش ریال اجرای  

)اثـر  نـرخ ارز حقيقـي    یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

كاهشـي بـود و در ایـن سـال      ،هابه دليل ثبات نسبي قيمت 1262تا سال ( يممستق

كه نشان  درصد كمتر دریافت كردند 84جهاني ایراني نسبت به رقبای  كنندگان توليد

ی قيمتي، دامپروران ایران را نسبت به قيمـت پـيش روی رقبـای    ها سياست دهد مي

 كرد، اماسعه حمایت از كشاورزان بهبود پيدا جهاني حمایت نكردند. در برنامۀ اول تو

از  برآمـده ی انقباضـي بـرای كـاهش تـورم     ها سياستدر برنامۀ دوم توسعه با اجرای 

منفـي بـود. در برنامـۀ سـوم      كننـدگان  توليدی تعدیل اقتصادی حمایت از ها سياست

بـا كـاهش    همزمانی قيمت سقف و شناورسازی نرخ ارز، ها سياستتوسعه با اجرای 
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درصـد افـزایش یافـت. یعنـي بـا اجـرای        45 كننـدگان  توليـد درآمـد   يمت جهاني،ق

.  گرفـت  ميرا در بر  كنندگان توليددرآمد  ها حدود نيمي ازی قيمتي، یارانهها سياست

بيني برنامۀ پنجم، حمایت از دامپروران در این برنامه از شده برای پيشبا فروض بيان

ی ارزی و هـا  سياسـت اهد و دامپـروران بـا ادامـۀ    خو بيشتری سوم و چهارم ها برنامه

از قيمـت بـازار جهـاني دریافـت      بيشـتر درصـد   61بخشي به طور ميـانگين حـدود   

 كنند. مي

بررسي اثركل حمایت از قيمت بازاری نيز روندی مشابه اثرمستقيم و مقدار ارزشي 

نگين در و تعدیل قيمت جهاني با نرخ ارز تعادلي بـه طـور ميـا    دهد ميخود را نشان 

داخلـي را بيـان    كنندگان توليددرصد حمایت از  23ی سوم و چهارم توسعه ها برنامه

ی بخشـي قيمتـي و ارزی بـه    ها سياست. یعني اگر نرخ ارز تعادلي برقرار بود، كند مي

 كـه  شدند ميدر مقابل رقبای خارجي خود حمایت  كنندگان توليدكه  شدميای گونه

 ۀگوشـت مـرغ ایرانـي و توسـع     كننـدگان  توليـد  ذیریپـ  رقابتاین در افزایش قدرت 

 صادرات محصول مؤثر است.

ی هـا  سياسـت  دهد مينشان  ،اثر غيرمستقيم كه تفاضل اثركل و اثرمستقيم است

ی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. ها سياستكنندۀ ارزی تا چه اندازه تقویت

اسـت، حمایـت قيمتـي از     ي كه نرخ حقيقي ارز بيش از نـرخ ارز تعـادلي  های سالدر 

، شـود  مي یادآوریای سياست ارزی مثبت است و برعكس. در پي اجر كنندگان توليد

انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقي از تعادلي به نرخ ارز تعادلي است كه به 

ــان   ــدی بي ــكل درص ــيش ــود م ــدول ) ش ــاس ج ــال  5-4-3-3. براس ــا س  1271( ت

رخ ارز اسـت كـه تأثيرگـذاری انـدك نـرخ ارز را در      اثرغيرمستقيم كمتر از انحراف ن

 27 بـرآورد  بـيش جنـگ، بـا وجـود     هـای  سال. در دهد ميتعيين قيمت داخلي نشان 

درصد اسـت. از سـال    14درصدی ارزش ریال، درصد اثرغيرمستقيم به طور ميانگين 

 ی آزادسازی نرخ ارز كه انحراف نرخ ارز منفي و ارزش پولها سياستبا اجرای  1271
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شد. این بدین معنـي اسـت    ملي كاهش بسياری پيدا كرد، اثر غيرمستقيم نيز منفي

گوشت مـرغ   كنندگان توليدكه در دورۀ جنگ، تقویت پول ملي در حمایت قيمتي از 

 كننـدگان  توليداثر مثبت داشت، اما كاهش ارزش پول ملي كاهندۀ حمایت بازاری از 

ی هـا  سياسـت اجـرای   پيز دامپروران در بود. پس از یك دوره حمایت بازاری منفي ا

تعدیل اقتصادی، حمایت از آنان از ميانۀ برنامۀ دوم توسعه تا پایان برنامۀ سوم مثبت 

ی هـا  برنامهی بخشي بود. اما در ها سياستكنندۀ ی ارزی تقویتها سياستبود؛ یعني 

رد. در ی بخشي را تقویت كـ ها سياستارزش ریال اثر منفي  برآوردچهارم و پنجم كم

ی سوم و چهارم توسعه با توسعۀ تجارت گوشت مرغ، اثرپذیری قيمت داخلي ها برنامه

بودن اثرغيرمستقيم از انحـراف   بيشترآن از قيمت جهاني و نرخ ارز افزایش یافت كه 

مقـادیر مطلـق اثـر غيرمسـتقيم و اثرمسـتقيم در       نرخ ارز را در پي داشـت. مقایسـۀ  

MPS غيرمسـتقيم بـوده    از اثـر  بيشتراثرمستقيم  هاالس بيشتردر ، دهد مي% نشان

ی خاص بخش كشاورزی در چگونگي حمایت ها سياستتر  كه بيانگر نقش مهماست 

و تنهـا در برنامـۀ    است یی ارزها سياستبا  یسهاز توليدكنندگان گوشت مرغ در مقا

 ی بخشي بوده است.ها سياستاز  بيشتری ارزی ها سياستدوم توسعه اثر 

 

 يطه  گوشت مرغ كنندگان توليداز كل  يتحما يرمقاد يبررس 1-1-4-7

 توسعهی ها برنامه

، كنندگان توليدای پيشين بيان شد، حمایت از ه براساس آن ه در فصل

كه در  گيرد مي( را در برBPی)ا ای بودجهه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

این بخش با  ای بازاری از محصول گوشت مرغ تحليل شد. دره بخش قبل حمایت

برای توليد گوشت  یراندر ا اجراشده ی حمایتيها سياستی بازاری، ها سياستمرور 
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مرغ طي چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي به طور خالصه معرفي 

 :شود مي

های كنترل مقدار توليد محصوالت از راه كنترل صدور مجوزها و پروانه -1

 توليد؛

 ترل عرضه و تقاضای محصول؛ تثبيت قيمت از راه كن   -3

 سياست پرداخت یارانۀ صادراتي برای صاردات گوشت مرغ؛  -2

 های وارداتي و دریافت مابه التفاوت از واردات؛ تعيين تعرفه -4

 های هدف، كف و سقف؛ی قيمتي مانند قيمتها سياستاجرای  -5

 های مصرفي؛ پرداخت یارانه  -6

داختي به دارو و درمان، سوخت )یارانه پرهای توليدنهادهپرداخت یارانه به  -7

 و خوراك دام(؛

 اعطای تسهيالت بانكي ارزان قيمت   -8

 ای و پرداخت بخشي از حق بيمه.پوشش بيمه   -2

 

 ، دولت با تأثيرگذاری بـر بازاررسـاني محصـول، پرداخـت    ها سياستافزون بر این 

فيـت،  بندی، بازرسي و كنترل كيونقل، وضع مقررات بهداشتي، درجههای حملیارانه

 پردازد.ایجاد تسهيالت سردخانه و نگهداری به حمایت از بخش طيور مي

، با كاهش شود ميای ناميده های بودجههای توليدی كه در این بخش یارانهیارانه

ها كمتر به شكل پرداخت . این پرداختكند ميهزینۀ توليد دامپروران از آنان حمایت 

ی قيمتي در بازار نهاده و ها سياستشكل  مستقيم یارانه است و به طور معمول به

ای از . از این رو بخش عمدۀ حمایت بودجهاستقيمت توزیع نهادۀ ارزان

كه نرخ ارز در  گيرد ميهای قيمتي در بازار نهاده در برایراني را حمایت كنندگان توليد

های مهم خوراك دام كه برای ی دارد. یارانۀ پرداختي به نهادهچشمگيرآن نقش 
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تفاوت قيمت داخلي  براساسگوشت مرغ شامل كنجالۀ سویا، ذرت و پودرماهي است 

و خارجي، مقدار مصرف نهاده برای محصول و سطح توليد با رابطۀ زیر محاسبه 

 :شود مي

  
 

   
 
      

 

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقدار مصرف نهاده در هر  Qها، افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده حقيقي یا تعادلي با

توليد محصول بـر حسـب كيلـوگرم اسـت.      Aكيلوگرم محصول بر حسب كيلوگرم و 

. اطالعات مقدار مصرف انرژی بـر  شود مي رابطۀ باال محاسبه براساسیارانۀ انرژی نيز 

اسـبات كشـوری   هـای خـوراك دام و تركيـب جيـره از مح    حسب برق و گاز و نهـاده 

معاونت دام و طيور وزارت جهاد كشاورزی استخراج شده اسـت. تسـهيالت اعطـایي    

ی هـا  بخـش سازی نـرخ سـود تسـهيالت    و یكسان 1284ها نيز تا پيش از سال بانك

شد كـه در  قيمت به دامپروران پرداخت ميمختلف اقتصاد، به صورت تسهيالت ارزان

زی و ميـانگين وزنـي نـرخ سـود دیگـر      محاسبات از تفاوت نرخ سـود بخـش كشـاور   

 ی اقتصادی استفاده شده است.ها بخش

ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشها با توجه به آن ه در نتایج محاسبۀ این پرداخت

ثابت  های يمتدر قای های بودجه( آمده است. براساس آن، حمایت5-4-3-2جدول )

برنامـۀ  در  یـال ر يليـارد م 2125به دورۀ جنگ، در  یالر يلياردم 217از  1284سال 

افزایش پيدا كـرده اسـت. بـا توجـه بـه رونـد افزایشـي توليـد گوشـت مـرغ،            چهارم

بـا وجـود كـاهش     1281ای روند افزایشي داشته اسـت. در دهـۀ   های بودجه حمایت

گوشت مـرغ بـه    كنندگان توليدها و حمایت منفي از گری دولت در بازار نهادهتصدی

ای از كشـاورزان ادامـه داشـت. بـه     ها، رشد حمایت بودجهدليل افزایش قيمت نهاده

ميليارد  2124به  1437 از 1282و  1281 های سالدر ها طوری كه ميانگين حمایت
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 انـرژی، و  ی خـوراك دام هـا  نهـاده افزایش پيدا كرد.  1284ریال به قيمت ثابت سال 

های ن در قيمتشوند. به دليل نوسا را شامل ميای  های بودجه یتسهم حما ینبيشتر 

مختلف نوسان داشـت،   های سالهای خوراك دام سهم آنها در داخلي و جهاني نهاده

ها به دليل نياز گرمایشي محل نگهداری طيور و اختالف زیاد قيمت اما در بيشتر سال

ای را بخـش  هـای بودجـه  انرژی در ایران با قيمت جهاني، حدود سه چهارم حمایـت 

در برنامۀ پـنجم توسـعه بـا وجـود اجـرای       شود ميبيني . پيشگيرد ميسوخت در بر 

ها و تعدیل قيمت انرژی، همزمان با كاهش حمایت برآمـده از  قانون هدفمندی یارانه

و  هـای انـواع خـوراك دام   تفاوت قيمت خوراك دام داخلي و خارجي، سهم حمایـت 

 ی دیگر باشد.ها برنامهكمتر از  واكسن و دارو

انكي در برنامۀ اول توسعه بيشترین رشد را داشت، به حمایت به شكل تسهيالت ب

ميليارد ریال بـه   22ميليارد ریال در دورۀ جنگ به  15/11طوری كه ميانگين آن از 

افزایش پيدا كرد. این روند افزایشـي در برنامـۀ دوم توسـعه     1284قيمت ثابت سال 

برنامـۀ چهـارم بـه     ادامه یافت و در برنامۀ سوم توسعه با كاهش نسبي همراه بود. در

ی پربازده، با كـاهش تفـاوت نـرخ سـود تسـهيالت      ها بخشمنظور هدایت سرمایه به 

گوشت مـرغ از راه پرداخـت تسـهيالت     كنندگان توليدی اقتصادی، از ها بخشبانكي 

ی اقتصادی، حمایت نشد. پرداخت سـهم دولـت در   ها بخشبانكي در مقایسه با دیگر 

، با رشد فزاینـده در برنامـۀ   1278ز آغاز در سال بيمۀ محصول گوشت مرغ نيز پس ا

سوم توسعه همراه بود، اما در برنامۀ چهارم توسعه كاهش یافت و بـه طـور ميـانگين    

ــ بود. با توجه به روند افزایشـي  1284های ثابت سال ميليارد ریال ــ در قيمت 5/2

بينـي   پـيش  پایـاني برنامـۀ چهـارم توسـعه،     های سالحمایت از بيمۀ گوشت مرغ در 

ميليارد ریـال   3/12ای دولت از این محصول به در برنامۀ پنجم حمایت بيمه شود مي

 افزایش پيدا كند. 1284به قيمت ثابت سال 
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گوشت مرغ در نرخ حقيقي ارز  ميليارد  كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-4-1-9جدول 

 (2984ثابت سال  -ريال

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های 

خوراک دام و 

واکسن و دارو

تسهیالت بانکیبیمهانرژی
کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

خوراک دام)%(

سهم 

انرژی)%(

1360-31/24369/240/007/95345/957/6590/41

136134/66416/910/005/79457/377/5891/15

1362276/80476/490/006/45759/7436/4362/72

1363621/35558/280/0011/671191/3052/1646/86

1364359/12568/750/0014/02941/9038/1360/38

136593/53896/400/0014/301004/229/3189/26

1366225/261130/840/009/071365/1716/5082/84

1367255/46923/930/0011/121190/5121/4677/61

229/37667/610/0010/05907/0223/6575/15میانگین

1368696/761169/290/0011/091877/1437/1262/29

1369816/851673/820/0036/322526/9832/3366/24

1370182/841271/840/00139/291593/9711/4779/79

1371-804/021276/500/00202/17674/6435/2255/92

1372-596/071153/510/0090/96648/4032/3962/67

1373184/751586/650/00115/841887/239/7984/07

80/181355/270/0099/281534/7326/3968/50میانگین

1374127/091693/030/0099/231919/356/6288/21

1375-689/731679/900/00122/121112/2927/6867/42

137672/931424/050/00116/101613/084/5288/28

1377-711/141221/530/00120/92631/3234/6359/48

1378-304/352339/181/15125/662161/6310/9984/44

301/041671/540/23116/801487/5316/8977/57-میانگین

1379-901/072660/810/37115/111875/2324/5072/36

1380-586/631899/702/49111/851427/4122/5673/05

1381-1276/392253/7139/2774/881091/4735/0261/84

1382-1219/772841/8622/6195/111739/8229/1968/00

1383-871/793546/53127/02109/572911/3418/7376/19

971/132640/5238/35101/311809/0526/0070/29-میانگین

1384-619/124765/111/400/004147/3911/5088/48

1385-1268/264990/8311/890/003734/4720/2279/59

1386-2385/046007/459/330/003631/7428/3971/50

1387-2109/514317/799/500/002217/7832/7767/08

1388-1850/764083/8812/370/002245/4831/1268/67

1389-1458/924640/9112/960/003194/9523/8775/92

1615/274801/009/570/003195/3024/6475/21-میانگین

1390-828/114476/8312/390/003661/1115/5784/19

1391508/746290/5612/680/006811/987/4792/35

1392592/257219/8113/140/007825/207/5792/26

1393809/418268/0013/670/009091/078/9090/95

13941440/0810102/1014/260/0011556/4312/4687/42

504/477271/4613/230/007789/1610/4089/43میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
گ

دورۀ جن
برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-4-3-3)نمودار در كه  ورط همان

در امـا   ،جنگ روند افزایشي مالیمي داشت های سالدر  1284های ثابت سال قيمت

، بـا  سـوم توسـعه   ۀدر برنام ی اول و دوم توسعه با نوسان بسياری همراه بود.ها برنامه

های خـوراك دام، بـه دليـل    رای نهادهب كنندگان توليدوجود دریافت ماليات پنهان از 

، افـزایش  بـا شناورسـازی نـرخ ارز    افزایش توليد گوشت مرغ، كاهش ارزش پول ملي

ها و افزایش تفاوت قيمت داخلي و خارجي سـوخت و پرداخـت   سطح عمومي قيمت

، ای از دامپروران فزاینده بودهای واكسن و دارو و جوایز صادراتي، حمایت بودجهیارانه

هـای زراعـي   ر برنامۀ چهارم توسعه در پي افزایش ماليات پنهـان مصـرف نهـاده   اما د

 .گوشت مرغ كاهش پيدا كرد كنندگان توليدخوراك دام حمایت از 

 

 
 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-4-1-1 نمودار
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های ایت قيمتي و پرداختپس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حم

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-4-3-4ای در جدول )بودجه

( انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    5-4-3-3آمده است. در این جدول نيز مانند جـدول ) 

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 

ی دوم و سوم ها برنامهميانگين انحراف نرخ ارز در دورۀ جنگ و . شود ميایران بررسي 

ارزش حقيقي ریال نسبت به ارزش تعـادلي آن   برآورد بيشتوسعه مثبت بوده است و 

 .دهد ميرا نشان 

و انحـراف نـرخ ارز بـر     یی ارزهـا  سياستاثر  یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSE ) است كه به این منظور آثار مستقيم، كل و غيرمستقيم براساس نرخ ارزهای

هـای جهـاني مـورد    . اثرمستقيم كـه در آن قيمـت  شود ميحقيقي و تعادلي محاسبه 

وضـعيت موجـود   بيـانگر   ،شـود  مـي ها با نرخ ارز حقيقي تعـدیل  استفاده در محاسبه

ی در حـال  هـا  سياستگوشت مرغ بر اثر  كنندگان مصرفو  ندگانكن توليداز  حمایت

 اجرای زیربخش دامپروری و ارزی است.

آنان را در شرایط اعمال نرخ ارز تعـادلي برآمـده از متغيرهـای    حمایت از  ،اثر كل

اثرغيرمستقيم كه حاصل تفاضل اثركل و  .دهد مينشان  كالن اقتصادی در بلندمدت

 پـذیری  رقابـت ی ارزی در چگـونگي  هـا  سياسـت نـدۀ اثـر   دهاثرمستقيم است، نشـان 

بلندمدت گوشت مرغ نسبت به رقبای جهاني است. اگر ایـن شـاخص مثبـت باشـد،     

ایراني افـزوده   كنندگان توليدبلندمدت  پذیری رقابتی ارزی بر سطح ها سياستیعني 

 است و برعكس.
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 گوشت مرغ كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-4-1-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-2245-1107-31/3411/78-19/56

38/901361-2641-1149-37/7114/97-22/74

38/671362-2316-929-35/1215/63-19/49

47/681363-3004-1323-40/3014/16-26/14

-13/161364-3712-4581-47/73-3/47-51/20

-2/711365-6772-7020-60/18-0/52-60/70

75/721366-8781-4146-66/9411/63-55/30

89/871367-6367-2655-63/8213/63-50/19

38/17-47/899/73-2864-4480-میانگین37/72

50/621368-8236-5048-66/125/28-60/84

-4/301369-9791-10275-67/32-0/30-67/63

-10/841370-3885-5234-27/82-5/62-33/44

-47/0313712458-376324/30-44/13-19/83

-51/411372887-94326/95-43/06-36/12

-41/291373853-57736/45-32/21-25/76

40/60-20/01-20/59-6587-2953-میانگین17/38-

-31/9713741-53550/01-22/95-22/94

-16/181375-1087-3001-7/29-9/60-16/89

-0/891376-1188-1281-8/27-0/57-8/84

33/151377-17751122-11/1020/439/32

29/101378-522526-0/3219/9719/65

3/94-5/391/46-1198-820-میانگین2/64

16/9613795090615240/5216/6457/16

16/5413805291639340/5816/4457/02

12/9913816222684358/1013/9572/04

3/8513829058920186/004/6490/64

-2/7913839152906882/68-2/9979/69

6963753161/589/7471/31میانگین9/51

-6/1813845565510936/63-5/0531/58

-10/7013858289760358/22-10/4547/77

-13/0913864590356426/52-8/5917/93

-7/7413874213351323/60-5/4218/17

-3/3213885814553635/23-2/7832/45

-17/451389127851147283/00-21/3461/66

8/9434/93-6876613343/86میانگین9/75-

-19/221390138671224086/44-24/5861/86

-21/141391160711346873/03-24/6248/40

-23/071392213691803687/61-30/5657/05

-24/9813932817123956103/81-37/3966/42

-22/0913943564931299110/57-34/7875/80

30/3961/91-230261980092/29میانگین22/10-

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

. در اسـت در جریـان   يدكننـده و تول يـد از تول یتبه سمت حما یتيی حماها سياست

افزایش پيدا  كنندگان توليدشده به نهان تحميلها، ماليات پدورۀ جنگ با ثبات قيمت

 كننـدگان  توليدحمایت از  ،ی آزادسازیها سياستكرد. در برنامۀ اول توسعه با اجرای 

ی انقباضـي بـرای   هـا  سياستگوشت مرغ بهبود پيدا كرد، اما در برنامۀ دوم با اجرای 

با برنامۀ سوم توسعه از طيور ماليات دریافت شد.  كنندگان توليدكاهش آثار تورمي، از 

ی تعيين قيمت سقف و كـف و  ها سياستكاهش تصدی دولت در بازار نهاده، اجرای 

گوشت مرغ حمایت شـدند. بـه طـوری كـه در      كنندگان توليد ،كاهش قيمت جهاني

ميليارد ریال به قيمت ثابت سـال   6876و  6226ی سوم و چهارم به ترتيب ها برنامه

بينـي  بازار جهـاني دریافـت كردنـد. هم نـين پـيش     خود در درآمد  از بيشتر 1284

ی بخشـي و ارزی  هـا  سياسـت دامپروران در برنامۀ پنجم توسعه نيز با اجرای  شود مي

كه در روند افزایشي یش صادرات چناناو افز پذیری رقابتدر توسعه  شوند كهحمایت 

ثر خواهد مؤ ،شود ميی سوم و چهارم مشاهده ها برنامهآمار صادرات گمرك ایران در 

 دهد مي( نشان 5-4-3-3( و )5-4-3-2(، )5-4-3-4ای )ه بود. مقایسۀ نتایج جدول

 يدكننـده از تول یـت در كـل حما  قيمتـي های  یتسهم حماپژوهش  های سالهمۀ در 

 .بوده است ایبودجههای  یتاز حما بيشتر

ــت از 5-4-3-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

 هـای  سـال ی سوم و چهارم توسعه مثبـت بـوده و در   ها برنامهركل( تنها در تعادلي)اث

ای، هـای بودجـه  دیگر، پرداخت ماليات پنهان بر دامپروران تحميـل شـده و حمایـت   

بـا   همزمـان در برنامۀ سوم توسعه  كنندۀ اثر منفي حمایت قيمتي نبوده است.جبران

اهش تصدی دولـت در بـازار   و ك 1281سازی نرخ ارز در سال اجرای سياست یكسان

ميليارد ریـال بـه    7521گوشت مرغ به طور ميانگين  كنندگان توليدهای دامي، نهاده
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بتي بـازار  خود در شرایط برقراری قيمت رقـا درآمد  از بيشتر 1284قيمت ثابت سال 

در آن دوره اعمال  دهد ميكه در مقایسه با اثرمستقيم نشان  اندجهاني دریافت كرده

ی از بيشـتر حمایـت   ،از متغيرهـای بنيـادین اقتصـاد ایـران     برآمـده تعـادلي  نرخ ارز 

ای در های بودجهداشته است. در برنامۀ پنجم توسعه با رشد حمایت بر دامپروران در

هـای جهـاني غالت)خـوراك دام( حمایـت از كشـاورزان افزایشـي       پي افزایش قيمت

 خواهد بود.

كه نسبت بـه تـورم،   به دليل آن %(PSE) يدكنندهاز تول یدرصد یتشاخص حما

ـ    یتاز حما یبهتر یسۀمقامقياس و واحد پولي خنثي است،   ينرا در طـول زمـان، ب

 شاخص ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

بـا   كـه % PSEشاخص درصد  -47 يانگينم .شود ميمشاهده  (5-4-3-4)در جدول 

 يـان بمحاسـبه شـده اسـت،     جنگ ۀدورو نرخ حقيقي ارز برای محور  رهيافت تجارت

با فروش محصولش  توانست يدرصد از آن ه م 47 يدكنندهتول یافتيمقدار در كند مي

 یتيحمـا  یها سياست یگر،د يانبه دست آورد، كمتر بوده است. به ب يجهان يمتبا ق

بـدون   یطشـرا كـه در  ی را از درآمد %47 يدكنندهتولاست موجب شده ره دو یندر ا

از دسـت  پنهـان   ياتمالبه شكل نوعي  آوردبه دست توانست  مي یيها سياستچنين 

درصـد   42توسـعه   چهـارم  ۀدر برنامـ با نرخ ارز حقيقـي  شاخص  ینا يانگينم بدهد.

محصـول  درآمـد   درصـد از  42 ۀبرنامه به انـداز  یندر طول ا یعني ؛شده است برآورد

 ای بـه ی قيمتـي و بودجـه  هـا  سياست ي اجرایبه قيمت جهاني، در پ كنندگان توليد

 یـت موجـب حما  یتيحمـا  یهـا  سياستبرنامه  یندر ا .آنان افزوده شده استدرآمد 

در  داده است. افزایش ياو را نسبت به بازار جهان یافتيشده و در يدكنندهاز تول ثبتم

 به منظور ها سياستدورۀ جنگ به علت اهميت گوشت مرغ در سبد خوراكي خانوار، 

كمتر نگه داشتن قيمت داخلي آن بود و دامپروران ناگزیر از پرداخت ماليـات پنهـان   

ی آزادسازی در برنامـۀ اول توسـعه   ها سياستزیادی بودند؛ این شرایط تا آغاز اجرای 
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ی هـا  سياستی اول و دوم توسعه با وجود اجرای ها برنامهادامه داشت. پس از آن در 

ریـد مسـتقيم محصـول و توزیـع آن بـه دليـل       آزادسازی و كاهش نقش دولت در خ

هـا ادامـه   كاهش ارزش پول ملي، ماليات پنهان تحميلي به دامپروران در بعضي سال

بـا كـاهش دخالـت دولـت در بـازار       همزمـان داشت. به طور ميانگين در برنامۀ سوم، 

ها توسط شركت خدمات پشيباني امور دام( های دامي)كاهش سهم توزیع نهادهنهاده

 61هـا  گوشت مـرغ حمایـت شـدند و حمایـت     كنندگان توليدناورسازی نرخ ارز، و ش

درآمد  آنان را در شرایط رقابت با قيمت بازار جهاني پوشش داد كه بهدرآمد  درصد از

ای ی حمایتي ارزی، قيمتـي و بودجـه  ها سياست همزمانآنان افزوده شد. آثار اجرای 

 چنان ـه  رسـد  مـي ایان است و بـه نظـر   ی توسعه در صادرات محصول نمها برنامهدر 

در تنظـيم   ،كار گرفتـه شـود  همحصول هدفمند و منظم ب كنندۀ حمایتی ها سياست

 صادرات و كاهش نياز به واردات مؤثر است. ۀبازار داخلي و توسع

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

ی هـا  برنامـه نيـز در  ، دهد ميگان گوشت مرغ را نشان ارزی( در حمایت از توليدكنند

از  برآمـده ین حمایـت  بيشـتر چهارم توسعه به طور ميانگين مثبت بوده است.  سوم و

ارزش ریـال و   بـرآورد  بيشی ارزی و بخشي در برنامۀ سوم توسعه به دليل ها سياست

ان بـا  درصد بوده اسـت، یعنـي دامپـرور    71كاهش قيمت جهاني گوشت مرغ برابر با 

بـا   هـا  سياسـت دریافتي خـود بـدون اجـرای     حدود سه چهارم ها سياستاجرای این 

 شـود  مـي بيني اند. پيششده با نرخ ارز تعادلي، حمایت شدههای جهاني تعدیلقيمت

در شرایط رقابت جهاني را خود درآمد  از درصد 61در برنامۀ پنجم توسعه دامپروران 

ی توسـعه موجـب   هـا  برنامـه هـا در  در حمایت به شكل حمایت دریافت كنند. نوسان

 كننـدگان  توليـد و حمایت زیـاد از   شود ميدامپروران داخلي  ریزی رنامهكاهش توان ب

، با برهم زدن تعادل منافع در بـين عوامـل بـازار در    كنندگان مصرفبدون حمایت از 

 .شود ميبلندمدت موجب كاهش تقاضا، توليد و زیان اجتماعي 
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ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEمستقيم ميانگين اثر غير

سـوم   ی دوم وهـا  برنامهدورۀ جنگ و  در حمایت از توليدكنندگان گوشت مرغ است،

از  برآمـده منفي  یتین حمابيشتر. ه استبود منفي ها برنامه یگرتوسعه مثبت و در د

توسـعه كـه نـرخ ارز    سـوم   ۀبرنامـ در اول رخ داده است.  نامۀی ارزی در برها سياست

یال)كاهش ارزش پول ارزش ر برآورد بيشبوده است،  ياز نرخ ارز تعادل بيشترحقيقي 

مقایسۀ انحـراف نـرخ    شده است. كنندگان توليداز  درصدی 7/2یت موجب حما ملي(

اثر غيرمستقيم پس از اجرای سياست شناورسازی  دهد ميارز و اثرغيرمستقيم نشان 

از انحراف نرخ  بيشترتا پایان برنامۀ سوم توسعه   1281سال  در شدۀ نرخ ارزمدیریت

باز بودن بـازار گوشـت مـرغ در     باتوان نتيجه گرفت ارز بوده است. از این مقایسه مي

ایران و اثرپذیری قيمت داخلي از قيمت جهاني و نرخ ارز، انحراف نرخ ارز و حمایـت  

زی توانایي اثرگـذاری متناسـب   ی ارها سياستشوند و ميهماهنگ  كنندگان توليداز 

 .گذار را بر بازار دارندبا اهداف سياست

 یهـا  سياستاثر  كنندۀ قویتت یارز یها سياست ،سوم توسعه ی اول وها برنامهدر 

و در  انـد عالمـت بـوده  یعني اثرهـای مسـتقيم و غيرمسـتقيم هـم     ،بوده است يبخش

را در  يبخشـ  یهـا  سياسـت اثـر   ی،ارز یهـا  سياستچهارم توسعه ی دوم و ها برنامه

ی ها سياستبه طوری كه در برنامۀ دوم كرده است.  تضعيف كنندگان توليداز  یتحما

اند و در برنامۀ چهـارم توسـعه اثـر    ی بخشي را خنثي كردهها سياستارزی اثر منفي 

تنها در دورۀ  يممطلق اثرمستق یرمقادی بخشي را كاهش داده است. ها سياستمثبت 

 یـت در مجموع كل حما یگر،د ياناست. به ببوده  يرمستقيمز اثر غا كمتر 78-1271

 یـا  یتتقو یارز یها سياستحسب عالمت شاخص،  بر گوشت مرغ كنندگان توليداز 

 . و نقش كمتری داشته استبوده  يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع
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 يطه  گوشهت مهرغ   كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-1-4-7

 توسعهی ها برنامه

ــ ــت از ش ــرفاخص حمای ــدگان مص ــان كنن ــدۀ نش ــالدهن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

در بعضـي  از آنجا كـه  محصول گوشت مرغ،  بارۀاست. در كنندگان مصرفبه  ها انتقال

( انجام دهندگانلياتاز راه بودجۀ ساالنۀ دولت)ما كنندگان مصرفها پرداخت به سال

، مقدار شاخص درصـدی  CSE، براساس روابط فصل سوم در مورد محاسبۀ پذیرد مي

دهنـدۀ  و تنها نشان كنندگان توليدآن برابر با شاخص درصد حمایت از قيمت بازاری 

شـاخص   یرمقـاد ( 5-4-3-6) جـدول  نيسـت. در  كننـدگان  مصرفحمایت بازاری از 

  ي مـورد بررسـ   ۀدور ي%( طـ CSE) ت مـرغ گوشـ  كننـدگان  مصـرف  یدرصد یتحما

 است.گزارش شده ( 82-1261)

بـه جـز دو    1268طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز تا سال همان

نرخ واقعي  1276ی آزادسازی تا سال ها سياستسال مثبت بود و پس از آن با اجرای 

ارزش ریـال،   بـرآورد  يشبـ شد. از ایـن سـال بـا     برآوردریال كمتر از نرخ تعادلي آن 

ارزش  چشـمگير بـا كـاهش    1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

انحراف نـرخ ارز منفـي شـد. هم نـين      ،تعادلي پول ملي نسبت به ارزش حقيقي آن

ارزش حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه  برآوردروند كم شود ميبيني پيش

 پيدا كند.

های برحسب قيمت گوشت مرغ كنندگان مصرفش حمایت مستقيم از ارز يبررس

داشـته  روند كاهشي  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284ثابت سال 

دورۀ در  یـال ر يليـارد م 5841از با وجود افزایش مقدار مصـرف،  كه  یبه طور ،است

برنامـۀ نخسـت   اسـت. در دو   در برنامۀ چهارم رسـيده  یالر يلياردم -2651به جنگ

ی آزادسازی در كشور و افزایش مصرف حمایت از ها سياستبا اجرای  همزمانتوسعه 
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مثبت بـود. در برنامـۀ سـوم     1271-73 های سالگوشت مرغ به جز  كنندگان مصرف

توسعه با كاهش قيمت جهاني و كـاهش دخالـت دولـت در بـازار نهـاده و محصـول       

و  هـا  سياستامۀ چهارم نيز با ادامۀ این منفي شد و در برن كنندگان مصرفحمایت از 

 مرغ تحميل شد. كنندگان مصرفافزایش قيمت داخلي ماليات پنهان بر 

گوشت مرغ، برحسب نرخ ارز تعادلي نيز روندی مشابه  كنندگان مصرفحمایت از 

داشتن قيمت نگه كمدیگر  های دورهداشته و در دو برنامۀ اخير، منفي بوده است و در 

گوشـت مـرغ بـوده     كنندگان مصرفبه قيمت جهاني موجب حمایت از  داخلي نسبت

ین و در برنامۀ سوم توسـعه  بيشترارزش ریال  برآورداست. در برنامۀ اول توسعه با كم

گوشـت   كننـدگان  مصرفارزش ریال حمایت از  برآورد بيشبا كاهش قيمت جهاني و 

توسعه با كاهش ارزش  در برنامۀ پنجم شود ميبيني . پيشبه كمترین حد رسيدمرغ 

گوشت مرغ  كنندگان مصرفپول ملي و افزایش قيمت جهاني نسبت به قيمت داخلي 

ــه طــور ميــانگين  ــه قيمــت ثابــت ســال   8211ب ــال ب از  بيشــتر 1284ميليــارد ری

 خارجي بپردازند. كنندگان مصرف

 دهـد  مـي ( بـا نـرخ ارز حقيقـي، نشـان     CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

درصد از پرداختي  52گوشت مرغ در دورۀ جنگ  كنندگان مصرفیت از ميانگين حما

شدۀ جهاني شامل شده است. یعنـي در  های تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرف

درصـد آن ـه )در    52 كننـدگان  مصـرف ی قيمتي، ها سياستشرایط واقعي با اجرای 

كننـد. در  افـت مـي  پرداختند، حمایـت دری صورتي كه بازار آزاد برقرار باشد( باید مي

 اند.پرداختند، كمتر هزینه كردهبایست ميدرصد نسبت به آن ه مي 52حقيقت 
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 گوشت مرغ كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-4-1-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/8113603389141836/17-17/0019/17

38/9013614046174148/86-19/7329/13

38/6713624077190652/02-18/3933/63

47/6813634690201656/29-20/6635/63

-13/1613645049632059/835/2665/09

-2/7113657776808869/100/8369/93

75/72136610146452477/34-17/0060/35

89/8713677557287175/76-21/4854/28

13/5245/90-5841361059/42میانگین37/72

50/62136810114595381/18-9/4471/75

-4/301369123181296884/700/6585/35

-10/8413705479716439/246/5445/78

-47/031371-18797458-17/6354/9337/30

-51/411372-25914252-1/8752/0850/21

-41/2913731036102387/8237/7745/59

4468967232/2423/7656/00میانگین17/38-

-31/9713741918934212/0527/9840/03

-16/1813752228511714/7413/6828/42

-0/8913762840296919/500/7120/21

33/1513772510-160215/06-27/82-12/76

29/1013782242-150513/37-24/93-11/56

2/0812/87-2347286414/94میانگین2/64

16/961379-3242-5076-25/32-20/95-46/27

16/541380-3708-5515-28/75-20/99-49/74

12/991381-5094-6299-47/86-18/87-66/72

3/851382-7260-7639-69/48-6/38-75/85

-2/791383-6231-5920-56/244/27-51/97

58/11-12/58-45/53-6090-5107-میانگین9/51

-6/181384-1314-341-8/766/62-2/14

-10/701385-4452-2799-31/7213/88-17/84

-13/091386-9291642-5/3613/608/25

-7/741387-1971-495-11/038/47-2/56

-3/321388-3624-3056-21/623/98-17/64

-17/451389-9615-6403-62/2627/93-34/32

11/04-23/4612/42-1909-3651-میانگین9/75-

-19/221390-10231-6478-63/6230/96-32/66

-21/141391-9280-3450-42/0729/70-12/37

-23/071392-13573-6336-55/5335/53-20/00

-24/981393-19117-10169-70/3142/17-28/14

-22/091394-24136-15067-74/7338/31-36/42

25/92-61/2535/33-8300-15267-میانگین22/10-

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارم توسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

سال
%CSE

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی
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 كنندگان مصرفزیرا  ،كاهدبازار مي پذیری رقابتاز  كنندگان مصرفحمایت زیاد از 

 كننـدگان  توليـد بـا كـاهش قـدرت     برنـد و مـي اد بـازار داخلـي   ی از مازبيشترسهم 

ی توسعه كـاهش  ها برنامهها در . درصد حمایتكند ميآنان كاهش پيدا  پذیری رقابت

ی هـا  سياسـت گوشت مرغ در پي اجـرای   كنندگان مصرفی ها هزینهپيدا كرد، یعني 

ه در برنامۀ . به طوری كیافتجهاني افزایش  كنندگان مصرفبخشي و ارزی نسبت به 

با اجرای سياست شناورسازی نرخ ارز و كاهش قيمـت جهـاني،    همزمانسوم توسعه 

 پرداخت كردند. بيشتردرصد  45 يایران كنندگان مصرف

 كننـدگان  مصـرف اثر كل روند مشابهي با اثر مستقيم دارد و چگونگي حمایـت از  

. در كنـد  مـي بيـان   گوشت مرغ را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصـاد ایـران  

برنامۀ اول توسعه حدود نيمي از ارزش مصرف گوشت مرغ در ایران به قيمت خارجي 

پرداخـت شـد. در    كنندگان مصرفای به شده به شكل حمایت قيمتي و بودجهتعدیل

اسـت،   همزمـان سـازی نـرخ ارز   برنامۀ سوم توسعه كـه بـا اجـرای سياسـت یكسـان     

درصد از آن ه  58ی ارزی و بخشي ها سياستی گوشت مرغ با برقرار كنندگان مصرف

پرداختنـد،  در شرایطي كه هيچ سياست ارزی و بخشي برقرار نباشد برای مصرف مي

 ماليات پنهان پرداخت كردند.

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرف)انحراف منفي(، برآورد ارزش ریالاست، یعني با كم 

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

نشـان   ،شـود  مينسبت به وقتي كه سياست ارزی اجرا ن شود ميسياست ارزی اعمال 

ی دوم و سـوم توسـعه بـا اجـرای سياسـت ارزی،      هـا  برنامه. در دورۀ جنگ و دهد مي

ی اول و چهارم ها برنامهكه در اند. در حالينشدهگوشت مرغ حمایت  كنندگان مصرف

گوشت  كنندگان مصرفارزش ریال )انحراف منفي(،  برآوردبا اجرای سياست ارزی كم

در  برای مثالاند. حمایت شده ،مرغ نسبت به شرایطي كه سياست ارزی برقرار نباشد
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انـد. در  % كمتـر از قبـل از اجـرای سياسـت ارزی پرداخـت كـرده      13برنامۀ چهـارم  

انـد كـه   ی توسعه انحراف نرخ ارز و اثرغيرمستقيم رفتاری هماهنـگ داشـته  ها برنامه

. دهـد  مـي دهنـدگان طيـور نشـان    ی ارزی را بر حمایـت از پـرورش  ها سياستنقش 

آنـان   پـذیری  رقابتو توسعۀ  كنندگان توليدی ارزی بر حمایت از ها سياستاثرگذاری 

در بخـش  را ی ارزی هـا  سياسـت بـه كـاربرد    شتربيلزوم توجه  ،ی توسعهها برنامهدر 

 .كند ميكشاورزی نمایان 

 

 گوشت مرغ هایيشنهادو پ يریگ نتيجه 4-1-4-7

زای پرورش طيور و دربردارندۀ بخش مهمـي  محصول صنعت اشتغال ،گوشت مرغ

 يداز بخش تول يمختلف یتيحما یها سياستاز سبد خوراكي جامعه است. از این رو، 

 براسـاس  هـا  یـت حما ینا يكم  یرپژوهش مقاد ین. در اپذیرد مي صورتو مصرف آن 

 یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط CSE و MPS ،PSEی ها شاخص

 یـت و كل حما ای بودجه يمتي،ق های یتدر حماو نوساني  یشيد روند افزاجوو يانگرب

 يمـت غ به قگوشت مر كنندگان مصرفو روند كاهشي در حمایت از  كنندگان توليداز 

 يمتـي، و ق ای بودجـه  هـای  یتدر مجموع حما ينبوده است. هم ن 1284سال  ثابت

 هـای  سـال  بيشـتر در  كننـدگان  توليـد از  یتدر كل حما ای بودجه های یتحماسهم 

 یارانـۀ سـوخت و   یارانـۀ  ایی بودجـه هـا  یـت حما بررسي كمتر بـوده اسـت. در بـين   

را در  كنندگان توليدای از های بودجهدرصد از كل حمایت 21 حدود يدتول های نهاده

كه با افزایش شكاف قيمت داخلي و جهاني سوخت سهم این حمایـت   است بر داشته

ارزش ریـال،   بـرآورد  بـيش . در دورۀ جنگ و برنامۀ سوم توسعه با افزایشي بوده است

 ابتي، بدون اجرایاز آن ه در بازار رق بيشتردرصد  13و  14به ترتيب  كنندگان توليد

 حمایت شدند. ،كردنددریافت مي ی ارزیها سياست
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ی ارزی هــا سياســتينــي برنامــۀ پــنجم نيــز هماننــد برنامــۀ چهــارم،  ب در پــيش

 ی بخشـي و ارزی ها سياستنيست، یعني ی بخش دامپروری ها سياستنندۀ ك تقویت

 كننـدگان  توليداند. شاخص حمایت بازاری نيز حمایت از نبوده همسو ها برنامهدر این 

ی هـا  سياسـت ، بـه طـوری كـه    دهد ميا در بازار داخلي نسبت به بازار جهاني نشان ر

گوشت مرغ خواهـد   كنندگان توليد كنندۀ حمایتی ارزی، ها سياستبخشي، برخالف 

 بود.

درصد در  52 گوشت مرغ از ميانگين كنندگان مصرفاز  یتحمااثرمستقيم  یرمقاد

ی چشمگيركه تغيير  است يدهعه رسچهارم توس ۀدرصد در برنام -32جنگ به  ۀدور

اثـر   يبررسـ  یـن، . افزون بر ادهد مينشان  ها سياستمختلف اجرای  های دورهرا بين 

گوشت مرغ  كنندگان مصرفاز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياست

سوم توسعه  ی دوم وها برنامه ينجنگ و هم ن ۀدر دور ها سياست ینا دهد مينشان 

 اثـر منفـي   كننـدگان  مصرفاز  یتحما یها شاخصبر  راف نرخ ارز مثبت بودهكه انح

 افـزایش موجـب   ها سياست، این توسعه یها برنامه دیگركه در  داشته است، در حالي

 كنندۀ قویتت يرمستقيماثر غ گوشت مرغ شده است، یعني كنندگان مصرفاز  یتحما

 بوده است. يماثر مستق

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليد، حمایت از ی حمایت قيمتيها شاخصمتوسط 

( آمـده اسـت.   5-4-3-7ی ارزی در كشـور، در جـدول )  هـا  سياسـت در دورۀ اجرای 

 های دورهگوشت مرغ در همۀ  كنندگان توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص براساس

 (PSEهـا)  یـت در كل حما یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياستارزی، 

از اثــر  بيشــترهمــواره يم قــدرمطلق اثــر مســتق یــراز ،داشــته اســت یبيشــتر يرتــأث

 ،نـرخ ارز  يـت تثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀبوده است. در ده يرمستقيمغ

از  یـال ارزش ر بـرآورد  بـيش و بـا   یافـت  یشبـه شـدت افـزا    يانحراف از نـرخ تعـادل  
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از جملـه   يبخشـ  یها سياست يآثار منف هدور یناما در ا ،شد یتحما كنندگان توليد

بـود كـه اثـر     یـاد ز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل يمتكم نگه داشتن ق

در ایـن  كرد.  يرا منف يدكنندهكل از تول یتحما مجموعو در  يرا خنث یارز ياستس

اثـر  در حمایـت از دامپـروران    هـا  سياسـت دوره با وجود انحراف شدید نرخ ارز، ایـن  

 يـانگين م ي،چنـد نرخـ   یارز ياسـت س یبا برقرار 1271 ۀدر دهنداشت. چشمگيری 

ي با بخش یها سياست. شد يمنف كنندگان توليداز  یتحما یها شاخص اثرغيرمستقيم

ها و افزایش قيمت داخلي غالت موجـود در  وجود كاهش تصدی دولت در بازار نهاده

فـزایش  را ا كننـدگان  توليدهای جهاني آن، حمایت از طيور در مقایسه با قيمت ۀجير

 ی ارزیهـا  سياسـت در این دوره اثرگذاری  دهد مينشان  اثرغيرمستقيمداد. ميانگين 

سـوم   ۀدر دوربـوده اسـت.   نـرخ ارز   متناسب با انحراف گوشت مرغ كنندگان توليدبر 

 يداانحراف نرخ ارز كاهش پ ،شدهیریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار ،یارز یها سياست

 مثبــتاثــر يدكننــده، از تول نكــردن یــتحما بــا ،یــالبــرآورد ارزش ركــم یــنكــرد. ا

ی بخشـي و ارزی حـدود   ها سياستبا وجود این، . را تضعيف كرد يبخش یها سياست

آنان درآمد  در شرایط رقابتي از آنان حمایت كرده و به كنندگان توليددرآمد  نيمي از

وشـت  گ كنندگان مصرف كنندۀ حمایتی بخشي در دهۀ سوم ها سياست افزوده است.

 مرغ نبود و آنان را ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان كرد.

 های دورهدر  گوشت مرغ كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-4-1-3جدول 

 ارزی

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

1360-137030/66-60/9510/39-50/57-49/497/02-42/4861/86-10/0451/83

1371-1380-9/30-0/78-9/23-10/019/18-7/901/280/909/2510/14

1381-1389-4/9435/08-5/9629/1254/44-4/2350/21-34/925/95-28/98

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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ی حمایت از گوشت مرغ روند افزایشـي نوسـاني را در پـي    ها شاخصبه طور كلي 

دهند كه به افزایش ریسك در طول زمان شي نشان ميی ارزی و بخها سياستاجرای 

كننـده نبـوده،   ی بخشـي حمایـت  هـا  سياستنخست كه  های سال. در شود ميمنجر 

سوم توسعه، ۀ كنندۀ كمبود حمایت نبوده و تنها در برنامی ارزی نيز جبرانها سياست

 حمایت گوشت مرغ، بارۀاند. دربودهیكدیگر كنندۀ ی ارزی و بخشي تقویتها سياست

هـا عامـل مهـم در حمایـت از     سـال  بيشـتر ی قيمتي در ها سياستاز  برآمدهقيمتي 

تـا  ی دوم ها برنامهها در بوده است. افزایش قيمت داخلي در بازار نهاده كنندگان توليد

هـای صـادراتي و   یارانـه  اسـت، امـا  داشـته  اثر منفي ای های بودجهبر حمایت چهارم

افزوده و اثر آن بر افـزایش توليـد و ایجـاد     كنندگان توليدبر حمایت از واكسن و دارو 

و  همسـو ی باثبـات،  هـا  سياسـت . اجـرای  شـود  مـي نقش صـادراتي كشـور مشـاهده    

توانـد بـه افــزایش   بخشـي و ارزی، ماننــد برنامـۀ سـوم توسـعه، مــي     كننـدۀ  حمایـت 

 گوشت مرغ كمك كند. به عبارت دیگر، چگونگي تركيب كنندگان توليد پذیری رقابت

دامپروران باشـد، از اهميـت    كنندۀ حمایتآن  یندآبری ارزی و بخشي كه ها سياست

به كارگيری  كنندگان توليددر كنار حمایت از  شود ميزیادی برخوردار است. یادآوری 

بـه منظـور حفـظ تعـادل توزیـع       كنندگان مصرفكننده از ابزارهای سياستي حمایت

 ماعي ضروری است.منافع بين عوامل بازار و كاهش زیان اجت

-از نوسـان  يشـگيری پ یباثبات و بلندمدت برا یها سياست ی، اجرایجنتا براساس

بـا  . شـود  مـي  يهتوصـ ای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق های

ها در دو برنامۀ اخيـر كـه   ای از كل حمایتهای بودجهتوجه به افزایش سهم حمایت

 هـای  یـت حما ياسـتي س یالگـو  بـر  تأكيـد انـد،  بوده ها رنامهبتر از دیگر كنندهحمایت

 ای وتنوع سياستي، افزون بر كاهش دخالت مستقيم دولت در بـازار محصـول،  بودجه

و در  شـود  مـي حفظ انگيزۀ دامپروران برای توليد و تأمين نياز مصرف داخلي موجب 

بخشـي بـه   تنـوع  رو،از این . آوردنهایت امكان رقابت در بازارهای جهاني را فراهم مي
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از  بيشـتر حمایـت  و  يممسـتق  هـای  پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحما

ی ها سياستتنظيم مناسب باشد.  تواند يم يزن ی و توسعۀ جوایز صادراتيدرآمد يمۀب

افزایـي  كننـدۀ یكـدیگر باشـند، بـه هـم     و تقویت همسوای كه ارزی و بخشي به گونه

داخلـي   كننـدگان  توليـد جهاني  پذیری رقابتمزیت رقابتي، به  انجامد و با افزایش مي

در  كننـدگان  توليـد ی حمایـت از  هـا  شـاخص . بـه طـوری كـه بهبـود     كند ميكمك 

سازی نـرخ ارز  ، اجرای سياست یكساندهد ميی سوم و چهارم توسعه نشان ها برنامه

رگيری كـا ی بخشي بـوده، بـه همـراه ایجـاد تنـوع در بـه      ها سياستكنندۀ كه تقویت

. شود ميگوشت مرغ  كنندگان توليدای موجب حمایت از ی قيمتي و بودجهها سياست

، بـه دليـل آزاد بـودن    دهد ميارزی ایران نشان  های دورهمقایسۀ اثر غيرمستقيم در 

ی ارزی اثرگذاری هماهنگي با تغييرات و ها سياستنسبي بازار تجارت مرغ در ایران، 

با توجه بـه   .دارند كنندگان مصرفو  كنندگان توليدت از های نرخ ارز، بر حمایانحراف

نرخ ارز در فصل سوم، افزایش درآمدهای نفتـي موجـب افـزایش ارزش     برآوردنتایج 

كه در صورت ثبات نرخ حقيقي ارز، رشد درآمـدهای نفتـي بـه     شود ميریال تعادلي 

شـرفت  وری اقتصـاد بـه عنـوان شـاخص پي    است. هم نين بهـره  كنندگان توليدنفع 

دولت با مدیریت  دارد كهچنين اثری ها ، بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایتآوری فن

دهندگان طيـور را افـزایش دهـد. در نهایـت     تواند حمایت از پرورشاین دو عامل مي

ای باشـد كـه   ی پولي، مالي، ارزی و بخشي به گونـه ها سياسترود، تركيب انتظار مي

  گوشت مرغ باشد. كنندگان مصرفو  كنندگان توليد كنندۀ حمایتآن،  برایند
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 شير 0-2-2

شير، از محصوالت زیربخش دامپروری است كه با توجـه بـه ارزش غـذایي آن در    

ی خوراكي ها هزینهدرصد  8و  ها هزینهدرصد كل  3تأمين كلسيم و پروتئين، حدود 

شـهری   داد)نتایج بررسـي بودجـۀ خـانوار   تشكيل مي 1282خانوار ایراني را در سال 

یي از هـا  سياستبا توجه به اجرای  1281(. مصرف شير در دهۀ 1221بانك مركزی، 

كيلـوگرم در سـال    152جمله طرح شير مدارس افزایشي بوده است. به طوری كه از 

رسيده است. اما براساس همين  1برای خانوار 1282كيلوگرم در سال  324به  1281

و پنير در این دهه روند كاهشي داشته  های شير مانند ماستگزارش مصرف فراورده

های متنوعي از جمله شيرخشك، خامه، ماسـت،  است. شير، مادۀ اوليۀ توليد فراورده

رونـد. در  شـمار مـي  ترین محصوالت صنایع غذایي بهپنير، كره، بستني است كه مهم

واقع شير بخش مهمي از زنجيرۀ اتصال بخش كشاورزی و صنعت است. زیـرا از یـك   

ازار مهمي برای تقاضای محصوالت كشاورزی، جو، ذرت و كنجاله سویا، سـبوس  سو ب

كنندۀ مادۀ خام صنایع باالدستي است. از این و از سوی دیگر عرضه بودهگندم و پنبه 

هـای  رو، اهميت زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده كشور دارد. با توجه به نقـش 

حمایت از توليد و مصرف این محصـول، بـه   متنوع شير در اقتصاد و سالمت، بررسي 

 .كند ميگذاری كمك و سياست ریزی رنامهب

آمـده   یـران ادر  3عملكـرد و تجـارت شـير    يد،تول يتوضع( 5-4-2-1جدول ) در

ی اول و دوم هـا  برنامـه تعداد گاو شيری در  شود ميمشاهده است. با توجه به جدول، 

در پـي كـاهش دخالـت     1281ان دهـۀ  اما در آغاز و پای ،توسعه روند افزایشي داشت

                                                 
1
 نفر محاسبه شده است.  7/2، ميانگين بعد خانوار 1282در گزارش بررسي بودجۀ خانوار سال  - 
3
ایي، واردات و صادرات های شير، براساس نظر كارشناسان صنایع غذبا استفاده از ضرایب تبدیل مناسب فراورده - 

های لبني تجاری ایران در بيشتر ترین فراوردههای شير به معادل شير خام آن تبدیل شده است. مهمفراورده

 ها، شيرخشك، شيرغليظ شده، كره و خامه است كه در محاسبات این پژوهش در نظر گرفته شده است. سال
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رو شد. تعـداد گاوهـای شـيری در دورۀ    ها ی دامي با نوسان روبهدولت در بازار نهاده

مالیم صنایع دامپروری در چهار برنامۀ توسـعه اسـت.    ۀدهندۀ توسعنشان 82-1268

تن به ازای هر  25/1عملكرد توليد شير هر رأس گاو شيری در ایران به طور ميانگين 

 1282ویـژه از سـال   بـه  ،س است در حالي كه این عملكرد با وجود روند افزایشـي رأ

همواره از بازدهي جهاني كمتر بوده است. به طوری كه در برنامۀ چهارم توسـعه ایـن   

عملكرد به سه چهارم ميانگين جهاني رسيده است. روند افزایش توليد شير به دليـل  

فزاینده بود، اما پس  1281مصرف تا سال  تعداد دام، عملكرد و تقاضای همزمانرشد 

ميليون تن در ابتدای برنامۀ اول توسعه به  11/3از آن با نوسان اندكي همراه بود و از 

 رسيد. 1282ميليون تن در سال  2/6

سـهم ایـران از تعـداد گـاو      شـود  مي( مشاهده 5-4-2-1همانطور كه در نمودار )

د افزایشـي و پـس از آن رونـد كاهشـي     رون 1281شيری و توليد شير جهان تا سال 

مالیمي داشته است. هم نين كمتر بودن ميانگين عملكـرد، در كمتـر بـودن سـهم     

 هـای  سـال . به طـوری كـه در   شود ميشده مشاهده توليد ایران از سهم دام نگهداری

 .بوده است 63/1ميانگين نسبت عملكرد ایران به كشورهای دیگر  82-1268

ها مقدار چشمگيری ران، صادرات شير در بيشتر سالبراساس آمار گمرك ای

( چگونگي تغييرات واردات شير و 5-4-2-1نداشته است، بنابراین در جدول )

های آن واردات شير و فراورده 1281. تا سال شود ميهای آن در ایران بررسي فراورده

م توسعه ی سوم و چهارها برنامهبه طور مداوم روند نوساني كاهشي داشت، اما در 

اقتصادی، با توسعۀ صنایع تبدیلي شير، واردات شير كه بخش عمدۀ آن را شيرخشك 

، واردات آن روند افزایشي پيدا كرد. به طوری كه شود ميمورد استفادۀ صنایع شامل 

در پایان برنامۀ چهارم توسعه واردات شير حدود سه برابر واردات آن در سال نخست 

های این دوره براساس آمار گمرك ایران، صادرات فراورده برنامۀ سوم توسعه بود و در

لبني با وجود نوسان افزایش چشمگيری پيدا كرد. شایان ذكر است مقدار واردات 
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ها مقدار اندكي دارد و بيشتر شير شير در مقایسه با مقدار مصرف آن در همۀ سال

 . شود ميمصرفي از توليد داخلي تأمين 

 

 رانيا شيررد و تجارت كد، عمليولت تيوضع (7-4-9-2 جدول

 
 (http://fao.org)ملل متحد يجهان و كشاورزی سازمان خواربارسایت : نبعم

سال
تعداد گاو شیری 

)میلیون رأس(

سهم از تعداد 

گاو شیری 

جهان )درصد(

عملکرد )تن 

در هر رأس(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید 

)میلیون تن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات شیر 

معادل 

محصوالت لبنی 

)میلیون تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

محصوالت 

لبنی )میلیون 

دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

13682/221/000/950/442/110/440/291/01182/881/05

13692/711/220/960/452/600/540/270/97161/180/89

13702/411/081/130/542/730/580/341/16222/391/22

13712/481/121/150/552/850/620/210/67148/670/71

13722/631/191/130/542/960/640/240/76175/870/90

13732/771/241/130/543/130/680/090/2657/120/28

13742/951/331/170/563/450/740/140/38107/030/44

13753/231/461/180/563/810/810/110/3495/280/41

13763/271/491/190/563/900/830/050/1434/720/16

13773/401/551/200/564/100/860/090/2776/920/36

13783/541/611/240/574/400/910/050/1436/850/18

13793/641/641/310/594/760/970/080/2150/380/25

13803/741/671/300/594/870/980/070/1842/040/20

13813/451/521/440/644/980/970/090/2250/610/24

13823/401/451/400/634/770/920/110/2666/870/26

13833/501/471/670/755/841/110/140/3187/140/29

13843/601/481/620/725/841/070/150/36125/710/41

13853/691/501/710/756/291/120/190/40127/710/39

13863/791/511/710/756/501/130/190/39159/690/37

13873/501/391/700/735/971/020/180/37242/860/49

13883/531/371/880/826/621/120/200/39189/700/47

13893/951/531/620/706/391/060/230/43299/940/63
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 2968-83 ةطي دور شير، واردات و ارزش واردات جهاني تعداد گاو شيریسهم ايران از توليد،  (7-4-9-2 نمودار

ميليون دالر  211 ین هزینۀ وارداتي این محصول برابر بابيشتركه  1282در سال 

در مقایسه با برنامۀ اول توسعه كمتر  بود كهدرصد  62/1بود، سهم ایران از بازار شير 

درصد از ارزش تجارت جهاني شير به ایران  16/1حدود  1276بوده است. در سال 

های آن است. كمترین سهم كشور از واردات جهاني شير و فراورده داشت كهتعلق 

( سهم ایران از مقدار واردات شير جهان با سهم ارزش 5-4-2-1براساس نمودار )

دهندۀ هماهنگي قيمت وارداتي ایران با قيمت جهاني نشان است كهواردات برابر 

 است.

سهم صنعت دام در اشـتغال و توليـد ارزش افـزوده بخـش كشـاورزی      توجه به  با

ی ها سياست در سبد مصرف خانوار،شير  براساس آمار وزارت جهاد كشاورزی و نقش

اجـرا شـده   محصـول   یـن اتوسعۀ صنایع و  يدتول یشافزا به منظور يمختلف یتيحما

بود، به طوری كـه   بيشتردر دورۀ جنگ دخالت دولت در بازار محصوالت دامي  است.
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خریـداری و بـا قيمـت     كننـدگان  توليدمحصول را از  به طورمستقيمدر بعضي موارد 

ی هـا  سياسـت رنامـۀ اول توسـعه بـا اجـرای     كـرد. در ب دولتي بين مـردم توزیـع مـي   

 دخالت دولت در زمينۀ توليد و بازار این محصول كاهش یافت. ،آزادسازی

با اصالح قانون خرید تضميني از توليد این محصول حمایت شد و  1273از سال  

ی قيمتي تعيين قيمت سقف و كـف اجـرا   ها سياستها نيز پس از آن در بعضي دوره

امور توسط شركت پشتيباني های مورد نياز ا بخش مهمي از نهادههشد. در همۀ سال

دام با قيمتي كمتر از بازار آزاد داخلي و قيمت جهاني بين واحدهای دامپروری توزیع 

شده با قيمت جهاني به عنـوان یارانـه در نظـر    این تفاوت قيمت توزیع است كهشده 

، توزیـع  1281، از سـال  دهـد  مي. آمار منتشرنشدۀ این شركت نشان 1شود ميگرفته 

گری دهندۀ كاهش نقش تصدیی پيدا كرد كه نشانچشمگيرهای دامي كاهش نهاده

هـای دامـي اسـت. دولـت هم نـين بـا یارانـۀ صـادراتي، بيمـۀ          دولت در بازار نهاده

( از توليد 1261-1282محصوالت كشاورزی و تسهيالت بانكي در دورۀ مورد بررسي )

ها و یارانـۀ مصـرف براسـاس    ها با كنترل قيمتر همۀ سالشير حمایت كرده است. د

اسـت. یكـي از    شـده شـير نيـز حمایـت     كننـدگان  مصـرف بودجۀ مصـوب دولـت از   

 1281شده دربارۀ این محصول طرح شير مدارس است كه از سـال  ی اجراها سياست

 اجرا شده است.

 كننـدگان  فمصـر و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

ی هـا  سياست، اثر ينهم ن. شود ميتجزیه و تحليل  (%CSE%، MPS%  ،PSEشير )

ی اول تا چهارم ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یرارزی و انحراف نرخ ارز بر مقاد

                                                 
1
شركت پشتيباني امور دام توزیع و بخشي در بازار آزاد تأمين بخشي از نهادۀ توليدی صنایع دام و طيور توسط  - 

شود. اما تفاوت قيمت جهاني با قيمت شود. تفاوت قيمت داخلي و بازار آزاد در بودجۀ كشور در نظر گرفته ميمي

شود. در پژوهش پيش رو، با توجه به هدف محاسبۀ حمایت كل از بازار داخلي به طور مستقيم محاسبه نمي

ای و حاصل ضرب تفاوت قيمت بازار داخلي با قيمت جهاني در مقدار مصرف كنندگان، مجموع حمایت بودجهتوليد

 نهاده به عنوان حمایت از نهادۀ توليد در نظر گرفته شده است.
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های اقتصادی افزون بر تبيين و تحليل . از كاركردهای پژوهششود ميبررسي توسعه 

ی اقتصـادی بـرای   هـا  شـاخص بينـي آینـدۀ   يشهـای گذشـته و كنـوني، پـ    وضـيعت 

ها هماننـد برنامـۀ   است. از این رو با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانه ریزی رنامهب

یابي و ميانگين متحـرك بـا   های درونها با استفاده از روشبيني قيمتچهارم و پيش

و  انكننـدگ  توليـد ی حمایـت از  ها شاخصروشي كه برای محصوالت دیگر بيان شد، 

 .شود ميبيني شير در برنامۀ پنجم پيش كنندگان مصرف

 يطه  شهير  كننهدگان  توليهد از بهازاری   يتحما يرمقاد يبررس 2-9-4-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياستدهندۀ بازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

. شود ميه به شكل ارزش پولي و درصدی محاسب است كهی ارزی ها سياستقيمت و 

دهنـدۀ  شده در فصل سوم این پژوهش این شاخص، نشـان شناسي بيانبراساس روش

و واردكننـدگان اسـت.    دهنـدگان ، مالياتكنندگان مصرفاز  كنندگان توليدانتقال به 

 كنندگان توليدشاخص درصدی حمایت از قيمت بازاری نسبت تفاوت قيمت دریافتي 

با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي به قيمـت جهـاني   داخلي را با قيمت جهاني تعدیل شده 

. اگر قيمت جهاني با نرخ ارز حقيقي تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر بـا  دهد مينشان 

دهنـدۀ  . تفاضل این دو اثر نشانشود مينرخ ارز تعادلي تعدیل شود، اثر كل محاسبه 

محاسـبات   . نتـایج شـود  مـي ی ارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده ها سياست برایند

توسـعه و   چهـارم ی اول تـا  ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحما

 ارائه شده است.( 5-4-2-3) محصول شير در جدول یپنجم برا ۀبيني برنام پيش

انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن براساس نتایج 

مختلف متفاوت بـوده اسـت.    های دوره، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

برای محاسبۀ نرخ حقيقـي ارز، نـرخ ارز اسـمي)بازاری( در نسـبت متوسـط مـوزون       
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ترین شركای تجاری ایـران بـه سـطح عمـومي     های مهمشاخص سطح عمومي قيمت

نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح . شود ميهای ایران ضرب قيمت

بعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ خطا تا

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  نفتي كشور، بهرهدرآمد  باز بودن اقتصاد،

بلندمدت اقتصاد نشـان   نرخ بهره در ایران است كه نرخ ارز ایران را در شرایط تعادل

 .دهد مي

مد نفتي و همزمان نياز كشور به ارز، با بـيش بـرآورد   در دورۀ جنگ با كاهش درآ

( 1267ارزش ریال نسبت به دالر توسط دولت، انحراف نرخ ارز در سال پایاني جنگ)

برآورد ارزش ریال نسبت به درصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با كم 82به 

این برنامه به دليل اجرای  پایاني های سالنرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

نخسـت برنامـۀ    های سالی آزادسازی اقتصادی مقدار آن افزایش یافت. در ها سياست

 هـای  سـال دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و در  

 بـرآورد  بيشبعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست 

نبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقـي آن بـود. هم نـين    ارزش ریال د

نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهارم نيز رونـد كـاهش   

ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بـيش از نـرخ حقيقـي آن بـود.     

 برآورد ارزش ریال شد.ی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستبنابراین 

در همـۀ   -1284سال پایـۀ   ثابت های يمتبر حسب ق - اثرمستقيم براساس نتایج

شير حمایت بازاری نشده و از رونـد معينـي پيـروی نكـرده      كنندگان توليدها از سال

 .است
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 شير كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-4-9-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-2900-857-29/1418/30-10/84

38/901361-2373601-21/6829/227/54

38/671362-315827-26/8627/170/31

47/681363-4010-82-32/0231/06-0/96

-13/161364-4237-6151-32/58-8/65-41/23

-2/711365-8830-9300-51/24-1/29-52/53

75/721366-14419-4697-62/6727/32-35/35

89/871367-12668-3713-65/2629/75-35/51

21/07-40/1819/11-3021-6574-میانگین37/72

50/621368-13293-6906-68/4015/47-52/93

-4/301369-21658-22924-75/30-1/04-76/34

-10/841370-17043-19932-69/62-3/21-72/83

-47/031371-15829-35649-68/64-14/50-83/14

-51/411372-14110-36989-63/02-18/69-81/71

-41/291373-17789-35371-68/72-12/65-81/38

74/72-5/77-68/95-26295-16620-میانگین17/38-

-31/971374-23950-38751-74/59-8/02-82/61

-16/181375-19696-25117-68/09-5/04-73/13

-0/891376-15824-16045-62/14-0/32-62/46

33/151377-20725-13413-68/5610/03-58/53

29/101378-24656-17292-73/567/44-66/11

68/57-69/390/82-22124-20970-میانگین2/64

16/961379-16278-12523-60/776/40-54/37

16/541380-15018-11559-59/476/43-53/03

12/991381-13115-10557-56/685/38-51/29

3/851382-13112-12297-57/061/58-55/48

-2/791383-15405-16173-55/09-1/20-56/29

54/10-57/813/72-12622-14586-میانگین9/51

-6/181384-12302-13843-50/16-2/95-53/11

-10/701385-10179-12909-42/58-5/89-48/47

-13/091386-12946-16848-47/77-6/57-54/34

-7/741387-10190-12040-44/19-4/14-48/33

-3/321388-4563-5141-25/55-2/33-27/89

-17/451389-5364-8739-31/66-11/35-43/02

45/86-5/54-40/32-11587-9257-میانگین9/75-

-19/221390-6163-9922-36/38-11/55-47/93

-21/141391-11267-16829-51/56-9/83-61/39

-23/071392-12506-19084-54/35-10/15-64/50

-24/981393-13894-21643-57/13-10/36-67/49

-22/091394-17054-24537-62/23-8/10-70/33

62/33-10/00-52/33-18403-12177-میانگین22/10-

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی
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ميليارد ریال به قيمت ثابـت   6574ی قيمتي ها سياستر دورۀ جنگ با اجرای د 

و واردكنندگان انتقال پيـدا كـرد. از    كنندگان مصرفبه  كنندگان توليداز  1284سال 

فزایش قيمت خارجي ابا  همزمانی تعدیل اقتصادی ها سياستبا اجرای  1273سال 

ميليارد ریـال بـه    31271گين آن با كاهش پيدا كرد و ميان كنندگان توليدحمایت از 

برنامـۀ سـوم    در .ی دیگر بودها برنامهدر برنامۀ دوم توسعه كمتر از  1284سال ثابت 

دریـافتي   يمـت قهای داخلـي و كـاهش قيمـت خـارجي،     نيز با وجود افزایش قيمت

در برنامۀ  بود.شده با نرخ حقيقي ارز تعدیلمرجع  يمتاز ق كمترشير  كنندگان توليد

ماليـات پنهـان    ،ی قيمتـي برنامـۀ سـوم   هـا  سياسترم توسعه نيز با ادامۀ اجرای چها

در برنامـۀ پـنجم   ، كاهش پيدا كرد. با فروض بيان شده كنندگان توليدشده به تحميل

 صـورت شـير   كننـدگان  توليـد بـه   يپرداختـ  ي،جهان های يمتبا ق یسهدر مقاتوسعه، 

را  يجهـان  یدر بازارها روش شير داخلياجازۀ فاگر دولت  یگر،. به عبارت دپذیرد مين

خواهنـد داشـت و نـاگزیر از پرداخـت      دریـافتي كمتـری   ،شير كنندگان توليد ندهد،

 يمتقآمار منتشرشدۀ مركز آمار ایران،  براساساز آنجا كه . ماليات پنهان خواهند بود

داشـته اسـت،    یصـعود  یرونـد مورد بررسي این پـژوهش   های سال همۀدر  يداخل

ي و جهـان  يمـت ق، از نوسـان نـرخ ارز   برآمده یبازار يمتاز قیت اخص حمانوسان ش

ها در برنامۀ چهارم، به دليـل  افزایش نسبي حمایتاست.  مقادیر توليد و مصرف شير

هـای داخلـي در مقایسـه بـا قيمـت جهـاني بـود. تـداوم زیـان          رشد فزایندۀ  قيمت

توليد داخلي شير و تضـعيف  با فعاليت در بازار داخلي، موجب كاهش  كنندگان توليد

انجامـد. تفـاوت   و در نهایت به نياز واردات مـي  شود ميصنایع تبدیلي وابسته به شير 

گذاری شير در شورای رقابت از روش قيمت برآمدهزیاد قيمت داخلي با قيمت جهاني 

است، زیرا تعيين قيمت از یك سو تحت تأثير هزینۀ توليد و از سوی دیگر بـا هـدف   

 كننده بوده است.زار به سود مصرفتنظيم با
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حمایت قيمتي كـل بـا    ،شدید ارزش ریال برآورددر برنامۀ اول توسعه به دليل كم

ميليـارد ریـال بـه     36325و دامپـروران  نرخ ارز تعادلي به كمترین حد رسيده است 

جـز  هـا نيـز   انـد. در دیگـر دوره  ماليات پنهان پرداخت كرده 1284قيمت ثابت سال 

شده دریافتي دامپروران در داخل، نسبت به قيمت جهاني تعدیل 1261-63 های سال

در  شـود  ميبيني ی حمل و نقل، كمتر بوده است و پيشها هزینهبا نرخ ارز تعادلي و 

با كاهش انحراف نرخ ارز و  1276برنامۀ پنجم نيز این روند ادامه داشته باشد. از سال 

شـير بهبـود پيـدا كـرد. در      كننـدگان  توليد ارزش ریال حمایت بازاری از برآورد بيش

و واردكنندگان با نرخ  كنندگان مصرفبه  كنندگان توليدبرنامۀ سوم توسعه، انتقال از 

محاسبه  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  13663ارز تعادلي به طور ميانگين، 

كـاهش نسـبي   از  برآمدهشده به دامپروران در این برنامه، شد. كاهش ماليات تحميل

با اجرای شناورسـازی نـرخ    همزمانهای جهاني و روند افزایشي قيمت داخلي، قيمت

های دامي است. مقایسۀ اثركل و اثرمسـتقيم  ارز و كاهش دخالت دولت در بازار نهاده

اعمال نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد در برنامۀ سوم زیان كمتـری را   دهد مينشان 

ه اسـت، در حـالي كـه نـرخ ارز حقيقـي در برنامـۀ چهـارم        به دامپروران تحميل كرد

 ی در پي داشته است.بيشترحمایت 

نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

های داخلـي كاهشـي   تا پایان برنامۀ دوم توسعه به دليل ثبات نسبي قيمت( يممستق

ایراني نسبت به رقبای جهاني حـدود   كنندگان توليدها بود، به طوری كه در این سال

ی قيمتـي، دامپـروران   هـا  سياسـت  دهد ميدرصد كمتر دریافت كردند كه نشان  61

ایران را نسبت به قيمت پيش روی رقبای جهاني حمایـت نكردنـد. در برنامـۀ سـوم     

 با كاهش قيمت جهاني، همزمانی قيمت سقف و كف، ها سياستتوسعه نيز با اجرای 

درصد كاهش یافت. اما در این برنامه كاهش تحميل ماليات  57 ندگانكن توليددرآمد 

در برنامۀ چهارم نيز ادامه داشت و در سـال   شد كهشير آغاز  كنندگان توليدپنهان بر 
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بينـي برنامـۀ پـنجم، زیـان     شده برای پيشدرصد رسيد. با فروض بيان 35به  1288

و بـود  خواهـد   بيشـتر سوم و چهـارم  ی ها برنامهپرداختي دامپروران در این برنامه از 

درصد كمتر  53ی ارزی و بخشي به طور ميانگين حدود ها سياستدامپروران با ادامۀ 

 كنند.از قيمت بازار جهاني دریافت مي

بررسي اثركل حمایت از قيمت بازاری نيز روندی مشابه اثرمستقيم و مقدار ارزشي 

خ ارز تعادلي به طور ميانگين در سه و تعدیل قيمت جهاني با نر دهد ميخود را نشان 

است. یعني  كنندگان توليددرصد حمایت منفي از  -1/51( بيانگر 1261-1282دهه)

ای بـود كـه   ی بخشي قيمتي و ارزی به گونهها سياستاگر نرخ ارز تعادلي برقرار بود، 

 از، بلكه نيمي شدند ميدر مقابل رقبای خارجي خود، نه تنها حمایت ن كنندگان توليد

 پـذیری  رقابتاین در كاهش قدرت  شد كهآنان به شكل ماليات پنهان كم ميدرآمد 

ایراني شير بسيار مؤثر اسـت و اثـر آن در نوسـان توليـد محصـول در       كنندگان توليد

شده در این پژوهش نمایان است. در دورۀ جنگ به دليل پایاني دورۀ بررسي های سال

خ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد، كمترین انتقـال از  ارزش ریال، با اعمال نر برآورد بيش

پذیرفته است و دامپروران با  صورتو واردكنندگان  كنندگان مصرفبه  كنندگان توليد

 اند.خود را از دست دادهدرآمد  فعاليت در بازار داخلي ایران، حدود یك پنجم

ی هـا  تسياسـ  دهد مينشان  ،اثر غيرمستقيم كه تفاضل اثركل و اثرمستقيم است

ی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. ها سياستكنندۀ ارزی تا چه اندازه تقویت

ي كه نرخ حقيقي ارز بيش از نـرخ ارز تعـادلي اسـت، حمایـت قيمتـي از      های سالدر 

، شـود  مي در پي اجرای سياست ارزی مثبت است و برعكس. یادآوری كنندگان توليد

يقي از تعادلي به نرخ ارز تعادلي است كه به انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حق

هــا ( در همــۀ ســال5-4-2-3. براســاس جــدول )شــود مــيشــكل درصــدی بيــان 

اثرغيرمستقيم كمتر از انحراف نرخ ارز اسـت كـه تأثيرگـذاری انـدك نـرخ ارز را در      

ارزش  بـرآورد  بـيش جنگ، با وجـود   های سال. در دهد ميتعيين قيمت داخلي نشان 
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و با  1271درصد بود، اما از سال  11/12ثرغيرمستقيم به طور ميانگين ریال، درصد ا

ی آزادسازی نرخ ارز كه انحراف نـرخ ارز منفـي و ارزش پـول ملـي     ها سياستاجرای 

شد. این بدین معني است كه در  كاهش بسياری پيدا كرد، اثر غيرمستقيم نيز منفي

شـير اثـر مثبـت     كننـدگان  توليـد دورۀ جنگ، تقویت پول ملي در حمایت قيمتي از 

بود. پس از  كنندگان توليدداشت، اما كاهش ارزش پول ملي كاهندۀ حمایت بازاری از 

ی تعـدیل  هـا  سياسـت اجـرای   پـي یك دوره حمایت بازاری منفـي از دامپـروران در   

اقتصادی، حمایت از آنان از ميانۀ برنامۀ دوم توسعه تا پایان برنامۀ سوم مثبـت بـود؛   

ی هـا  برنامـه ی بخشـي بـود. امـا در    هـا  سياستكنندۀ ی ارزی تقویتاه سياستیعني 

ی بخشـي را تقویـت كـرد.    هـا  سياستارزش ریال اثر منفي  برآوردچهارم و پنجم كم

ی ارزی هـا  سياسـت درصد در برنامۀ دوم توسعه بيانگر اثر اندك  83/1اثرغيرمستقيم 

در  كننـدگان  توليـد از  حمایت دهد ميشير است و نشان  كنندگان توليدبر حمایت از 

ی ارزی و بدون آنها، تحـت تـأثير متغيرهـای بنيـادین     ها سياستكارگيری شرایط به

مقادیر مطلـق اثـر    ایهای مقایسهدر بررسياقتصاد، تفاوت چنداني با یكدیگر ندارد. 

 از اثـر  بيشـتر اثرمسـتقيم   هـا سـال  بيشـتر در ، %MPSغيرمستقيم و اثرمستقيم در 

ی خـاص بخـش   هـا  سياسـت تـر   نقـش مهـم  دهنـدۀ  نشانكه ست اغيرمستقيم بوده 

 یی ارزها سياستبا  یسهكشاورزی در چگونگي حمایت از توليدكنندگان شير در مقا

 .است

 

 يطه  شهير  كننهدگان  توليهد از كهل   يهت حما يرمقهاد  يبررس 1-9-4-7

 توسعهی ها برنامه

 ،كنندگان توليدای پيشين بيان شد، حمایت از ه براساس آن ه در فصل

كه در  گيرد مي( را در برBPی)ا ای بودجهه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت
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ای بازاری از محصول شير تحليل شد. در این بخش با مرور ه بخش قبل حمایت

برای توليد و مصرف شير  یراندر ا اجراشده ی حمایتيها سياستی بازاری، ها سياست

گي به طور خالصه معرفي طي چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهن

 :شود مي

های كنترل مقدار توليد محصوالت از راه كنترل صدور مجوزها و پروانه -1

 توليد؛ 

 تثبيت قيمت از راه كنترل عرضه و تقاضای محصول؛  -3

 سياست پرداخت جوایز تحویل شير به كارخانه؛ -2

 های وارداتي و دریافت مابه التفاوت از واردات؛تعيين تعرفه -4

 های هدف، كف و سقف؛ی قيمتي مانند قيمتها تسياساجرای  -5

 6های مصرفي)از جمله اجرای طرح شير مدارس(؛ پرداخت یارانه -6

های توليد )یارانه پرداختي به دارو و درمان، پرداخت یارانه به نهاده -7

 سوخت و خوراك دام(؛ 

 اعطای تسهيالت بانكي ارزان قيمت  -8

 ای و پرداخت بخشي از حق بيمه. پوشش بيمه -2

محصول، پرداخت  يبر بازاررسان يرگذاریدولت با تأث ها، ياستس ینافزون بر ا

و كنترل  يبازرس بندی،¬درجه بهداشتي، مقررات وضع ونقل،¬حمل های یارانه

 يدگنندگاناز تول یتبه حما یو فراور یليتبد یعصنا یتسردخانه و تقو یجادا يفيت،ك

ای ناميده های بودجهخش یارانههای توليدی كه در این بیارانه.پردازد¬يم يرش

ها . این پرداختكند مي، با كاهش هزینۀ توليد دامپروران از آنان حمایت شود مي

ی ها سياستكمتر به شكل پرداخت مستقيم یارانه است و به طور معمول به شكل 

. از این رو بخش عمدۀ حمایت استقيمت قيمتي در بازار نهاده و توزیع نهادۀ ارزان

كه  گيرد ميهای قيمتي در بازار نهاده در برشير را حمایت كنندگان توليدی از ابودجه
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های خوراك دام كه ی دارد. یارانۀ پرداختي به نهادهچشمگيرنرخ ارز در آن نقش 

تفاوت قيمت  براساسدانه است برای شير شامل كنجالۀ سویا، ذرت، گندم، جو و پنبه

ی محصول و سطح توليد با رابطۀ زیر داخلي و خارجي، مقدار مصرف نهاده برا

 :شود ميمحاسبه 

  
 

   
 
      

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقدار مصرف نهاده در هر  Qها، حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

صول بـر حسـب كيلـوگرم اسـت.     توليد مح Aكيلوگرم محصول بر حسب كيلوگرم و 

. اطالعات مقدار مصرف انرژی بـر  شود مي رابطۀ باال محاسبه براساسیارانۀ انرژی نيز 

هـای خـوراك دام و تركيـب جيـره از محاسـبات كشـوری       حسب برق و گاز و نهـاده 

معاونت دام و طيور وزارت جهاد كشاورزی استخراج شده اسـت. تسـهيالت اعطـایي    

ی هـا  بخـش سازی نـرخ سـود تسـهيالت    و یكسان 1284از سال ها نيز تا پيش بانك

شد كـه در  قيمت به دامپروران پرداخت ميمختلف اقتصاد، به صورت تسهيالت ارزان

محاسبات از تفاوت نرخ سـود بخـش كشـاورزی و ميـانگين وزنـي نـرخ سـود دیگـر         

 ی اقتصادی استفاده شده است.ها بخش

ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشه آن ه در ها با توجه بنتایج محاسبۀ این پرداخت

ثابت  های يمتدر قای های بودجهحمایت ،( آمده است. براساس آن5-4-2-2جدول )

برنامـۀ  در  یـال ر يلياردم 1644به دورۀ جنگ، در  یالر يلياردم 3141از  1284سال 

هـای  رونـد افزایشـي توليـد شـير حمایـت      وجـود پيدا كرده اسـت. بـا    كاهش چهارم

گـری دولـت در   با كاهش تصدی 1281در دهۀ  و داشته است نوسانيروند ای  بودجه

داخلـي  شير به دليـل افـزایش قيمـت     كنندگان توليدها و حمایت منفي از بازار نهاده

كاهشي بود. بـه طـوری كـه در    ای از كشاورزان ، روند حمایت بودجهی زراعيهانهاده

 1284قيمـت ثابـت سـال     ميليـارد ریـال بـه    212به  3333از  1272-82 های سال
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ای  های بودجه یتسهم حما ینبيشتر  انرژیو  ی خوراك دامها نهادهپيدا كرد.  كاهش

هـای خـوراك   های داخلي و جهاني نهادهشوند. به دليل نوسان در قيمت را شامل مي

مختلف نوسان داشـت. در دورۀ جنـگ بـه دليـل تثبيـت       های سالدام سهم آنها در 

های خوراك دام ها سهم حمایت از نهادهدولت در توزیع نهاده ها و تصدیقيمت نهاده

ی اول و دوم توسعه به طور ميـانگين سـهم دو گـروه    ها برنامهاز انرژی بود. در  بيشتر

ی سوم و چهارم توسـعه بـا كـاهش تصـدی دولـت در      ها برنامهنزدیك به هم بود. در 

رزی موجـود در جيـرۀ   و افزایش قيمت محصوالت كشاو خوراك دامهای توزیع نهاده

زیربخش دامپروری برای خرید نهـاده نـاگزیر از پرداخـت ماليـات      كنندگان توليددام 

های داخلي وجهاني انـرژی همـراه بـا    پنهان شدند. از این رو، با افزایش تفاوت قيمت

به طـور ميـانگين در    كنندگان توليدكاهش ارزش پول ملي سهم انرژی از حمایت از 

 درصد بود. 72و  81زایش پيدا كرد و به ترتيب این دو برنامه اف

ین مقدار را داشـت و  بيشترحمایت به شكل تسهيالت بانكي در برنامۀ اول توسعه 

دیگر بود. در برنامۀ سوم توسعه نيـز   های دورهدر برنامۀ دوم توسعه نوساني و كمتر از 

تسـهيالت   براساس آمار بانك مركزی، حمایت از صنایع توليد شير به صورت اعطـای 

بود. در برنامۀ چهـارم   1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  111بانكي افزایشي و 

ی پربازده، با كاهش تفاوت نرخ سـود تسـهيالت   ها بخشبه منظور هدایت سرمایه به 

شير از راه پرداخت تسهيالت بـانكي در   كنندگان توليدی اقتصادی، از ها بخشبانكي 

. پرداخـت سـهم دولـت از بيمـۀ     نشـد  قتصـادی حمایـت  ی اها بخشمقایسه با دیگر 

، روند افزایشي داشت، به طـوری كـه در   1276محصول شير نيز پس از آغاز در سال 

هـای  ميليـارد ریـال ـ در قيمـت     41برنامۀ چهارم توسعه به طور ميانگين به بيش از 

م ـ رسيد. با توجه به رونـد حمایـت از بيمـۀ شـير در برنامـۀ چهـار      1284ثابت سال 

 27ای دولت از این محصـول  در برنامۀ پنجم حمایت بيمه شود ميبيني توسعه، پيش

 باشد. 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال 
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 -شير در نرخ حقيقي ارز  ميليارد ريال كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-4-9-9جدول 

 (2984ثابت سال 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های 

خوراک دام و 

واکسن و دارو

تسهیالت بانکیبیمهانرژی
کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

خوراک دام)%(

سهم 

انرژی)%(

13601625/68349/240/0032/882007/8080/9717/39

1361860/36420/030/0033/201313/5965/5031/98

13621773/28430/910/0042/602246/7978/9319/18

13632044/80485/510/0094/272624/5977/9118/50

13641585/72517/960/00104/482208/1671/8123/46

13651154/88666/120/00128/421949/4259/2434/17

13661008/86836/860/00182/582028/3149/7441/26

13671043/27706/660/00202/811952/7453/4336/19

1387/10551/660/00102/662041/4267/1927/77میانگین

13681881/25745/120/00138/042764/4068/0526/95

13692424/421293/330/00241/343959/0961/2432/67

13702505/00985/220/00212/203702/4267/6626/61

1371770/67857/200/00139/821767/7043/6048/49

1372417/75823/670/0086/311327/7331/4662/04

1373830/111142/690/0086/502059/3040/3155/49

1471/53974/540/00150/702596/7752/0542/04میانگین

13741774/861243/520/0057/683076/0657/7040/43

13753509/761333/830/0085/034928/6171/2127/06

13761784/411146/152/6375/993009/1859/3038/09

1377884/241082/594/3167/902039/0443/3753/09

1378456/911887/504/0472/652421/1018/8777/96

1682/041338/722/1971/853094/8050/0947/33میانگین

137975/002064/878/0574/512222/423/3792/91

138068/801486/4210/8678/481644/574/1890/38

1381-1003/521662/6220/1198/91778/1336/0359/70

1382-442/711688/7916/04112/441374/5519/5974/73

1383-53/662396/5038/47139/682520/982/0491/18

271/221859/8418/70100/801708/1313/0481/78-میانگین

1384-346/292838/3945/980/002538/0810/7287/86

1385-1067/542895/2751/850/001879/5926/5972/12

1386-1141/953272/6038/410/002169/0725/6473/49

1387-117/202072/7335/990/001991/515/2793/12

1388-1744/692092/4735/750/00383/5345/0554/03

1389-1359/132220/7741/400/00903/0437/5361/33

962/802565/3741/560/001644/1425/1373/66-میانگین

139068/202063/3438/160/002169/703/1495/10

13911242/602711/6037/610/003991/8131/1367/93

13921436/302971/1837/570/004445/0532/3166/84

13931687/543252/1637/650/004977/3533/9065/34

13942431/913788/9437/860/006258/7138/8660/54

1373/312957/4437/770/004368/5227/8771/15میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارم توسعۀ اقت

اجتماعی
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در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-4-2-3)ار نموددر كه  طور همان

بوده است. پس  ( نوساني1261-82مختلف) های دورهدر  1284های ثابت سال قيمت

حمایت  1276تا سال ی تعدیل اقتصادی ها سياستبا اجرای  1273از سال از جنگ 

ت داخلـي  بود. پـس از آن بـا افـزایش قيمـ     افزایشيشير  كنندگان توليدای از بودجه

ای از دامپروران كاهش پيدا محصوالت كشاورزی موجود در جيرۀ دام، حمایت بودجه

 كرد. 

 
 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-4-9-1 نمودار

، بـا افـزایش توليـد شـير، اجـرای      1286در نيمۀ دوم برنامۀ سوم توسعه تا سـال  

ها و افزایش تفاوت قيمت نرخ ارز، افزایش سطح عمومي قيمت سازیسياست یكسان

های واكسن و دارو و های دامپروری و پرداخت یارانهداخلي و خارجي سوخت و نهاده

سـپس از   .ای از دامپـروران افـزایش یافـت   یارانه به صنایع توليد شير، حمایت بودجه
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دام در پـي افـزایش   های داخلي اجـزای جيـرۀ خـوراك    با افزایش قيمت 1287سال 

 شير كاهش پيدا كرد. كنندگان توليدای از قيمت جهاني غالت، حمایت بودجه

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-4-2-4ای در جدول )بودجه

( انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    5-4-2-3دول )آمده است. در این جدول نيز مانند جـ 

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 

ی دوم و سوم ها برنامه. ميانگين انحراف نرخ ارز در دورۀ جنگ و شود ميایران بررسي 

ي آن ارزش حقيقي ریال نسبت به ارزش تعـادل  برآورد بيشتوسعه مثبت بوده است و 

 .دهد ميرا نشان 

و انحـراف نـرخ ارز بـر     یی ارزهـا  سياستاثر  یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSE )های ارز است كه به این منظور آثار مستقيم، كل و غيرمستقيم براساس نرخ

هـای جهـاني مـورد    . اثرمستقيم كـه در آن قيمـت  شود ميحقيقي و تعادلي محاسبه 

وضـعيت موجـود   بيـانگر   ،شـود  مـي ها با نرخ ارز حقيقي تعـدیل  استفاده در محاسبه

ی در حـال اجـرای   ها سياست در پيشير  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  حمایت

خ ارز آنان را در شرایط اعمال نـر حمایت از  ،اثر كل زیربخش دامپروری و ارزی است.

اثرغيرمستقيم  .دهد مينشان  از متغيرهای كالن اقتصادی در بلندمدت برآمدهتعادلي 

ی ارزی در هـا  سياسـت دهنـدۀ اثـر   كه حاصل تفاضل اثركل و اثرمستقيم است، نشان

بلندمدت شير نسبت به رقبای جهاني است. اگر ایـن شـاخص    پذیری رقابتچگونگي 

بلندمدت دامپروران ایراني  پذیری رقابتطح ی ارزی بر سها سياست ، یعنيمثبت باشد

 افزوده است و برعكس.
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 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

و  يـد تولاز  یتبه سمت حمای سوم و چهارم توسعه ها برنامهدر  یتيی حماها سياست

ی آزادسـازی،  هـا  سياسـت . در برنامۀ اول توسعه با اجرای استدر جریان  يدكنندهتول

با وجود نوسان، به طور كلي افزایش پيدا  كنندگان توليدشده به ماليات پنهان تحميل

ی هـا  سياستو كاهش تصدی دولت در بازار نهاده و اجرای  1281كرد و تا آغاز دهۀ 

نـان ادامـه داشـت. بـه طـوری كـه ميـانگين زیـان         تعيين قيمت سقف و كـف هم  

ميليـارد   4228در برنامۀ سوم در مقایسه با برنامۀ دوم توسعه كاهش  كنندگان توليد

هـای ثابـت سـال     يمـت ق براساس. دهد ميرا نشان  1284ریالي به قيمت ثابت سال 

ان نشـ  بود كـه  یالر يلياردم -7612در برنامۀ چهارم توسعه ها  یت، مقدار حما1284

مورد انتظـار در  درآمد  ی بخشي، دامپروران كمتر ازها سياستدر پي اجرای  دهد مي

دامپروران  شود ميبيني هم نين پيش. اندشرایط رقابت در بازار جهاني، دریافت كرده

 شـوند كـه  ی بخشي و ارزی حمایـت ن ها سياستدر برنامۀ پنجم توسعه نيز با اجرای 

را با بازار جهاني چه در بخش نهاده و چه  دولتی اجرایي ها سياستهماهنگ نبودن 

. مقایسـۀ نتـایج   دهـد  مـي شير را نشان  كنندگان توليدبه منافع  توجهيبيمحصول و 

 هـای  سالدر همۀ  دهد مي( نشان 5-4-2-3( و )5-4-2-2(، )5-4-2-4ای )ه جدول

 های یتاز حما بيشتر يدكنندهاز تول یتدر كل حما قيمتيهای  یتسهم حماپژوهش 

 .بوده است ایبودجه

ــت از 5-4-2-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

و  به دليل كاهش قيمت جهاني شـير   نخست جنگ های سالتعادلي)اثركل( تنها در 

دیگر، پرداخـت ماليـات پنهـان بـر      های سالمثبت بوده و در ارزش ریال  برآورد بيش

كننـدۀ اثـر منفـي حمایـت     ای، جبـران بودجـه های دامپروران تحميل شده و حمایت

 ،ی تعـدیل اقتصـادی  ها سياسترای اجقيمتي نبوده است. در برنامۀ نخست توسعه با 
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ی پيـدا  چشـمگير و واردكنندگان افزایش  كنندگان مصرفبه  كنندگان توليدانتقال از 

ی اه سياستكرد، اما در برنامۀ دوم توسعه در پي افزایش قيمت داخلي شير با اجرای 

ی سوم و چهارم ها برنامهدر  قيمتي تعيين قيمت سقف و كف، روند كاهشي پيدا كرد.

ی قيمتـي و كـاهش   هـا  سياسـت ی ارزی در كنار اجـرای  ها سياستتوسعه با اجرای 

زیـان  شـير   كننـدگان  توليدهای دامي به طور ميانگين به دخالت دولت در بازار نهاده

بـا اجـرای سياسـت     همزمانسوم توسعه  تحميل شد. به طوری كه در برنامۀكمتری 

های دامـي،  و كاهش تصدی دولت در بازار نهاده 1281سازی نرخ ارز در سال یكسان

 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  11243شير به طور ميانگين  كنندگان توليد

ه ك اندخود در شرایط برقراری قيمت رقابتي بازار جهاني دریافت كردهدرآمد  كمتر از

از  برآمـده در آن دوره اعمال نـرخ ارز تعـادلي    دهد ميدر مقایسه با اثرمستقيم نشان 

ی از دامپروران در بر داشته اسـت. در  بيشترمتغيرهای بنيادین اقتصاد ایران حمایت 

، جهاني غـالت ای در پي افزایش قيمت های بودجهبرنامۀ پنجم با وجود رشد حمایت

صـوالت دامـي و كـاهش ارزش ریـال، حمایـت از      افزایش قيمت جهاني محبه دليل 

 كشاورزان منفي خواهد بود.
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 شير كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-4-9-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-892407-8/9714/115/15

38/901361-10591126-9/6823/8014/12

38/671362-9111156-7/7521/2313/49

47/681363-13851195-11/0624/9713/90

-13/161364-2028-3361-15/60-6/93-22/52

-2/711365-6880-7259-39/92-1/08-41/00

75/721366-12391-4070-53/8523/22-30/64

89/871367-10716-3043-55/2026/10-29/10

9/58-25/2515/68-1731-4533-میانگین37/72

50/621368-10529-5478-54/1712/19-41/98

-4/301369-17699-18740-61/53-0/87-62/40

-10/841370-13341-15590-54/49-2/47-56/96

-47/031371-14061-30375-60/97-9/86-70/84

-51/411372-12782-32123-57/09-13/87-70/96

-41/291373-15729-30401-60/77-9/17-69/94

62/18-4/01-58/17-22118-14023-میانگین17/38-

-31/971374-20874-33123-65/01-5/60-70/61

-16/181375-14768-18798-51/05-3/68-54/73

-0/891376-12815-12984-50/32-0/22-50/55

33/151377-18686-12551-61/827/05-54/77

29/101378-22235-16272-66/334/12-62/21

58/57-58/910/33-18745-17875-میانگین2/64

16/961379-14056-11135-52/474/12-48/35

16/541380-13374-10690-52/953/91-49/05

12/991381-12337-10283-53/313/35-49/96

3/851382-11738-11161-51/080/73-50/36

-2/791383-12884-13439-46/08-0/70-46/78

48/90-51/182/28-11342-12878-میانگین9/51

-6/181384-9764-10814-39/81-1/67-41/49

-10/701385-8299-10223-34/72-3/67-38/38

-13/091386-10777-13245-39/76-2/95-42/72

-7/741387-8199-9405-35/55-2/20-37/75

-3/321388-4180-4576-23/41-1/42-24/82

-17/451389-4461-6605-26/33-6/18-32/51

36/28-3/01-33/26-9145-7613-میانگین9/75-

-19/221390-3994-6358-23/57-7/14-30/72

-21/141391-7275-10830-33/29-6/21-39/50

-23/071392-8061-12264-35/04-6/42-41/45

-24/981393-8917-13867-36/67-6/57-43/24

-22/091394-10796-15575-39/39-5/25-44/64

39/91-6/32-33/59-11779-7809-میانگین22/10-

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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كه نسبت بـه تـورم،   به دليل آن%( PSE) يدكنندهاز تول یدرصد یتشاخص حما

ـ   را د یتاز حما یبهتر یسۀمقامقياس و واحد پولي خنثي است،   ينر طـول زمـان، ب

 شاخص ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

بـا   كـه % PSEشاخص درصد  -58 يانگينم .شود ميمشاهده  (5-4-2-4)در جدول 

محور و نرخ حقيقي ارز برای برنامۀ اول توسعه محاسـبه شـده اسـت،     رهيافت تجارت

بـا فـروش    توانسـت  يدرصد از آن ـه مـ   58 يدكنندهتول یافتيمقدار در دهد مينشان 

 یها سياست یگر،د يانبه دست آورد، كمتر بوده است. به ب يجهان يمتمحصولش با ق

كـه در  ی را از درآمـد  %5871 يدكننـده تولاسـت  موجب شده ره دو یندر ا یتيحما

 يـات مالبـه شـكل نـوعي     آوردبه دست توانست  مي یيها سياستچنين بدون  یطشرا

توسعه  چهارم ۀدر برنامبا نرخ ارز حقيقي شاخص  ینا يانگينم از دست بدهد. پنهان

درصـد از   22 ۀبرنامـه بـه انـداز    یـن در طـول ا  یعنـي  ؛شده است برآورددرصد  -22

بـه شـكل    آورد يبه دسـت مـ   يجهان يمتق اكه در صورت فروش محصول ب یدرآمد

موجـب   یتيحمـا  یهـا  تسياسـ نيز برنامه  یناست. در ا ماليات پنهان پرداخت كرده

داده  كـاهش  ياو را نسبت به بازار جهـان  یافتيشده و در يدكنندهاز تول نفيم یتحما

بـه   هـا  سياسـت در دورۀ جنگ به علت اهميت شير در سبد خـوراكي خـانوار،    است.

 35منظور كمتر نگه داشتن قيمت داخلي آن بـود و دامپـروران نـاگزیر از پرداخـت     

ی آزادسازی در برنامۀ ها سياستاین شرایط تا آغاز اجرای  ماليات پنهان بودند؛درصد 

ی اول و دوم توسعه بـا وجـود اجـرای    ها برنامهاول توسعه ادامه داشت. پس از آن در 

ی آزادسازی و كاهش نقش دولت در خرید مستقيم محصول و توزیـع آن،  ها سياست

 درصـد از  58 به دليل كاهش ارزش پول ملي، ماليات پنهان تحميلي بـه دامپـروران  

با كاهش دخالـت   همزمانآنان را در برگرفت. به طور ميانگين در برنامۀ سوم، درآمد 

هـا توسـط شـركت خـدمات     های دامي)كاهش سهم توزیع نهـاده دولت در بازار نهاده

شـير ماليـات كمتـری     كننـدگان  توليـد پشيباني امـور دام( و شناورسـازی نـرخ ارز،    
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دامپروران را در صورتي كه با قيمت بازار درآمد  ي ازنيمو زیان آنان حدود ند پرداخت

با وجود بهبود  دهد ميپوشش داد. افزایش نياز وارداتي نشان  ،كردندجهاني رقابت مي

ی حمـایتي ارزی، قيمتـي و   هـا  سياسـت  همزمـان هـا در پـي اجـرای    نسبي حمایت

 كننـدگان  توليد ، در ایجاد انگيزۀ كافي درسوم و چهارم توسعهای در دو برنامۀ  بودجه

 شير كارا نبوده است. 

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی )ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

و  ی سـوم هـا  برنامـه نيز در ، دهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان شير را نشان 

شير تحميل كـرده اسـت و در    كنندگان توليدچهارم توسعه ماليات پنهان كمتری بر 

ی بخشـي و ارزی  ها سياست دهد مينشان  است كهروند نوساني داشته  ها برنامههمۀ 

ی ارزی و بخشي در ها سياستاز  برآمدهین حمایت بيشتركشور هدفمند نبوده است. 

 1/14ارزش ریال و كاهش قيمت جهاني شير برابر با  برآورد بيشبه دليل  1261سال 

درصـد   14بـه انـدازۀ    هـا  سياسـت ن درصد بوده است، یعني دامپروران با اجـرای ایـ  

شـده بـا نـرخ ارز    هـای جهـاني تعـدیل   با قيمت ها سياستدریافتي خود بدون اجرای 

ارزش ریـال و نوسـان    بـرآورد اند. در پایان برنامۀ چهارم بـا كـم  تعادلي، حمایت شده

رونـد   شـود  مـي بينـي  درصد بود و پيش -26 كنندگان توليدقيمت جهاني حمایت از 

هـا یـا حمایـت    ر برنامۀ پنجم نيز ادامه داشته باشد. نوسان در حمایـت كاهشي آن د

و با  شود ميموجب كاهش توان رقابتي دامپروران داخلي  كنندگان توليدنشدن دائمي 

كاهش انگيزۀ توليد شير به فعاليت صنایع تبـدیلي، ارزش افـزوده و اشـتغال كشـور     

 .كند ميآسيب وارد 

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند ه نشان% كPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

سـوم توسـعه    ی دوم وها برنامهدورۀ جنگ و  در حمایت از توليدكنندگان شير است،

سوم توسعه كه نرخ ارز حقيقـي   ۀبرنامدر . ه استبود منفي ها برنامه یگرمثبت و در د

 ول ملـي( یال)كاهش ارزش پـ ارزش ر برآورد بيشبوده است،  ياز نرخ ارز تعادل بيشتر
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مقایسۀ انحـراف نـرخ ارز و    شده است. كنندگان توليداز  درصدی 3/3یت موجب حما

هـا كمتـر اسـت. از ایـن     اثر غيرمسـتقيم در همـۀ دوره   دهد مياثرغيرمستقيم نشان 

به قيمت جهاني و نرخ ارز در تعيين  توجهيبيتوان نتيجه گرفت به دليل مقایسه مي

همـاهنگي   كننـدگان  توليـد ف نرخ ارز و حمایت از یا هدایت قيمت داخلي، بين انحرا

ی ارزی به طور كامل به بازار و توليد شـير  ها سياستو اثر  شود ميمشاهده نچنداني 

 .شود ميگاو منتقل ن

اثر  كنندۀ يفتضع یارز یها سياستی دوم و سوم توسعه ها برنامهدورۀ جنگ و در 

 بيشـتر در  يرمسـتقيم ت اثر غمقادیر مثب ی كهطور به ،بوده است يبخش یها سياست

ی خـاص بخـش كشـاورزی در حمایـت از     ها سياست يموجب كاهش اثر منفها سال

 يچهارم توسعه اثر منفی اول و ها برنامهشده و در  هادوره ینتوليدكنندگان شير در ا

 تقویـت  كننـدگان  توليـد از  یـت را در حما يبخش یها سياستاثر  ی،ارز یها سياست

شـده، بـه جـز     يبررسـ  ۀدور هـای  سال بيشتردر  يملق اثرمستقمط رداكرده است. مق

 بيشـتر در  یگـر، د يـان اسـت. بـه ب   بوده يرمستقيماز اثر غ بيشتر 1261-62 های سال

ی هـا  سياسـت ( پيـرو  PSEحمایت كـل از كشـاورزان )   1261-82بررسي  های دوره

 بوده است. بخشي

ی ها نامهبر يط شير كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-9-4-7

 توسعه

ــت از   ــاخص حمای ــرفش ــدگان مص ــان كنن ــدۀ نش ــالدهن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

هـا  در بعضي سـال از آنجا كه محصول شير،  بارۀاست. در كنندگان مصرفبه  ها انتقال

( انجـام  دهنـدگان نۀ دولت)ماليـات از راه بودجـۀ سـاال   كننـدگان  مصـرف پرداخت به 

، مقدار شـاخص درصـدی آن   CSEدر محاسبۀ  ،، براساس روابط فصل سومپذیرد مي
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دهنـدۀ  و تنهـا نشـان   كننـدگان  توليـد برابر با شاخص درصد حمایت از قيمت بازاری 

شـاخص   یرمقـاد ( 5-4-2-6) جـدول  نيسـت. در  كننـدگان  مصرفحمایت بازاری از 

( 1261-82)ي مورد بررسـ  ۀدور ي%( طCSE) شير گانكنند مصرف یدرصد یتحما

 است.گزارش شده 

بـه جـز دو    1268طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز تا سال همان

نرخ واقعي  1276ی آزادسازی تا سال ها سياستسال مثبت بود و پس از آن با اجرای 

ارزش ریـال،   بـرآورد  يشبـ شد. از ایـن سـال بـا     برآوردریال كمتر از نرخ تعادلي آن 

بـا كـاهش چشـمگير ارزش     1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

. هم نـين  تعادلي پول ملي نسبت به ارزش حقيقي آن، انحراف نـرخ ارز منفـي شـد   

ارزش حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه  برآوردروند كم شود ميبيني پيش

 پيدا كند.

هـای ثابـت   برحسب قيمت شير كنندگان مصرفش حمایت مستقيم از ارز يبررس

 ،داشته استروند كاهشي  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284سال 

برنامـۀ اول  در  یـال ر يليـارد م 18717از با وجود افزایش مقدار مصرف كه  یبه طور

دو برنامـۀ نخسـت    رسيده اسـت. در  در برنامۀ چهارم یالر يلياردم 13618 به توسعه

ی آزادسازی اقتصادی در كشور و افزایش مصرف ها سياستتوسعه، همزمان با اجرای 

شير افزایشي بود. اما در برنامۀ سـوم توسـعه بـا پرداخـت      كنندگان مصرفحمایت از 

، اجرای طرح شير مدارس، كاهش قيمت جهـاني و كـاهش   كنندگان مصرفیارانه به 

كاهش پيـدا كـرد.    كنندگان مصرفمحصول، حمایت از  دخالت دولت در بازار نهاده و

و افزایش قيمت داخلي حمایـت از   ها سياستدر برنامۀ چهارم نيز با ادامۀ اجرای این 

 كمتر شد. كنندگان مصرف
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 شير كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-4-9-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1383 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1383 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/8113604131134330/41-17/9712/44

38/9013613248-55123/23-28/64-5/41

38/671362450326128/75-26/462/29

47/681363576047534/19-30/084/11

-13/1613645763821134/668/3843/05

-2/711365102451077352/951/2554/19

75/72136617382583463/61-26/6336/97

89/87136714726447566/28-28/8837/40

18/6323/13-8220385341/76میانگین37/72

50/62136815516824470/12-14/6355/49

-4/301369242142561076/351/0077/34

-10/841370196032285371/163/0474/21

-47/031371175643884070/9613/4284/38

-51/411372162104094666/9716/6983/66

-41/291373191933726272/1611/2683/42

187172895971/285/1376/42میانگین17/38-

-31/971374259734136577/797/0184/80

-16/181375215042708872/174/3976/56

-0/891376173011752467/120/2867/40

33/151377219511447271/00-9/2561/74

29/101378260031855476/69-6/5670/12

0/8372/12-225462380072/95میانگین2/64

16/961379177281391665/19-5/6859/51

16/541380165621307064/97-5/5659/41

12/991381140131141959/70-5/0154/70

3/851382146561382262/36-1/3860/98

-2/791383177391852462/011/0263/02

3/3259/52-161401415062/85میانگین9/51

-6/181384156501723062/242/2364/48

-10/701385136581645555/784/5360/31

-13/091386162372023458/495/2263/72

-7/741387143841627161/132/8964/01

-3/3213888577917146/781/6748/45

-17/45138971451058041/449/7351/17

126081499054/314/3858/69میانگین9/75-

-19/22139084711233448/649/3257/97

-21/141391136051932560/548/0168/54

-23/071392146162138961/708/5270/21

-24/981393157402371762/868/9771/84

-22/091394190022672767/167/0474/20

142872069860/188/3768/55میانگین22/10-

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

سال
%CSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه
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ز تعادلي نيز روندی مشابه داشـته  شير، برحسب نرخ ار كنندگان مصرفحمایت از 

داشـتن قيمـت   نگـه  كـم به طور ميانگين مثبت بوده است. یعنـي   ها برنامهو در همۀ 

شير بوده اسـت. در   كنندگان مصرفداخلي نسبت به قيمت جهاني موجب حمایت از 

ین و در دورۀ جنگ بـه دليـل كمتـر    بيشترارزش ریال  برآوردبرنامۀ اول توسعه با كم

ارزش ریال كمترین حمایت از  برآورد بيششير، كاهش قيمت جهاني و  بودن مصرف

 كننـدگان  مصرف. در برنامۀ سوم توسعه حمایت از را دربرداشتشير  كنندگان مصرف

در برنامۀ پنجم توسعه با كاهش  شود ميبيني شير كمترین نوسان را داشست و پيش

شـير   كنندگان مصرفي ارزش پول ملي و افزایش قيمت جهاني نسبت به قيمت داخل

كمتــر از  1284ميليــارد ریــال بــه قيمــت ثابــت ســال  31628بــه طــور ميــانگين 

خارجي بپردازند. تفاوت اثرمستقيم و اثركل نقش انحراف نـرخ ارز را   كنندگان مصرف

این آثار در  ۀكه مقایس، چنانكند ميشير آشكار  كنندگان مصرفدر مقدار حمایت از 

در برنامـۀ   كننـدگان  مصـرف حمایـت از   دهد ميتوسعه نشان ی سوم و چهار ها برنامه

ی ارزی كمتـر از شـرایط اثرگـذاری متغيرهـای     هـا  سياسـت چهارم توسعه با اعمـال  

 وری است.ارزی و بهرهدرآمد  بنيادین اقتصاد از جمله رابطۀ مبادله،

 دهـد  مـي نشـان  ( بـا نـرخ ارز حقيقـي،    CSE%)كنندگان مصرفدرصد حمایت از 

درصد از پرداختـي   71شير در برنامۀ اول توسعه  كنندگان مصرفیت از ميانگين حما

شدۀ جهاني شامل شده است. یعنـي در  های تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرف

درصـد   71، بـه انـدازۀ   كننـدگان  مصرفی قيمتي، ها سياستشرایط واقعي با اجرای 

تنـد، حمایـت دریافـت    پرداخبایـد مـي   )در صورتي كه بازار آزاد برقـرار باشـد(  آن ه 

 هزینـه كمتر  ،پرداختندبایست ميدرصد نسبت به آن ه مي 71كنند. در حقيقت  مي

زیـرا   ،كاهـد بـازار مـي   پـذیری  رقابـت از  كننـدگان  مصـرف اند. حمایـت زیـاد از   كرده

برنـد و بـا كـاهش قـدرت     ی از مـازاد بـازار داخلـي مـي    بيشترسهم  كنندگان مصرف

ها تا پایان برنامۀ . درصد حمایتكند ميآنان كاهش پيدا  پذیری رقابت كنندگان توليد
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هـا  ی سوم و چهارم نيز با وجود كاهش حمایتها برنامهدوم تغيير اندكي داشت و در 

یارانـه دریافـت شـد، یعنـي بخـش مهمـي از        ،حدود نيمي از هزینـۀ شـير مصـرفي   

ی هـا  نامـه بری بخشي و ارزی در ها سياستشير با اجرای  كنندگان مصرفی ها هزینه

( كاهش یافته است، اما مقایسۀ سرانۀ مصرف شـير در ایـران بـا    1261-82مختلف )

نشـان   3111ميانگين مصرف اتحادیۀ اروپا و توصيۀ سازمان بهداشت جهاني در سال 

ها و هزینۀ دولت از كارایي كافي در رسـيدن بـه الگـوی تغذیـۀ     ، این حمایتدهد مي

ست. براساس آمار بانك مركزی و گـزارش سـازمان   استاندارد جهاني برخوردار نبوده ا

سرانه مصرف شير در ایران و اتحادیۀ اروپا به ترتيـب   1282جهاني بهداشت در سال 

 كيلوگرم در سال بود. 211و  3/62

 كننـدگان  مصـرف اثر كل روند مشابهي با اثر مستقيم دارد و چگونگي حمایـت از  

ی هـا  برنامه. در كند مياقتصاد ایران بيان  شير را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت

درصد از ارزش مصرف شير در ایران به قيمـت   73و  76اول و دوم توسعه به ترتيب 

پرداخـت   كنندگان مصرفای به شده به شكل حمایت قيمتي و بودجهخارجي تعدیل

 همزمـان سـازی نـرخ ارز   شد. در برنامۀ سوم توسعه كه با اجرای سياست یكسـان مي

درصد از آن ـه   52ی ارزی و بخشي ها سياستشير با برقراری  كنندگان مصرف، است

پرداختند، برای مصرف مي (در شرایطي كه هيچ سياست ارزی و بخشي برقرار نباشد)

در برنامـۀ پـنجم توسـعه، بـرخالف برنامـۀ       شـود  ميبيني یارانه دریافت كردند. پيش

ش قيمت جهاني و كاهش ارزش پـول  با افزای كنندگان مصرفچهارم، روند حمایت از 

 ملي افزایشي باشد.

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند حمایت مي كنندگان مصرف)انحراف منفي(، برآورد ارزش ریالاست، یعني با كم 

را هنگـامي كـه    كننـدگان  مصـرف و برعكس. به عبارت دیگـر، چگـونگي حمایـت از    

نشـان   ،شـود  مينسبت به وقتي كه سياست ارزی اجرا ن شود ميست ارزی اعمال سيا
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ــه. در دورۀ جنــگ و دهــد مــي ــا سياســتی دوم و ســوم توســعه هــا برنام ی ارزی ه

 كننـدگان  مصـرف ی بخشي بوده و با اجرای سياسـت ارزی،  ها سياستكنندۀ  تضعيف

با اجرای سياسـت ارزی  ی اول و چهارم ها برنامهكه در اند. در حاليشير حمایت نشده

شير نسـبت بـه شـرایطي كـه سياسـت ارزی       كنندگان مصرفارزش ریال،  برآوردكم

% كمتـر از قبـل از   2/4در برنامـۀ چهـارم    بـرای مثـال  اند. حمایت شده ،برقرار نباشد

ی ارزی بـر حمایـت از   هـا  سياسـت اند. اثرگذاری اجرای سياست ارزی پرداخت كرده

بـه   بيشـتر ی توسعه لزوم توجه ها برنامهآنان در  پذیری ابترقو توسعۀ  كنندگان توليد

 .كند ميی ارزی در بخش كشاورزی را نمایان ها سياستكاربرد 

 های شيريشنهادو پ يریگ نتيجه 4-9-4-7

به عنوان حلقۀ مياني زنجيرۀ ارتباطي بخش كشاورزی و صنعت و مادۀ اوليـۀ   شير

تـرین  در سبد تغذیۀ خـانوار از مهـم   محصوالت متنوع صنایع تبدیلي و سهم زیاد آن

و  يـد از بخش تول يمختلف یتيحما یها سياست است كهمحصوالت بخش كشاورزی 

ـ  یرپژوهش مقاد ین. در اپذیرد مي صورتمصرف آن   براسـاس  هـا  یـت حما یـن ا يكم 

 یجنتا همحاسبه شده است ك 1261-82 ۀدور يط CSE و MPS ،PSEی ها شاخص

از  یـت و كـل حما  يمتـي ق هـای  یـت در حماو نوسـاني   یشـي د رونـد افزا جـو و يانگرب

سال  ثابت يمتشير به ق كنندگان مصرفو روند كاهشي در حمایت از  كنندگان توليد

سـهم   يمتـي، و ق ای بودجـه  هـای  یـت در مجمـوع حما  ينبوده اسـت. هم نـ   1284

بررسي كمتر  های سالدر همۀ  كنندگان توليداز  یتدر كل حما ای بودجه های یتحما

 يـد تول های نهاده یارانۀسوخت و  یارانۀ يزن ایی بودجهها یتحما و در بين است بوده

. اسـت را دربرداشـته   كنندگان توليدای از های بودجهدرصد از كل حمایت 25 حدود

، دامپـروران حمایـت   ارزش ریـال  برآورد بيشی ارزی موجب شد با ها سياستاجرای 

ی ارزی، هـا  سياستوم توسعه با اجرای در دورۀ جنگ و برنامۀ س، به طوری كه شوند
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از آن ه در بازار رقابتي، بدون اجرای  بيشتردرصد  3/3و  15به ترتيب  كنندگان توليد

يني برنامۀ پـنجم نيـز   ب در پيشحمایت شدند.  ،كردندی ارزی، دریافت ميها سياست

 ی بخـش دامپـروری  ها سياستنندۀ ك ی ارزی تقویتها سياستهمانند برنامۀ چهارم، 

ی بخشـي و ارزی   ها سياست است، یعنينيست و اثرمستقيم نيز در این برنامه منفي 

در این برنامه اثربخشي حمایتي ندارد. شاخص حمایت بـازاری هـم عـدم حمایـت از     

، بـه طـوری كـه    دهد مينشان  را در بازار داخلي نسبت به بازار جهاني كنندگان توليد

 شير خواهد بود. كنندگان توليدی ارزی و بخشي به زیان ها سياست

 ۀدرصـد در دور  41 شير از ميانگين كنندگان مصرفاز  یتحمااثرمستقيم  یرمقاد

كه تغيير اندكي را بين ایـن   است يدهچهارم توسعه رس ۀدرصد در برنام 54جنگ به 

ی اول و دوم توسـعه حمایـت از   هـا  برنامـه در حـالي كـه در   . كنـد  مـي دو دوره بيان 

و  یارز یها سياستاثر  يبررس ین،افزون بر ادرصد بود.  71از  بيشتر كنندگان مصرف

 یـن ا دهـد  مـي شـير نشـان    كننـدگان  مصـرف از  یـت حما یرانحراف نرخ ارز بر مقـاد 

سوم توسعه كه انحراف نرخ ارز  ی دوم وها برنامه ينجنگ و هم ن ۀدر دور ها سياست

 ه است، در حاليداشت اثر منفي كنندگان مصرفاز  یتحما یها شاخصبر  مثبت بوده

ــن توســعه یهــا برنامــه دیگــركــه در  ــزایشموجــب  هــا سياســت، ای از  یــتحما اف

بـوده   يماثر مستق كنندۀ قویتت يرمستقيماثر غ شير شده است، یعني كنندگان مصرف

 است.

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

 ( آمده است.5-4-2-7ور، در جدول )ی ارزی در كشها سياستدر دورۀ اجرای 
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 ارزی های دورهدر  شير كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-4-9-3جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

 هـای  دورهشـير در همـۀ    كننـدگان  توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص براساس

 يرتـأث  هـا  یـت در كـل حما  یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياستارزی، 

بوده  يرمستقيماز اثر غ بيشترهمواره يم قدرمطلق اثر مستق یراز ،داشته است یبيشتر

انحـراف از نـرخ    ،نـرخ ارز  يـت تثب ياسـت س يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀاست. در ده

 یـت حما كننـدگان  توليداز  یالارزش ر برآورد بيشو با  یافت یشبه شدت افزا يتعادل

 يمـت از جمله كم نگـه داشـتن ق   يبخش یها سياست يثار منفآ هدور یناما در ا ،شد

و  يرا خنثـ  یارز ياستبود كه اثر س یادز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل

 یبـا برقـرار   1271 ۀكـرد. در دهـ   يرا منفـ  يدكننـده كـل از تول  یتحما مجموعدر 

ــتس ــ  یارز ياس ــد نرخ ــانگينم ي،چن ــتقيم ي ــاخص اثرغيرمس ــا ش ــتحما یه از  ی

نيز به دليل كـاهش تصـدی دولـت در     يبخش یها سياست. شد يمنف كنندگان دتولي

-دام در مقایسه با قيمـت  ۀها و افزایش قيمت داخلي غالت موجود در جيربازار نهاده

 یهـا  سياسـت سوم  ۀدر دور را كاهش داد. كنندگان توليدهای جهاني آن، حمایت از 

-كم ینكرد. ا يداراف نرخ ارز كاهش پشده انحیریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز

را  يبخشـ  یها سياست منفياثر يدكننده، از تول نكردن یتحما با ،برآورد ارزش ریال

شـایان ذكـر   در این دوره اثرغيرمستقيم متناسب با انحراف نرخ ارز نبود. . تقویت كرد

و اجـرای   یدر بخـش دامپـرور   گـذاری  ياسـت بهبـود س وجـود  دوره با  یندر ااست، 

بـرای   هم نـان منفـي بـود.    كننـدگان  توليدحمایت از ست قيمتي سقف و كف، سيا

اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

1360-137030/66-48/6114/92-33/70-33/8412/21-21/6350/15-14/5135/64

1371-1380-9/30-66/76-2/89-69/65-57/88-2/32-60/2070/502/6073/10

1381-1389-4/94-45/64-3/05-48/69-38/90-1/63-40/5356/662/3258/98

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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كنندۀ یكدیگر و اخير، تقویت ۀی بخشي و ارزی در دو دهها سياست كنندگان مصرف

 ی ارزیها سياستشير بود، به طوری كه در پي اجرای  كنندگان مصرف كنندۀ حمایت

 كاهش پيدا كرد. كنندگان مصرفدرصد از هزینۀ  3

ي را در پـي اجـرای   پرنوسـان ی حمایـت از شـير رونـد    هـا  شـاخص ور كلـي  به طـ 

دهند كه به افزایش ریسك در طول زمان منجر ی ارزی و بخشي نشان ميها سياست

كننـده نبـوده،   ی بخشـي حمایـت  هـا  سياسـت نخسـت كـه    هـای  سـال . در شـود  مي

كننــدۀ كمبــود حمایــت نبــوده و در دو دورۀ آخــر، ی ارزی نيــز جبــرانهــا سياســت

 كننـدگان  توليد ه زیانی بخشي بها سياستكنندۀ اثر منفي ی ارزی تقویتها سياست

ی قيمتـي در  هـا  سياسـت از  برآمـده قيمتي منفـي   بوده است. در مورد شير، حمایت

ها عامل مهم حمایت نشدن دامپروران بوده است. افزایش قيمـت داخلـي   سال بيشتر

داشته اثر منفي ای های بودجهبر حمایت رمتا چهای دوم ها برنامهها در در بازار نهاده

بـر حمایـت از    واكسـن و دارو هـای بيمـه و   پرداخت تسهيالت بانكي، یارانه است، اما

. اجرای شود مياثر آن بر افزایش توليد كشور مشاهده  است كهافزوده  كنندگان توليد

ایش توانـد بـه افـز   بخشـي و ارزی، مـي   كننـدۀ  حمایـت و  همسوی باثبات، ها سياست

شير و رونق صنایع كمك كند. به عبارت دیگر، چگونگي  كنندگان توليد پذیری رقابت

دامپـروران باشـد، از    كننـدۀ  حمایتآن  برایندی ارزی و بخشي كه ها سياستتركيب 

 اهميت زیادی برخوردار است.

از  يشــگيریپ یباثبــات و بلندمــدت بــرا یهــا سياســت ی، اجــرایجنتــا براســاس

. شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزصول، نهادهيمت محق های نوسان

ها در دو برنامۀ اخير كه ای از كل حمایتهای بودجهبا توجه به افزایش سهم حمایت

، افـزون بـر   ایبودجه تنوع سياستي بر تأكيداند، ها بودهتر از دیگر سالكنندهحمایت

حفـظ  موجـب   ،رقـابتي شـدن آن  و  كاهش دخالت مستقيم دولت در بازار محصـول 

و در نهایـت امكـان    شود ميانگيزۀ دامپروران برای توليد و تأمين نياز مصرف داخلي 
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 هـای  یـت حمابخشـي بـه   تنوع از این رو،. آوردرقابت در بازارهای جهاني را فراهم مي

 یدرآمـد  يمـۀ باز  بيشترحمایت و  يممستق های پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه

و  همسـو ای كه ی ارزی و بخشي به گونهها سياستتنظيم مناسب باشد.  تواند يم يزن

انجامد و با افـزایش مزیـت رقـابتي، بـه     افزایي ميكنندۀ یكدیگر باشند، به همتقویت

. بـه طـوری كـه بهبـود     كنـد  مـي داخلـي كمـك    كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابت

سـوم و چهـارم توسـعه نشـان      یهـا  برنامـه در  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص

ی بخشـي  هـا  سياستكنندۀ سازی نرخ ارز كه تقویت، اجرای سياست یكساندهد مي

ای موجـب  ی قيمتـي و بودجـه  هـا  سياسـت كارگيری بوده، به همراه ایجاد تنوع در به

ارزی  هـای  دوره. مقایسـۀ اثـر غيرمسـتقيم در    شود ميشير  كنندگان توليدحمایت از 

هـای  های جهاني در تعيـين قيمـت  به قيمت توجهيبيبه دليل  ،دهد ميایران نشان 

ــف،   ــقف و ك ــميني، س ــتتض ــا سياس ــت از  ه ــر حمای ــدی ارزی ب ــدگان تولي و  كنن

نـرخ ارز در فصـل سـوم،     بـرآورد با توجه به نتایج  .داردتأثير اندكي  كنندگان مصرف

ت كـه در صـور   شـود  مـي افزایش درآمدهای نفتي موجب افزایش ارزش ریال تعادلي 

اسـت. هم نـين    كننـدگان  توليدثبات نرخ حقيقي ارز، رشد درآمدهای نفتي به نفع 

، بـر نـرخ تعـادلي ارز و شـاخص     آوری فنوری اقتصاد به عنوان شاخص پيشرفت بهره

توانـد حمایـت از   دولت با مدیریت این دو عامـل مـي   دارد كهچنين اثری ها حمایت

ی پولي، مـالي،  ها سياسترود، تركيب مي دامپروران را افزایش دهد. در نهایت انتظار

  دامپروران باشد. كنندۀ حمایتآن،  برایندای باشد كه ارزی و بخشي به گونه
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  وشت  او 2-2-2

گوشت گاو، از محصوالت زیربخش دامپروری است كه با توجه به ارزش غذایي آن 

ی هـا  هزینـه درصد از  4/15ی كل و ها هزینهدرصد  8/2از  بيشتردر تأمين پروتئين، 

داد)نتـایج بررسـي   تشـكيل مـي   1282خوراكي و آشاميدني خانوار ایراني را در سال 

در پي  1281(. مصرف گوشت گاو در دهۀ 1221بودجۀ خانوار شهری بانك مركزی، 

سازی مصرف گوشت سفيد به دليل كلسترول كمتر نسـبت  تبليغات با هدف فرهنگ

 67اهشي بوده است، به طوری كـه از  به گوشت قرمز و افزایش قيمت گوشت قرمز ك

رسيده است. بـا   1برای خانوار 1282كيلوگرم در سال  47به  1281كيلوگرم در سال 

توجه به اهميت گوشت گاو در سالمت جامعه، سهم آن در سـبد خـوراكي خـانوار و    

و  ریـزی  رنامـه افزایش قيمت آن، بررسي حمایت از توليد و مصرف این محصول، بـه ب 

 .كند ميی كمك گذارسياست

آمده  یرانادر  عملكرد و تجارت گوشت گاو يد،تول يتوضع( 5-4-4-1جدول ) در

یافتـه در  تعـداد گـاو پـرواری پـرورش     شـود  مـي مشـاهده  است. با توجه بـه جـدول،   

ویـژه در برنامـۀ دوم توسـعه در پـي     ی توسعه، روند افزایشي داشته است. بـه ها برنامه

توسـط شـورای   های سـقف و كـف   تعيين قيمتی قيمتي به شكل ها سياستاجرای 

رونـد افزایشـي    ،توليد گوشت گاو نيز مانند تعداد رأس گوسالۀ پرورش یافتـه  اقتصاد

 1282هزار تن در سال  223تن در ابتدای برنامۀ اول توسعه به هزار 313داشت و از 

بـا  رسيد. عملكرد توليد، یعني مقدار گوشت به دست آمده از هر رأس گاو پـروراری،  

مختلف به طور نسبي ثابـت   های دورهیافته در ایران در توجه به نوع نژادهای پرورش

در برنامۀ  بود؛ است. براین اساس در برنامۀ اول توسعه عملكرد توليد گوشت افزایشي

. افـزون بـر عملكـرد    رسيدكيلوگرم  125 به ی سوم و چهارمها برنامهو در  135دوم 

                                                 
1
 نفر محاسبه شده است.  7/2، ميانگين بعد خانوار 1282در گزارش بررسي بودجۀ خانوار سال  - 
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ها و سـازگاری  نوع نژاد مقاومت آن در مقابل بيماری، ممكن است دليل تغيير بيشتر

 با شرایط باشد.

 رانيا گوشت گاورد و تجارت كد، عمليت توليوضع (7-4-4-2 جدول

 
ملل  يجهان و كشاورزی سازمان خواربارهای گمرك جمهوری اسالمي ایران و سایت آمارنامه: نبعم

 (http://fao.org)متحد

 

سـهم ایـران از تعـداد گـاو      شـود  مي( مشاهده 5-4-4-1همانطور كه در نمودار )

پرواری و توليد گوشت گاو جهان تغييری نداشـته و تنهـا جهـش آن در برنامـۀ دوم     

ی تعدیل اقتصادی و كـاهش تصـدی دولـت در بـازار     ها سياستتوسعه در پي اجرای 

سال
تعداد گاو 

)میلیون رأس(

سهم از تعداد 

گاو جهان 

)درصد(

عملکرد 

)کیلوگرم در 

هر رأس(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید گوشت 

گاو )هزار تن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

گوشت گاو 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

گوشت گاو 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

13682/020/811000/482020/39691/311891/07

13692/000/791050/502100/401252/213651/80

13701/980/771100/532180/41651/081770/81

13711/980/781150/552270/43500/751430/57

13721/970/771200/592360/45801/232241/04

13732/050/791200/592460/46610/891670/77

13742/040/771250/612550/47440/671300/55

13752/450/931260/613080/57681/031681/06

13762/530/931250/623170/58761/051860/76

13772/590/951250/623240/59711/011890/74

13782/280/831250/612860/51410/54980/43

13792/060/751300/642690/48100/13220/09

13802/080/771320/642740/50590/801230/61

13812/110/761350/652840/50130/16300/10

13822/330/821350/663140/55550/661620/35

13832/500/871350/663370/58820/972520/51

13842/540/881350/653430/57440/491420/26

13852/640/891350/653560/58510/551840/34

13862/760/921350/643720/591201/224600/80

13872/760/921350/643730/59930/994160/69

13882/870/941350/643870/601451/506021/35

13892/900/951350/643920/613033/0712192/60
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اری از سهم توليدگوشت، بودن سهم تعداد گاو پرو بيشترمحصوالت دامي بوده است. 

دهندۀ عملكرد كمتر ایران نسبت به ميانگين جهاني اسـت. بـه طـوری كـه در     اننش

 بوده است. 6/1ميانگين نسبت عملكرد ایران به كشورهای دیگر  1268-82 های سال

 اندك بودهها براساس آمار گمرك ایران، صادرات گوشت گاو، در بعضي سال

   ت. بنابراین در جدولپذیرفته اس صورت 1261-82در دورۀ  آناست، اما واردات 

( چگونگي تغييرات واردات گوشت گاو بررسي شده است. واردات این 1-4-4-5)

رو بوده و مقدار وابستگي مصرف گوشت گاو در ایران محصول هميشه با نوسان روبه

ي كه واردات كمتر بوده واردات گوشت های سال، در دهد ميرا به طور واضح نشان ن

درصد از توليد داخلي محصول را در  25بوده  بيشتري كه های سالدرصد و در  15گاو 

با افزایش قيمت گوشت گاو در پي كاهش دخالت  1281برگرفته است. در دهۀ 

ها و محصوالت دامي، واردات گوشت گاو كشور با وجود افزایش دولت در بازار نهاده

هزار تن در  212به  1281هزار تن در سال  52توليد، روند افزایشي پيدا كرد و از 

. شایان ذكر است استعلت آن كنترل قيمت بازار داخلي  رسيد كه 1282سال 

ی ها سياستبا اصالح  همزمان 1281و  1272 های سالكمترین مقدار واردات در 

هزار تن بود. ارزش  12و  11سازی نرخ ارز به ترتيب برابر ارزی به منظور یكسان

به دليل مقدار زیاد  1282رو بود. در سال ی روبهواردات گوشت گاو نيز با نوسان زیاد

سهم ایران از ارزش  وميليون دالر  1312 به واردات، هزینۀ واردات گوشت گاو

. در حالي كه ميانگين سهم ایران از درصد افزایش پيدا كرد 6/3به  واردات جهاني

( 5-4-4-1درصد بود. براساس نمودار ) 8/1ارزش واردات جهاني این محصول حدود 

سهم ایران از مقدار واردات گوشت گاو جهان نيز هماهنگ با مقدار واردات نوسان 

قيمت وارداتي ایران تفاوت زیادی با ميانگين  دهد مينشان  است كهزیادی داشته 

 قيمت جهاني ندارد و به معني رقابتي بودن بازار جهاني این محصول است.
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 2968-83 ةطي دور گوشت گاو، واردات و ارزش واردات جهاني عداد  گاو پروراریتسهم ايران از توليد،  (7-4-4-2 نمودار

درصدی زیربخش دامپروری در ارزش افزوده بخش كشاورزی  21سهم توجه به  با

 در سـبد مصـرف خـانوار،   گوشـت گـاو    براساس آمـار بانـك مركـزی ایـران و نقـش     

 اجرا شده اسـت. ل محصو ینا يدتول یشافزا به منظور يمختلف یتيی حماها سياست

بـود، بـه طـوری كـه در      بيشتردر دورۀ جنگ دخالت دولت در بازار محصوالت دامي 

خریداری و با قيمت دولتي  كنندگان توليدمحصول را از به طورمستقيم بعضي موارد 

 ،ی آزادسـازی هـا  سياسـت كرد. در برنامۀ اول توسـعه بـا اجـرای    بين مردم توزیع مي

بـا   1273د و بازار این محصـول كـاهش یافـت. از سـال     دخالت دولت در زمينۀ تولي

اصالح قانون خرید تضميني از توليد این محصول حمایت شد و پس از آن در بعضي 

هـا  ی قيمتي تعيين قيمت سقف و كف اجرا شد. در همۀ سـال ها سياستها نيز دوره

كمتـر   امور دام با قيمتيتوسط شركت پشتيباني های مورد نياز بخش مهمي از نهاده

این  است كهاز بازار آزاد داخلي و قيمت جهاني بين واحدهای دامپروری توزیع شده 
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. آمار 1شود ميشده با قيمت جهاني به عنوان یارانه در نظر گرفته تفاوت قيمت توزیع

های دامي كـاهش  ، توزیع نهاده1281، از سال دهد ميمنتشرنشدۀ این شركت نشان 

گـری دولـت در بـازار    هنـدۀ كـاهش نقـش تصـدی    دی پيدا كرد كه نشـان چشمگير

های دامي است. دولت هم نين با بيمۀ محصوالت كشاورزی و تسهيالت بانكي  نهاده

 بيشـتر ( از گوشت گاو حمایت كـرده اسـت. در   1261-1282در دورۀ مورد بررسي )

گوشت گاو نيـز حمایـت    كنندگان مصرفها و یارانۀ مصرف از ها با كنترل قيمتسال

 ت.اس شده

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

، اثـر  ينهم نـ . شـود  مـي تجزیـه و تحليـل    (%CSE%، MPS%  ،PSEگوشت گـاو ) 

ی ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یری ارزی و انحراف نرخ ارز بر مقادها سياست

های اقتصادی افـزون بـر   پژوهش . از كاركردهایشود ميبررسي اول تا چهارم توسعه 

ی اقتصادی ها شاخصبيني آیندۀ های گذشته و كنوني، پيشتبيين و تحليل وضيعت

هـا هماننـد   است. از این رو با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانـه  ریزی رنامهبرای ب

یـابي و ميـانگين   هـای درون هـا بـا اسـتفاده از روش   بيني قيمتبرنامۀ چهارم و پيش

ی حمایـت از  هـا  شـاخص با روشي كـه بـرای محصـوالت دیگـر بيـان شـد،        متحرك

 .شود ميبيني گوشت گاو در برنامۀ پنجم پيش كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

                                                 
1
ليدی صنایع دام و طيور توسط شركت پشتيباني امور دام توزیع و بخشي در بازار آزاد تأمين بخشي از نهادۀ تو - 

شود. اما تفاوت قيمت جهاني با قيمت شود. تفاوت قيمت داخلي و بازار آزاد در بودجۀ كشور در نظر گرفته ميمي

دف محاسبۀ حمایت كل از شود. در پژوهش پيش رو، با توجه به هبازار داخلي به طور مستقيم محاسبه نمي

ای و حاصل ضرب تفاوت قيمت بازار داخلي با قيمت جهاني در مقدار مصرف توليدكنندگان، مجموع حمایت بودجه

 نهاده به عنوان حمایت از نهادۀ توليد در نظر گرفته شده است.
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 يط گوشت گاو كنندگان توليداز بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-4-4-7

 توسعهی ها برنامه

ی مؤثر بـر  ها سياست دهندۀبازتاب بيشتر( MPSشاخص حمایت از قيمت بازاری)

. شود ميبه شكل ارزش پولي و درصدی محاسبه  است كهی ارزی ها سياستقيمت و 

دهنـدۀ  شده در فصل سوم این پژوهش این شاخص، نشـان شناسي بيانبراساس روش

و واردكننـدگان اسـت.   دهنـدگان  ، مالياتكننـدگان  مصرفاز  كنندگان توليدانتقال به 

 كنندگان توليدازاری نسبت تفاوت قيمت دریافتي شاخص درصدی حمایت از قيمت ب

داخلي را با قيمت جهاني تعدیل شده با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي به قيمـت جهـاني   

. اگر قيمت جهاني با نرخ ارز حقيقي تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر بـا  دهد مينشان 

دهنـدۀ  ثر نشان. تفاضل این دو اشود مينرخ ارز تعادلي تعدیل شود، اثر كل محاسبه 

محاسـبات   . نتـایج شـود  مـي ی ارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده ها سياست برایند

توسـعه و   چهـارم ی اول تـا  ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحما

ارائـه شـده   ( 5-4-4-3) محصول گوشت گاو در جـدول  یپنجم برا ۀبيني برنام پيش

 است.

ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن  انحراف نرخبراساس نتایج 

مختلف متفاوت بـوده اسـت.    های دوره، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

برای محاسبۀ نرخ حقيقـي ارز، نـرخ ارز اسـمي)بازاری( در نسـبت متوسـط مـوزون       

 ترین شركای تجاری ایـران بـه سـطح عمـومي    های مهمشاخص سطح عمومي قيمت

نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح . شود ميهای ایران ضرب قيمت

خطا تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ 

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  نفتي كشور، بهرهدرآمد  باز بودن اقتصاد،

بلندمدت اقتصاد نشـان   رخ ارز ایران را در شرایط تعادلنرخ بهره در ایران است كه ن

 .دهد مي
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 بـرآورد  بـيش نياز كشور به ارز، بـا   همزماننفتي و درآمد  در دورۀ جنگ با كاهش

( 1267، انحراف نرخ ارز در سال پایاني جنگ)توسط دولتارزش ریال نسبت به دالر 

ارزش ریال نسبت به  برآوردمدرصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ اول توسعه با ك 82به 

پایاني این برنامه به دليل اجرای  های سالنرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

نخسـت برنامـۀ    های سالی آزادسازی اقتصادی مقدار آن افزایش یافت. در ها سياست

 هـای  سـال دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و در  

 بـرآورد  بيشد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست بع

ارزش ریال دنبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقـي آن بـود. هم نـين    

نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهارم نيز رونـد كـاهش   

ارز تعادلي بـيش از نـرخ حقيقـي آن بـود.      ارزش پول ملي ادامه داشت، اما رشد نرخ

 .برآورد ارزش ریال شدی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستبنابراین 

حمایـت   -1284سال پایـۀ   ثابت های يمتبر حسب ق - اثرمستقيم براساس نتایج

گوشت گاو با وجود نوسان در جهت بهبود تغيير كرده است.  كنندگان توليدبازاری از 

ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  4725ی قيمتي ها سياستگ با اجرای در دورۀ جن

و واردكنندگان انتقال پيدا كـرد. در ایـن    كنندگان مصرفبه  كنندگان توليداز  1284

ایران منفـي و   كنندگان توليدهای داخلي، حمایت از دوره به دليل ثبات نسبي قيمت

هـای  قيمت چشمگيربا رشد  1271ۀ شده به آنان افزایشي بود. در دهماليات تحميل

بهبـود   كننـدگان  توليدی تعدیل اقتصادی، حمایت از ها سياستداخلي در پي اجرای 

های بازاری تا پایان برنامۀ دوم توسعه نيز منفـي بـود و   پيدا كرد، اما ميانگين حمایت

گوشت گاو با وجود افزایش قيمت داخلي، نـاگزیر از پرداخـت ماليـات     كنندگان توليد

ی هـا  سياسـت برنامۀ سوم توسعه با كاهش قيمـت جهـاني و اجـرای     درپنهان بودند. 

مرجع  يمتاز ق بيشترگوشت گاو  كنندگان توليددریافتي  يمتققيمتي سقف و كف، 

ميليارد ریال  828به طور ميانگين  كنندگان توليدو  بودشده با نرخ حقيقي ارز تعدیل
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برنامۀ چهارم با وجـود افـزایش قيمـت     در .حمایت شدند 1284به قيمت ثابت سال 

ميليـارد   3718بـه   كننـدگان  توليـد خارجي و كاهش ارزش ریال ميانگين حمایت از 

كه مشاهده شـد در ایـن   افزایش پيدا كرد. اما چنان 1284ریال به قيمت سال ثابت 

آمار منتشرشدۀ مركز  براساساز آنجا كه برنامه واردات نيز روند افزایشي داشته است. 

 یصـعود  یروندمورد بررسي این پژوهش  های سال همۀدر  يداخل يمتقآمار ایران، 

 يمـت ق، از نوسان نرخ ارز برآمده یبازار يمتاز قیت داشته است، نوسان شاخص حما

از نوسـان قيمـت    برآمـده تغييرات است.  ي و مقادیر توليد و مصرف گوشت گاوجهان

ایراني از بازار جهاني، بدون  كنندگان يدتولجهاني بيانگر افزایش ریسك و تأثيرپذیری 

 ها و منافع آن است.مندی از فرصتو بهره پذیری رقابتامكان 

بـرآورد  حمایت قيمتي كل با نرخ ارز تعادلي، در برنامۀ اول توسـعه بـه دليـل كـم    

ميليارد ریـال بـه    2617شدید ارزش ریال كمترین مقدار را داشته است و دامپروران 

اند كه در برنامـۀ دوم توسـعه بـا    ماليات پنهان پرداخت كرده 1284قيمت ثابت سال 

كاهش قيمت جهاني رونـد كاهشـي پيـدا كـرد. در برنامـۀ سـوم توسـعه، انتقـال از         

با نرخ ارز تعادلي به طور ميـانگين،   كنندگان توليدو واردكنندگان به  كنندگان مصرف

افـزایش حمایـت از    محاسـبه شـد.   1284ميليارد ریال به قيمت ثابـت سـال    1531

های جهاني و رونـد افزایشـي   دامپروران در این برنامه، برآمده از كاهش نسبي قيمت

قيمت داخلي، همزمان با اجرای شناورسازی نرخ ارز و كاهش دخالت دولت در بـازار  

بـا   دهـد  مـي های دامي، در این دوره است. مقایسۀ اثركل و اثرمسـتقيم نشـان   نهاده

 كننـدگان  توليـد بلندمدت اقتصاد ایران، در برنامۀ سوم توسعه از اثرگذاری متغيرهای 

ی چهـارم و پـنجم   هـا  برنامهگوشت گاو حمایت بيشتری شده است، در حالي كه در 

بـوده   كنندگان توليدی ارزی به زیان ها سياستبرآورد ارزش ریال اجرای توسعه با كم

 است.
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 گوشت گاو كنندگان وليدتاز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-4-4-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-788900-9/8324/0614/23

38/901361-2573-140-29/5127/28-2/23

38/671362-3471-1109-40/8322/77-18/06

47/681363-3781-1113-45/5825/80-19/77

-13/161364-4081-5368-47/84-6/84-54/68

-2/711365-5451-5709-58/53-1/12-59/65

75/721366-9432-4056-75/3818/55-56/83

89/871367-8299-3148-75/9821/44-54/54

31/44-47/9316/49-2468-4735-میانگین37/72

50/621368-6460-2424-53/6023/37-30/24

-4/301369-8660-9307-59/96-1/72-61/68

-10/841370-4784-6234-39/92-6/49-46/40

-47/031371-2560-12321-23/16-36/03-59/20

-51/411372-2193-13928-19/67-41/19-60/86

-41/291373-4641-13486-36/71-26/05-62/76

53/52-14/69-38/84-9617-4883-میانگین17/38-

-31/971374-5309-12088-36/69-20/20-56/88

-16/181375-2629-5025-21/06-12/71-33/77

-0/891376-3012-3116-25/88-0/66-26/53

33/151377-4479-809-30/2422/98-7/26

29/101378-3675-775-28/4420/71-7/73

26/44-28/462/02-4362-3821-میانگین2/64

16/961379-643649-7/1715/648/46

16/54138019113112/4116/8119/22

12/9913811919283923/8115/9739/78

3/8513821679205016/644/4621/10

-2/791383104675210/14-3/057/09

83815219/169/9719/13میانگین9/51

-6/1813849442839/34-6/712/63

-10/701385169141515/79-12/333/46

-13/0913863100157030/31-16/9613/35

-7/7413872167134922/06-9/3912/67

-3/3213883921362945/89-4/8241/07

-17/4513894422282858/18-27/4230/76

12/9417/32-2708167930/26میانگین9/75-

-19/2213903930230857/04-29/9327/11

-21/1413911588-84117/39-24/67-7/28

-23/071392969-19359/94-25/23-15/29

-24/981393277-31812/65-25/52-22/87

-22/091394-1221-4593-10/21-19/75-29/96

9/66-25/02-164815/36-1109میانگین22/10-

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارم توسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی
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نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

كاهشي بود و در این  ی داخليهادر دورۀ جنگ به دليل ثبات نسبي قيمت( يممستق

كردنـد  درصد كمتر دریافت  48ایراني نسبت به رقبای جهاني  كنندگان توليد هاسال

ی قيمتي، دامپروران ایران را نسبت به قيمت پيش روی ها سياست دهد مينشان  كه

رقبای جهاني حمایت نكردند. در برنامۀ اول توسعه حمایت از كشاورزان بهبـود پيـدا   

ی انقباضي بـرای كـاهش تـورم    ها سياستدر برنامۀ دوم توسعه نيز با اجرای  كرد، اما

منفي بود. در برنامۀ  كنندگان توليدایت از ی تعدیل اقتصادی حمها سياستاز  برآمده

 همزمانی قيمت سقف و كف و شناورسازی نرخ ارز، ها سياستسوم توسعه با اجرای 

درصـد افـزایش یافـت. ایـن مقـدار       2 كنندگان توليددرآمد  با كاهش قيمت جهاني،

بـا   اسـت كـه  در این برنامه در مقایسه با برنامۀ چهـارم   ها سياستبيانگر تأثير اندك 

افـزود.  بـا    كننـدگان  توليـد درآمـد   درصد بر 21ها ی قيمتي، یارانهها سياستاجرای 

ی ارزی و ها سياستبيني برنامۀ پنجم، دامپروران با ادامۀ شده برای پيشفروض بيان

از قيمـت بـازار جهـاني دریافـت      بيشـتر درصـد   15بخشي به طور ميـانگين حـدود   

 كنند. مي

بازاری نيز روندی مشابه اثرمستقيم و مقدار ارزشي بررسي اثركل حمایت از قيمت 

ی سـوم و  هـا  برنامهو تعدیل قيمت جهاني با نرخ ارز تعادلي در  دهد ميخود را نشان 

داخلـي را بيـان    كننـدگان  توليـد درصد حمایت از  17و  12چهارم توسعه به ترتيب 

تـي و ارزی بـه   ی بخشـي قيم ها سياست. یعني اگر نرخ ارز تعادلي برقرار بود، كند مي

 كـه  شدند ميدر مقابل رقبای خارجي خود حمایت  كنندگان توليدكه  شدميای گونه

گوشت گاو ایراني و تأمين تقاضای  كنندگان توليد پذیری رقابتاین در افزایش قدرت 

 داخلي محصول مؤثر است.

ی هـا  سياسـت  دهد مينشان  ،اثر غيرمستقيم كه تفاضل اثركل و اثرمستقيم است

ی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. ها سياستكنندۀ تا چه اندازه تقویت ارزی
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ي كه نرخ حقيقي ارز بيش از نـرخ ارز تعـادلي اسـت، حمایـت قيمتـي از      های سالدر 

، شـود  ميدر پي اجرای سياست ارزی مثبت است و برعكس. یادآوری  كنندگان توليد

دلي به نرخ ارز تعادلي است كه به انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقي از تعا

ــان   ــدی بي ــكل درص ــيش ــود م ــدول ) ش ــاس ج ــال  5-4-4-3. براس ــا س  1272( ت

اثرغيرمستقيم كمتر از انحراف نرخ ارز اسـت كـه تأثيرگـذاری انـدك نـرخ ارز را در      

 27 بـرآورد جنـگ، بـا وجـود بـيش      های سال. در دهد ميتعيين قيمت داخلي نشان 

درصد اسـت. از سـال    64يرمستقيم به طور ميانگين درصدی ارزش ریال، درصد اثرغ

ی آزادسازی نرخ ارز كه انحراف نرخ ارز منفي و ارزش پول ها سياستبا اجرای  1271

شد. این بدین معنـي اسـت    ملي كاهش بسياری پيدا كرد، اثر غيرمستقيم نيز منفي

ت گـاو  گوشـ  كنندگان توليدكه در دورۀ جنگ، تقویت پول ملي در حمایت قيمتي از 

 كننـدگان  توليداثر مثبت داشت، اما كاهش ارزش پول ملي كاهندۀ حمایت بازاری از 

ی هـا  سياسـت اجـرای   پيبود. پس از یك دوره حمایت بازاری منفي از دامپروران در 

تعدیل اقتصادی، حمایت از آنان از ميانۀ برنامۀ دوم توسعه تا پایان برنامۀ سوم مثبت 

ی هـا  برنامـه ی بخشـي بـود. در   ها سياستكنندۀ تقویت ی ارزیها سياستبود؛ یعني 

سوم و چهارم توسعه با آزادسازی نسبي بازار گوشت گاو، اثرپذیری قيمت داخلـي آن  

بودن اثرغيرمستقيم از انحراف نرخ  بيشتراز قيمت جهاني و نرخ ارز افزایش یافت كه 

% MPSسـتقيم در  مقادیر مطلق اثـر غيرمسـتقيم و اثرم   ارز را در پي داشت. مقایسۀ

كـه  اسـت  غيرمستقيم بـوده   از اثر بيشتراثرمستقيم  هاسال بيشتردر ، دهد مينشان 

ی خـاص بخـش كشـاورزی در چگـونگي حمایـت از      هـا  سياسـت تر  بيانگر نقش مهم

بـا   1271، اما از سال است یی ارزها سياستبا  یسهتوليدكنندگان گوشت گاو در مقا

كاهش پيدا كرده است كـه   نی تفاوت سهم آنای آزادسازی اقتصادها سياستاجرای 

 . دهد ميی تركيبي را افزایش ها سياستامكان به كارگيری 
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 يطه  گوشت گهاو  كنندگان توليداز كل  يتحما يرمقاد يبررس 1-4-4-7

 توسعهی ها برنامه

، كنندگان توليدای پيشين بيان شد، حمایت از ه براساس آن ه در فصل

كه در  گيرد مي( را در برBPی)ا ای بودجهه داخت( و پرMPSای بازاری)ه حمایت

ای بازاری از محصول گوشت گاو تحليل شد. در این بخش با ه بخش قبل حمایت

برای توليد گوشت  یراندر ا اجراشده ی حمایتيها سياستی بازاری، ها سياستمرور 

 : شود ميبه طور خالصه معرفي  1261-82گاو طي سه دهۀ 

های الت از راه كنترل صدور مجوزها و پروانهكنترل مقدار توليد محصو -1

 توليد؛ 

 تثبيت قيمت از راه كنترل عرضه و تقاضای محصول؛  -3

 التفاوت از واردات؛ های وارداتي و دریافت مابهتعيين تعرفه -2

 های هدف، كف و سقف؛ ی قيمتي مانند قيمتها سياستاجرای  -4

 های مصرفي؛ پرداخت یارانه -5

های توليد )یارانه پرداختي به دارو و درمان، پرداخت یارانه به نهاده -6

 سوخت و خوراك دام(؛ 

 ...اعطای تسهيالت بانكي ارزان قيمت و -7

 ای و پرداخت بخشي از حق بيمه.پوشش بيمه -8

محصول، پرداخت  يبر بازاررسان يرگذاریدولت با تأث ها، ياستس ینافزون بر ا

 يفيت،و كنترل ك يبازرس دی،بن درجه بهداشتي، مقررات وضع ونقل، حمل های یارانه

 یاز بخش دامپرور یتبه حما یسردخانه و نگهدار يالتتسه یجادا

، با شود ميای ناميده های بودجههای توليدی كه در این بخش یارانه یارانه.پردازد يم

ها كمتر به شكل . این پرداختكند ميكاهش هزینۀ توليد دامپروران از آنان حمایت 

ی قيمتي در بازار ها سياستنه است و به طور معمول به شكل پرداخت مستقيم یارا
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ای از . از این رو بخش عمدۀ حمایت بودجهاستقيمت نهاده و توزیع نهادۀ ارزان

كه نرخ ارز در  گيرد ميهای قيمتي در بازار نهاده در برایراني را حمایت كنندگان توليد

ی مهم خوراك دام كه برای های دارد. یارانۀ پرداختي به نهادهچشمگيرآن نقش 

تفاوت قيمت داخلي و  براساسدانه و سبوس است گوشت گاو شامل جو، پنبه

خارجي، مقدار مصرف نهاده برای محصول و سطح توليد با رابطۀ زیر محاسبه 

 :شود مي

  
 

   
 
      

شـده بـا نـرخ ارز    به ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیل pwو  pdكه در آن 

مقدار مصرف نهاده در هر  Qها، يقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهادهحق

توليد محصول بـر حسـب كيلـوگرم اسـت.      Aكيلوگرم محصول بر حسب كيلوگرم و 

. اطالعات مقدار مصرف انرژی بـر  شود مي رابطۀ باال محاسبه براساسیارانۀ انرژی نيز 

تركيـب جيـره از محاسـبات كشـوری     هـای خـوراك دام و   حسب برق و گاز و نهـاده 

معاونت دام و طيور وزارت جهاد كشاورزی استخراج شده اسـت. تسـهيالت اعطـایي    

ی هـا  بخـش سازی نـرخ سـود تسـهيالت    و یكسان 1284ها نيز تا پيش از سال بانك

شد كـه در  قيمت به دامپروران پرداخت ميمختلف اقتصاد، به صورت تسهيالت ارزان

رخ سـود بخـش كشـاورزی و ميـانگين وزنـي نـرخ سـود دیگـر         محاسبات از تفاوت ن

 ی اقتصادی استفاده شده است.ها بخش

ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشها با توجه به آن ه در نتایج محاسبۀ این پرداخت

ــدول ) ــاس آن  5-4-4-2ج ــت. براس ــده اس ــت از   ( آم ــاهش حمای ــه ك ــه ب ــا توج ب

اك دام را در بـر دارد،  هـای خـور  غالت كـه بخـش مهمـي از نهـاده     كنندگان مصرف

دورۀ در  یالر يلياردم 3286از  1284ثابت سال  های يمتدر قای های بودجهحمایت

 1281در دهۀ پيدا كرده است.  كاهش برنامۀ چهارمدر  یالر يلياردم 215به جنگ، 
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گوشت  كنندگان توليدها و حمایت منفي از گری دولت در بازار نهادهكاهش تصدیبا 

هـای  ای از نهـاده حمایـت بودجـه   های خـوراك دام، افزایش قيمت نهادهگاو به دليل 

در برنامـۀ پـنجم    شـود  مـي بيني پيش خوراك دام در برنامۀ چهارم توسعه منفي بود.

ميليارد ریال به قيمت ثابـت   3216 ها،، با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانهتوسعه

ی خـوراك  هـا  نهاده. شودای هگوشت گاو حمایت بودج كنندگان توليداز  1284سال 

 1281گيرنـد. تـا سـال    را در برميای  های بودجه یتسهم حما ینبيشتر  انرژیو  دام

از انرژی بود. از ایـن سـال بـا اجـرای      بيشترهای مبتني بر خوراك دام سهم حمایت

سازی نرخ ارز و افزایش تفاوت قيمت داخلي و جهاني سـوخت سـهم   سياست یكسان

ی پيـدا كـرد. امـا در برنامـۀ     چشـمگير ای از كشاورزان رشد بودجهانرژی در حمایت 

چهارم با افزایش قيمت داخلي محصوالت كشاورزی موجود در جيـرۀ دام سـهم اثـر    

در برنامۀ پنجم توسعه  شود ميبيني منفي حمایت از خوراك دام افزایش یافت. پيش

هـای انـواع   حمایـت  ها و تعدیل قيمت انـرژی، سـهم  با اجرای قانون هدفمندی یارانه

 از انرژی باشد. بيشترخوراك دام 

ی تعدیل اقتصـادی  ها سياستحمایت به شكل تسهيالت بانكي تا پيش از اجرای 

ميليارد ریال در  48رشد فزاینده داشت، به طوری كه ميانگين آن از  1273در سال 

سـعه  در برنامـۀ اول تو  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سـال   145دورۀ جنگ به 

با نوسان همـراه بـود، امـا در برنامـۀ سـوم       1273افزایش پيدا كرد. این روند از سال 

 توسعه در مقایسه با برنامۀ دوم افزایش یافت
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گوشت گاو در نرخ حقيقي ارز  ميليارد  كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-4-4-9جدول 

 (2984ثابت سال  -ريال

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های 

خوراک دام 

واکسن و دارو

تسهیالت بانکیبیمهانرژی
کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

خوراک دام)%(

سهم 

انرژی)%(

13602936/25190/870/0033/683160/8192/906/04

13611646/89214/230/0023/801884/9387/3711/37

13622402/13219/760/0024/932646/8190/768/30

13633437/76251/120/0050/023738/8991/956/72

13641754/53261/030/0053/002068/5684/8212/62

13651759/71323/910/0059/012142/6382/1315/12

13661055/89383/480/0065/511504/8870/1625/48

13671536/43324/820/0078/931940/1879/1916/74

2066/20271/150/0048/612385/9684/9112/80میانگین

13683499/29399/850/00125/644024/7886/949/93

13694428/79593/920/00196/415219/1284/8611/38

13703003/20426/180/00205/443634/8282/6211/72

13712248/55360/880/00164/192773/6281/0713/01

13721372/65318/290/0093/391784/3376/9317/84

13731515/40419/230/0085/502020/1375/0220/75

2677/98419/720/00145/103242/8081/2414/11میانگین

13742153/30444/030/0064/762662/1080/8916/68

13752888/66521/460/0090/793500/9282/5114/90

13762299/34428/770/0067/992796/1082/2315/33

13772473/39377/480/0073/822924/6984/5712/91

13781421/32603/100/0075/812100/2367/6728/72

2247/20474/970/0074/642796/8179/5817/71میانگین

1379921/33581/130/0059/001561/4659/0037/22

1380809/91387/572/0262/361261/8664/1830/71

1381110/82447/152/9898/44659/3916/8167/81

1382168/05530/401/06134/12833/6220/1663/63

1383-227/84677/830/46126/45576/9022/0665/64

356/45524/821/3096/07978/6536/4453/00میانگین

1384-75/84858/460/130/00782/758/1291/87

1385-620/70848/180/530/00228/0142/2457/72

1386-372/12986/320/830/00615/0327/3872/56

1387-495/33668/101/540/00174/3142/5257/35

1388-705/42636/911/800/00-66/7152/4847/38

1389-619/71713/772/050/0096/1046/4053/44

481/52785/291/150/00304/9236/5263/39-میانگین

1390593/53667/242/190/001262/9647/0052/83

13911162/82905/672/500/002070/9956/1543/73

13921234/491006/372/900/002243/7555/0244/85

13931396/161115/933/370/002515/4655/5044/36

13942114/721319/913/930/003438/5761/5038/39

1300/341003/022/980/002306/3555/0344/83میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

گ
دورۀ جن

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارم توسعۀ اقت

اجتماعی
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ی پربازده، با كاهش تفاوت ها بخشنامۀ چهارم به منظور هدایت سرمایه به . در بر

گوشـت گـاو از راه    كننـدگان  توليـد ی اقتصادی، از ها بخشنرخ سود تسهيالت بانكي 

. ی اقتصـادی حمایـت نشـد   هـا  بخـش ه بـا دیگـر   پرداخت تسهيالت بانكي در مقایس

، بـا  1281از در سـال  پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول گوشت گاو نيز پس از آغ

باقيماندۀ برنامۀ سوم توسـعه همـراه بـود، امـا در برنامـۀ چهـارم        های سالنوسان در 

های ثابـت  ميليارد ریال ـــــ در قيمت 15/1توسعه افزایش یافت و به طور ميانگين 

ـــ بود. با توجه به روند افزایشي حمایت از بيمۀ گوشـت گـاو در برنامـۀ    1284سال 

ای دولـت از ایـن   در برنامـۀ پـنجم حمایـت بيمـه     شود ميبيني پيش چهارم توسعه،

 افزایش پيدا كند. 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  28/3محصول به 

 

 
 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-4-4-1 نمودار

در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-4-4-3)نمودار در كه  طور همان

داشت، اما در برنامۀ اول  نوسانيجنگ روند  های سالدر  1284های ثابت سال قيمت
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سوم  ۀدر برنامیافت و تا پایان برنامۀ دوم توسعه با نوسان همراه بود.  افزایشدر ابتدا 

و اجـرای سياسـت    های خوراك دامبا كاهش تصدی دولت در بازارهای نهاده، توسعه

كـاهش چشـمگيری پيـدا     كننـدگان  توليدای از حمایت بودجهسازی نرخ ارز، یكسان

 كرد.

های پس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرداخت

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-4-4-4ای در جدول )بودجه

نحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    ( ا5-4-4-3آمده است. در این جدول نيز مانند جـدول ) 

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 

ی دوم و سوم ها برنامه. ميانگين انحراف نرخ ارز در دورۀ جنگ و شود ميایران بررسي 

ارزش حقيقي ریال نسبت به ارزش تعـادلي آن   برآورد بيشتوسعه مثبت بوده است و 

 .دهد ميرا نشان 

و انحـراف نـرخ ارز بـر     یی ارزهـا  سياستاثر  یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSE )های ارز است كه به این منظور آثار مستقيم، كل و غيرمستقيم براساس نرخ

هـای جهـاني مـورد    كـه در آن قيمـت  . اثرمستقيم شود ميحقيقي و تعادلي محاسبه 

وضـعيت موجـود   بيـانگر   ،شـود  مـي ها با نرخ ارز حقيقي تعـدیل  استفاده در محاسبه

ی در حـال  هـا  سياسـت گوشت گاو بر اثر  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  حمایت

آنان را در شرایط اعمـال  حمایت از  ،اثر كل اجرای زیربخش دامپروری و ارزی است.

 .دهـد  مـي نشـان   از متغيرهای كـالن اقتصـادی در بلندمـدت    برآمدهدلي نرخ ارز تعا

دهنــدۀ اثــر اثرغيرمســتقيم كــه حاصــل تفاضــل اثركــل و اثرمســتقيم اســت، نشــان

بلندمدت گوشت گاو نسـبت بـه رقبـای     پذیری رقابتی ارزی در چگونگي ها سياست
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ی ارزی بـر سـطح   هـا  سياسـت  ست. اگر ایـن شـاخص مثبـت باشـد، یعنـي     جهاني ا

 ایراني افزوده است و برعكس. كنندگان توليدبلندمدت  پذیری قابتر

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت حما بـرآورد  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)بازار

در  .اسـت در جریـان   يدكننـده و تول يـد از تول یتبه سمت حما یتيی حماها سياست

افزایشي بود  كنندگان توليدشده به ها، ماليات پنهان تحميلدورۀ جنگ با ثبات قيمت

 كننـدگان  توليـد ی آزادسازی حمایـت از  ها سياستكه در برنامۀ اول توسعه با اجرای 

گوشـت گـاو    كننـدگان  توليـد گوشت گاو بهبود پيدا كرد، اما تا پایـان برنامـۀ دوم از   

با اجرای سياست شناورسازی نرخ ارز، بـا   همزمان 1281ماليات دریافت شد. از سال 

ی تعيين قيمت سقف و كـف و  ها سياستكاهش تصدی دولت در بازار نهاده، اجرای 

گوشت گاو حمایـت شـدند. بـه طـوری كـه در       كنندگان توليدكاهش قيمت جهاني، 

ل ميليارد ریال به قيمت ثابت سـا  2112و  1817ی سوم و چهارم به ترتيب ها برنامه

اثر آن بر افزایش توليد  كردند كهخود در بازار جهاني دریافت درآمد  از بيشتر 1284

(، 5-4-4-4ای )هـ  . مقایسۀ نتایج جدولشود ميی سوم و چهارم مشاهده ها برنامهدر 

ــژوهش  هــای ســال بيشــتردر  دهــد مــي( نشــان 5-4-4-3( و )2-4-4-5) ســهم پ

بوده  ایبودجههای  یتاز حما بيشتر يدكنندهاز تول یتدر كل حما قيمتيهای  یتحما

 .است

ــت از 5-4-4-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

 هـای  سـال ی سوم و چهارم توسعه مثبـت بـوده و در   ها برنامهتعادلي)اثركل( تنها در 

ای، هـای بودجـه  دیگر، پرداخت ماليات پنهان بر دامپروران تحميـل شـده و حمایـت   

بـا   همزمـان در برنامۀ سوم توسعه  اثر منفي حمایت قيمتي نبوده است. كنندۀجبران

و كاهش تصدی دولـت در بـازار    1281سازی نرخ ارز در سال اجرای سياست یكسان

ميليارد ریـال بـه    3337گوشت گاو به طور ميانگين  كنندگان توليدهای دامي، نهاده
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قراری قيمت رقـابتي بـازار   خود در شرایط بردرآمد  از بيشتر 1284قيمت ثابت سال 

در آن دوره اعمال  دهد ميكه در مقایسه با اثرمستقيم نشان  اندت كردهجهاني دریاف

ی از بيشـتر از متغيرهـای بنيـادین اقتصـاد ایـران حمایـت       برآمـده نرخ ارز تعـادلي  

هـای  داشته است. در برنامـۀ پـنجم توسـعه بـا وجـود رشـد حمایـت       دامپروران دربر

های جهاني غالت )خوراك دام( حمایت از كشـاورزان  فزایش قيمتای در پي ا بودجه

 .یابدميكاهش 

كه نسبت بـه تـورم،   به دليل آن%( PSE) يدكنندهاز تول یدرصد یتشاخص حما

ـ    یتاز حما یبهتر یسۀمقامقياس و واحد پولي خنثي است،   ينرا در طـول زمـان، ب

 شاخص ینا ۀمحاسب یجنتا .سازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

بـا   كـه % PSEشاخص درصد  -31 يانگينم .شود ميمشاهده  (5-4-4-4)در جدول 

محاسبه شـده اسـت، نشـان     جنگ ۀدورمحور و نرخ حقيقي ارز برای  رهيافت تجارت

با فروش محصولش  توانست يدرصد از آن ه م 31 يدكنندهتول یافتيمقدار در دهد مي

 یتيحمـا  یها سياست یگر،د يان، كمتر بوده است. به ببه دست آورد يجهان يمتبا ق

بـدون   یطكـه در شـرا  ی را از درآمد %31 يدكنندهتولاست موجب شده ره دو یندر ا

از دسـت  پنهـان   ياتمالبه شكل نوعي  آوردبه دست توانست  مي یيها سياستچنين 

د درصـ  22توسـعه   چهـارم  ۀدر برنامـ با نرخ ارز حقيقـي  شاخص  ینا يانگينم بدهد.

محصـول  درصـد از درآمـد    22 ۀبرنامه به انـداز  یندر طول ا یعني ؛برآورد شده است

ای بـه  ی قيمتـي و بودجـه  هـا  سياستبه قيمت جهاني، در پي اجرای  كنندگان توليد

 یـت موجـب حما  یتيحمـا  یهـا  سياستبرنامه  ین. در ادرآمد آنان افزوده شده است

 .داده است افزایش يت به بازار جهاناو را نسب یافتيشده و در يدكنندهاز تول ثبتم
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 گوشت گاو كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص 7-4-4-4جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/8113602373303129/6318/3247/94

38/901361-688468-7/8915/357/45

38/671362-824190-9/7012/793/10

47/681363-43590-0/5111/0010/48

-13/161364-2012-2656-23/59-3/46-27/05

-2/711365-3308-3456-35/52-0/58-36/11

75/721366-7928-4220-63/354/22-59/13

89/871367-6359-3300-58/221/05-57/17

13/81-21/147/33-1169-2349-میانگین37/72

50/621368-2435-664-20/2111/92-8/29

-4/301369-3441-3760-23/82-1/09-24/92

-10/841370-1149-1916-9/59-4/68-14/26

-47/031371214-55751/93-28/72-26/79

-51/411372-409-7641-3/67-29/72-33/39

-41/291373-2621-8237-20/73-17/60-38/33

24/33-11/65-12/68-4632-1640-میانگین17/38-

-31/971374-2647-7117-18/29-15/20-33/49

-16/181375872-2976/99-8/98-1/99

-0/891376-216-273-1/85-0/47-2/33

33/151377-1554820-10/4917/867/36

29/101378-1575419-12/1916/364/18

5/25-7/171/91-1289-1024-میانگین2/64

16/961379918167510/2411/5821/83

16/5413801453207818/2912/1730/46

12/9913812578318032/0012/5544/55

3/8513822513276024/903/5028/40

-2/7913831623144015/73-2/1613/57

1817222720/237/5327/76میانگین9/51

-6/1813841727133817/08-4/6612/42

-10/701385191998517/92-9/708/22

-13/0913863715272836/32-13/1223/20

-7/7413872341179223/84-7/0016/84

-3/3213883855363845/11-3/9341/17

-17/4513894518349159/45-21/4837/97

9/9823/30-3013232933/28میانگین9/75-

-19/2213905193438375/37-23/8851/49

-21/1413913659234640/08-19/7820/30

-23/0713923213161532/94-20/1912/76

-24/981393279285926/72-20/546/18

-22/091394221830218/55-16/581/97

20/1918/54-3415190138/73میانگین22/10-

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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بـه   ها سياستدر دورۀ جنگ به علت اهميت گوشت گاو در سبد خوراكي خانوار،  

منظور كمتر نگه داشتن قيمت داخلي آن بود و دامپروران ناگزیر از پرداخت ماليـات  

ی آزادسـازی در برنامـۀ اول   ها سياستپنهان زیادی بودند؛ این شرایط تا آغاز اجرای 

ی اول و دوم توسـعه بـا وجـود اجـرای     هـا  برنامـه توسعه ادامه داشت. پـس از آن در  

ی آزادسازی و كاهش نقش دولت در خرید مستقيم محصـول و توزیـع آن   ها سياست

ها ميلي به دامپروران در بعضي سالبه دليل كاهش ارزش پول ملي، ماليات پنهان تح

با كاهش دخالت دولت در بازار  همزمانادامه داشت. به طور ميانگين در برنامۀ سوم، 

ها توسط شركت خدمات پشيباني امور دام( های دامي)كاهش سهم توزیع نهادهنهاده

 3/31هـا  گوشت گاو حمایت شـدند و حمایـت   كنندگان توليدو شناورسازی نرخ ارز، 

درآمد  آنان را در شرایط رقابت با قيمت بازار جهاني پوشش داد كه بهدرآمد  صد ازدر

ای ی حمایتي ارزی، قيمتـي و بودجـه  ها سياست همزمانآنان افزوده شد. آثار اجرای 

 رسـد  مـي ی توسعه در روند افزایشي توليد محصول نمایان است و به نظر ها برنامهدر 

كـار گرفتـه شـود در    هصول هدفمند و منظم بمح كنندۀ حمایتی ها سياست چنان ه

 تنظيم قيمت بازار داخلي و كاهش وابستگي به واردات مؤثر است.

ی ها سياستی بخشي و كالن اقتصادی)ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

ی هـا  برنامـه تنها در ، دهد ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان گوشت گاو را نشان 

شـده بـه   ین ماليـات پنهـان تحميـل   بيشـتر مثبت بـوده اسـت.    توسعه پنجمتا  سوم

ارزش ریال و افـزایش قيمـت    برآورددر برنامۀ اول توسعه به دليل كم كنندگان توليد

درصد بوده اسـت، یعنـي دامپـروران بـا اجـرای ایـن        -34جهاني گوشت گاو برابر با 

هـای  بـا قيمـت   ها سياستچهارم دریافتي خود بدون اجرای  یكبه اندازۀ  ها سياست

اند. در برنامۀ چهـارم توسـعه بـا    شده با نرخ ارز تعادلي، ماليات پرداختهجهاني تعدیل

ای در پي افـزایش قيمـت   های بودجهارزش ریال و اثر منفي حمایت برآوردوجود كم

درصـد   32گوشـت گـاو    كنندگان توليدمحصوالت كشاورزی موجود در خوراك دام، 
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در برنامـۀ   شـود  مـي بينـي  بازار جهاني دریافت كردند. پـيش از رقبای خود در  بيشتر

خود در شرایط رقابت جهاني را به شـكل  درآمد  درصد از 18پنجم توسعه دامپروران 

ی توسـعه موجـب   هـا  برنامـه هـا در  . نوسان در حمایـت كننددریافت ميپنهان  یارانۀ

و  پـذیری  قابـت رو در كـاهش   شـود  مـي دامپروران داخلي  ریزی رنامهكاهش توانایي ب

 انگيزۀ توليد آنان مؤثر است.

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

سـوم   ی دوم وهـا  برنامـه دورۀ جنگ و  در حمایت از توليدكنندگان گوشت گاو است،

از  برآمـده منفي  یتین حمابيشتر. ه استبود منفي ها برنامه یگرتوسعه مثبت و در د

سوم توسعه كه نـرخ   ۀبرنامدر . دهد ميرخ  پنجم توسعه نامۀی ارزی در برها سياست

یت موجب حمایال ارزش ر برآورد بيشبوده است،  ياز نرخ ارز تعادل بيشترارز حقيقي 

 شده است. كنندگان توليداز  درصدی 5/7

 یهـا  سياسـت اثر  كنندۀ قویتت یارز یها سياستی اول و سوم توسعه ها برنامه در

 یهـا  سياستاثر  ی،ارز یها سياستچهارم توسعه ی دوم و ها برنامهو در  بوده يبخش

به طوری كه در برنامۀ دوم كرده است.  تضعيف كنندگان توليداز  یترا در حما يبخش

اند و در برنامۀ چهـارم  ی بخشي را خنثي كردهها سياستی ارزی اثر منفي ها سياست

 يممطلـق اثرمسـتق   یرمقادكاهش داده است.  ی بخشي راها سياستتوسعه اثر مثبت 

 یتدر مجموع كل حما یگر،د ياناست. به ب يرمستقيماز اثر غ بيشتر هادر اغلب سال

 یـا  یـت تقو یارز یها سياستحسب عالمت شاخص،  بر گوشت گاو كنندگان توليداز 

 .و نقش كمتری داشته استبوده  يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع
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 يطه  گوشهت گهاو   كننهدگان  مصر از  يتحما ريمقاد يبررس 9-4-4-7

 توسعهی ها برنامه

ــت از   ــاخص حمای ــرفش ــدگان مص ــان كنن ــدۀ نش ــالدهن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

در بعضـي  از آنجـا كـه   محصول گوشت گاو،  بارۀاست. در كنندگان مصرفبه  ها انتقال

-از راه بودجۀ سـاالنۀ دولت)ماليـات   كنندگان مصرف( پرداخت به 1272-82ها )سال

، CSE( انجام پذیرفته است، براساس روابط فصل سـوم در مـورد محاسـبۀ    دهندگان

ــازاری    ــا شــاخص درصــد حمایــت از قيمــت ب ــر ب مقــدار شــاخص درصــدی آن براب

 جدول نيست. در انكنندگ مصرفدهندۀ حمایت بازاری از و تنها نشان كنندگان توليد

%( CSE) گوشـت گـاو   كنندگان مصرف یدرصد یتشاخص حما یرمقاد( 6-4-4-5)

 است.گزارش شده ( 1261-82)ي مورد بررس ۀدور يط

بـه جـز دو    1268طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز تا سال همان

نرخ واقعي  1276ی آزادسازی تا سال ها سياستسال مثبت بود و پس از آن با اجرای 

ارزش ریـال،   بـرآورد  بـيش شد. از ایـن سـال بـا     برآوردریال كمتر از نرخ تعادلي آن 

بـا كـاهش چشـمگير ارزش     1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

. هم نـين  تعادلي پول ملي نسبت به ارزش حقيقي آن، انحراف نـرخ ارز منفـي شـد   

رزش حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه ا برآوردروند كم شود ميبيني پيش

 پيدا كند.

هـای  برحسب قيمت گوشت گاو كنندگان مصرفارزش حمایت مستقيم از  يبررس

داشـته  روند كاهشي  كنندگان مصرفاز  یتست كه حماا آن يانگرب، 1284ثابت سال 

دورۀ ر د یـال ر يليـارد م 6283از با وجود افزایش مقـدار مصـرف،   كه  یبه طور ،است

است. در دورۀ جنگ و تا پيش  در برنامۀ چهارم رسيده یالر يلياردم -2746 به جنگ

بـه دليـل ثبـات     كننـدگان  مصرفهای تعدیل اقتصادی حمایت از -از اجرای سياست
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بـا   همزمـان قيمت داخلي و رشد مصرف، افزایشي بود. در دو برنامۀ نخسـت توسـعه   

بـا وجـود نوسـان     كنندگان مصرفت از ی آزادسازی در كشور حمایها سياستاجرای 

كاهش پيدا كرد. در برنامۀ سوم توسعه با كـاهش قيمـت جهـاني و كـاهش دخالـت      

ادامه یافت و از  كنندگان مصرفدولت در بازار نهاده و محصول روند كاهش حمایت از 

سازی نـرخ ارز منفـي شـد و در برنامـۀ چهـارم      با اجرای سياست یكسان 1281سال 

ای گوشـت قرمـز،   یارانـۀ بودجـه   نشـدن  ایش قيمت داخلـي و پرداخـت  توسعه با افز

 ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان شدند. كنندگان مصرف

گوشت گاو، برحسب نرخ ارز تعادلي نيز روندی مشـابه   كنندگان مصرفحمایت از 

داشتن قيمت دیگر كم نگه های دورهداشته و در دو برنامۀ اخير، منفي بوده است و در 

گوشـت گـاو بـوده     كنندگان مصرفي نسبت به قيمت جهاني موجب حمایت از داخل

ــم    ــا ك ــعه ب ــۀ اول توس ــت. در برنام ــت از   اس ــترین حمای ــال بيش ــرآورد ارزش ری ب

آنـان در شـرایط    گوشت گاو انجـام پـذیرفت. یعنـي منـافع مصـرف      كنندگان مصرف

ی ارزی و ها ستسيابرقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد بيشتر از شرایط اجرای 

ی دوم و سوم توسعه، كـاهش قيمـت جهـاني و رشـد قيمـت      ها برنامهبخشي بود. در 

هـای  روند كاهشي پيدا كرد، به طوری كه حمایت كنندگان مصرفداخلي، حمایت از 

 توانمندی كافي برای جبران آن را نداشـت  1272-82ای گوشت قرمز در دهۀ بودجه

ميليارد  1121ثرگذاری متغيرهای بنيادین اقتصاد و در برنامۀ سوم توسعه در شرایط ا

گوشت گاو تحميل  كنندگان مصرفماليات پنهان بر  1284ریال به قميت ثابت سال 

 شد.
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 گوشت گاو كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-4-4-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/8113601005-11489/83-24/06-14/23

38/901361341018629/51-27/282/23

38/6713626037192840/83-22/7718/06

47/6813635977175945/58-25/8019/77

-13/1613645647742847/846/8454/68

-2/7113658812923058/531/1259/65

75/72136612093520075/38-18/5556/83

89/87136712873488375/98-21/4454/54

16/4931/44-6982368347/93میانگین37/72

50/6213688660324953/60-23/3730/24

-4/301369138151484759/961/7261/68

-10/8413706210809339/926/4946/40

-47/03137131241503523/1636/0359/20

-51/41137229371864919/6741/1960/86

-41/29137374711851247/3421/6869/01

70361306440/6113/9654/56میانگین17/38-

-31/97137472891523842/9618/2061/15

-16/1813753913683925/6811/9737/65

-0/8913764081421028/280/6328/91

33/1513775687121031/48-22/588/90

29/1013784946162633/44-19/2614/18

2/2130/16-5183582432/37میانگین2/64

16/9613791292-5013/88-14/51-0/63

16/541380510-8505/29-15/55-10/26

12/991381-1553-2515-18/44-15/28-33/72

3/851382-1432-1868-12/08-4/28-16/37

-2/791383-729-364-5/682/93-2/75

12/75-9/34-3/41-1129-382-میانگین9/51

-6/181384-1065-319-9/346/71-2/63

-10/701385-1932-474-15/7912/33-3/46

-13/091386-4102-2077-30/3116/96-13/35

-7/741387-2147-1123-17/489/04-8/45

-3/321388-5389-4988-45/894/82-41/07

-17/451389-7844-5017-58/1827/42-30/76

16/62-29/5012/88-2333-3746-میانگین9/75-

-19/221390-5694-3343-57/0429/93-27/11

-21/141391-23931267-17/3924/677/28

-23/071392-14972989-9/9425/2315/29

-24/981393-4084692-2/6525/5222/87

-22/0913941810681010/2119/7529/96

15/3625/029/66-16362483-میانگین22/10-

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

سال
%CSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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با كـاهش ارزش  در برنامۀ پنجم توسعه برخالف برنامۀ چهارم،  شود ميبيني پيش

گوشت گاو  كنندگان مصرفپول ملي و افزایش قيمت جهاني نسبت به قيمت داخلي 

كمتر  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  3482حمایت شوند و به طور ميانگين 

 خارجي بپردازند. كنندگان مصرفاز 

 كنـد  مـي ( بـا نـرخ ارز حقيقـي، بيـان     CSE%)كننـدگان  مصرفدرصد حمایت از 

درصد از پرداختي  47گوشت گاو در دورۀ جنگ  كنندگان مصرفن حمایت از ميانگي

شدۀ جهاني شامل شده است. یعنـي در  های تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرف

درصـد   47، بـه انـدازۀ   كننـدگان  مصرفی قيمتي، ها سياستشرایط واقعي با اجرای 

اختنـد، حمایـت دریافـت    پردآن ه )در صورتي كه بازار آزاد برقـرار باشـد( بایـد مـي    

پرداختند، كمتر هزینـه  بایست ميدرصد نسبت به آن ه مي 47كنند. در حقيقت  مي

كاهـد، زیـرا   بـازار مـي   پـذیری  رقابـت از  كننـدگان  مصـرف اند. حمایـت زیـاد از   كرده

برنـد كـه بـا كـاهش قـدرت      سهم بيشتری از مازاد بازار داخلي مـي  كنندگان مصرف

ی هـا  برنامهها در . درصد حمایتكند ميآنان كاهش پيدا  ریپذی رقابت كنندگان توليد

گوشت گاو در پـي اجـرای    كنندگان مصرفی ها هزینهتوسعه كاهش پيدا كرد، یعني 

جهاني افزایش یافت. به طوری  كنندگان مصرفی بخشي و ارزی نسبت به ها سياست

و كـاهش   كه در برنامۀ سوم توسعه همزمان با اجرای سياسـت شناورسـازی نـرخ ارز   

درصد بيشـتر پرداخـت كردنـد كـه نشـان       4/2ایران  كنندگان مصرفقيمت جهاني، 

یي در این برنامه، بر مصرف گوشت قرمز تأثير اندكي ها سياستاجرای چنين  دهد مي

ی بخشـي و ارزی در برنامـۀ چهـارم توسـعه     هـا  سياستداشته است. اما ادامۀ اجرای 

جهـاني   كننـدگان  مصـرف درصد بيشتر از  5/32را ناگزیر از پرداخت  كنندگان مصرف

 گوشت قرمز كرده است.

 كننـدگان  مصـرف اثر كل روند مشابهي با اثر مستقيم دارد و چگونگي حمایـت از  

. در دهـد  مـي گوشت گاو را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد ایـران نشـان   
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به قيمت خارجي  برنامۀ اول توسعه حدود نيمي از ارزش مصرف گوشت گاو در ایران

پرداخـت شـد. در    كنندگان مصرفای به شده به شكل حمایت قيمتي و بودجهتعدیل

سـازی نـرخ ارز همزمـان اسـت،     برنامۀ سوم توسعه كـه بـا اجـرای سياسـت یكسـان     

درصد از آن ه  13ی ارزی و بخشي ها سياستگوشت گاو با برقراری  كنندگان مصرف

ي برقـرار نباشـد( بـرای مصـرف هزینـه      )در شرایطي كه هيچ سياسـت ارزی و بخشـ  

هـای داخلـي در برنامـۀ    كردند، ماليات پنهان پرداخت كردند و با افـزایش قيمـت   مي

 درصد افزایش پيدا كرد. 16ی آنان ها هزینهچهارم 

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند و برعكس. حمایت نمي كنندگان مصرفاست، یعني با بيش برآورد ارزش ریال، 

را هنگـامي كـه سياسـت ارزی     كننـدگان  مصرفبه عبارت دیگر، چگونگي حمایت از 

. در دورۀ دهد مينشان  شود مينسبت به وقتي كه سياست ارزی اجرا ن شود مياعمال 

گوشت  كنندگان مصرفی دوم و سوم توسعه با اجرای سياست ارزی، ها برنامهجنگ و 

ی اول و چهارم با اجرای سياسـت ارزی  ها برنامهكه در اند. در حالينشده گاو حمایت

گوشت گاو نسبت به شـرایطي   كنندگان مصرفبرآورد ارزش ریال )انحراف منفي(، كم

% 8/13اند. برای مثـال در برنامـۀ چهـارم    كه سياست ارزی برقرار نبود، حمایت شده

نخسـت بررسـي،    های دورهاند. در هكمتر از قبل از اجرای سياست ارزی پرداخت كرد

مقدار شاخص اثرغيرمستقيم كمتر از انحراف نرخ ارز بوده است كه بيانگر اثرگـذاری  

ــال     ــت. از س ــاو اس ــت گ ــازار گوش ــر ب ــرخ ارز ب ــر ن ــرخ ارز و  1276كمت ــراف ن انح

در برنامـۀ   شـود  مـي بيني اند تا آنجا كه پيشاثرغيرمستقيم، رفتاری هماهنگ داشته

ی هـا  سياسـت اثرغيرمستقيم بيشتر از انحراف نرخ ارز باشد. اثرگـذاری   پنجم توسعه

ی توسـعه  هـا  برنامهآنان در  پذیری رقابتو توسعۀ  كنندگان مصرفارزی بر حمایت از 

. كنـد  ميی ارزی را در بخش كشاورزی نمایان ها سياستلزوم توجه بيشتر به كاربرد 
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رخ ارز از اثربخشي این سياست در توان نتيجه گرفت با افزایش انحراف نهم نين مي

 كاهد.جهت اهداف سياستگذار مي

 های گوشت گاويشنهادو پ يریگ نتيجه 4-4-4-7

از محصوالت مهم زیربخش دامپروری و در بردارندۀ بخـش مهمـي از    ،گوشت گاو

از بخـش   يمختلفـ  یتيحما یها سياستهزینۀ سبد خوراكي جامعه است. از این رو، 

ـ  یرپژوهش مقـاد  ین. در اپذیرد مي رتصوو مصرف آن  يدتول  هـا  یـت حما یـن ا يكم 

محاسبه شده اسـت   1261-82 ۀدور يط CSE و MPS ،PSEی ها شاخص براساس

و كل  ای بودجه يمتي،ق های یتدر حماو نوساني  یشيد روند افزاجوو يانگرب یجنتا هك

گاو به گوشت  كنندگان مصرفو روند كاهشي در حمایت از  كنندگان توليداز  یتحما

و  ای بودجـه  هـای  یـت در مجمـوع حما  ينبوده است. هم ن 1284سال  ثابت يمتق

 بيشـتر در  كننـدگان  توليـد از  یـت در كـل حما  ای بودجـه  هـای  یتحماسهم  يمتي،ق

سهم  قيمتيهای ی توسعه حمایتها برنامههمۀ بررسي كمتر بوده است. در  های سال

 های نهاده یارانۀسوخت و  یارانۀ يزن ایی بودجهها یتحما اند و در بين داشته یبيشتر

 را دربرداشـته  كننـدگان  توليـد ای از های بودجهدرصد از كل حمایت 25 حدود يدتول

به  كنندگان توليدارزش ریال،  برآورد بيش. در دورۀ جنگ و برنامۀ سوم توسعه با است

ی هـا  سـت سياي، بـدون اجـرای   از آن ه در بازار رقابت بيشتردرصد  5/7و  2/7ترتيب 

 حمایت شدند. ،كردنددریافت مي ارزی

ی ارزی هـا  سياسـت ، توسـعه  يني برنامۀ پنجم نيز همانند برنامۀ چهـارم ب در پيش

 ی بخشـي و ارزی ها سياستنيست، یعني ی بخش دامپروری ها سياستنندۀ ك تقویت

 كننـدگان  توليداند. شاخص حمایت بازاری نيز حمایت از نبوده همسو ها برنامهدر این 

ی هـا  سياسـت ، بـه طـوری كـه    دهد ميرا در بازار داخلي نسبت به بازار جهاني نشان 
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گوشت گـاو خواهـد    كنندگان توليد كنندۀ حمایتی ارزی، ها سياستبخشي، برخالف 

 بود.

درصد در  47 گوشت گاو از ميانگين كنندگان مصرفاز  یتحمااثرمستقيم  یرمقاد

ی چشمگيركه تغيير  است يدهوسعه رسچهارم ت ۀدرصد در برنام -32جنگ به  ۀدور

اثـر   يبررسـ  یـن، . افزون بر ادهد مينشان  ها سياستمختلف اجرای  های دورهرا بين 

گوشت گـاو   كنندگان مصرفاز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياست

سوم توسعه  ی دوم وها برنامه ينجنگ و هم ن ۀدر دور ها سياست ینا دهد مينشان 

 اثـر منفـي   كننـدگان  مصرفاز  یتحما یها شاخصبر  نحراف نرخ ارز مثبت بودهكه ا

 افـزایش موجـب   ها سياست، این توسعه یها برنامه دیگركه در  داشته است، در حالي

 كننـدۀ  قویتت يرمستقيماثر غ گوشت گاو شده است، یعني كنندگان مصرفاز  یتحما

 بوده است. يماثر مستق

 های دورهدر  گوشت گاو كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-4-4-3جدول 

 ارزی

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

( آمـده اسـت.   5-4-4-7ی ارزی در كشـور، در جـدول )  هـا  سياسـت در دورۀ اجرای 

 های دورهگوشت گاو در همۀ  انكنندگ توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص براساس

 (PSEهـا)  یـت در كل حما یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياستارزی، 

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-48/8113/37-35/44-20/255/89-14/3648/81-13/3735/44

1371-1380-9/30-22/66-6/07-28/73-2/98-4/27-7/2527/125/7832/90

1381-1389-4/9425/80-6/6919/1030/26-5/1125/15-23/696/74-16/95

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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از اثــر  بيشــترهمــواره يم قــدرمطلق اثــر مســتق یــراز ،داشــته اســت یبيشــتر يرتــأث

 ،نـرخ ارز  يـت تثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀبوده است. در ده يرمستقيمغ

از  یـال ارزش ر بـرآورد  بـيش و بـا   یافـت  یشبـه شـدت افـزا    يانحراف از نـرخ تعـادل  

از جملـه   يبخشـ  یها سياست يآثار منف هدور یناما در ا ،شد یتحما كنندگان توليد

بـود كـه اثـر     یـاد ز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل يمتكم نگه داشتن ق

در ایـن  رد. ك يرا منف يدكنندهكل از تول یتحما مجموعو در  يرا خنث یارز ياستس

ی در حمایـت از  چشـمگير اثـر   هـا  سياسـت دوره با وجود انحراف شدید نرخ ارز، این 

 يـانگين م ي،چنـد نرخـ   یارز ياسـت س یبا برقـرار  1271 ۀدر دهدامپروران نداشت. 

 يبخشـ  یها سياست. شد يمنف كنندگان توليداز  یتحما یها شاخص اثرغيرمستقيم

هـا و افـزایش قيمـت داخلـي غـالت      نهـاده نيز با وجود كاهش تصدی دولت در بازار 

را  كننـدگان  توليدهای جهاني آن، حمایت از موجود در جيرۀ دام در مقایسه با قيمت

در ایــن دوره اثرگــذاری  دهــد مــيامــا ميــانگين اثرغيرمســتقيم نشــان  افــزایش داد.

 یهـا  سياسـت سوم  ۀدر دوری ارزی متناسب با انحراف نرخ ارز بوده است. ها سياست

-كـرد. كـم   يداانحراف نرخ ارز كاهش پ ،شدهیریتنرخ ارز شناور مد یبا برقرار یارز

را  يبخشـ  یها سياست مثبتاثر يدكننده، از تول نكردن یتحما با ،برآورد ارزش ریال

ــرد ــن،  . تضــعيف ك ــا وجــود ای ــا سياســتب ــد  درصــد 21ی بخشــي و ارزی ه درآم

بـرای   آنـان افـزود.  درآمـد   بهدر شرایط رقابتي از آنان حمایت كرد و  كنندگان توليد

 كننـدگان  مصـرف  كننـدۀ  حمایـت ی بخشي در دهۀ سـوم  ها سياست كنندگان مصرف

 گوشت گاو نبود و آنان را ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان كرد.

ی حمایت از گوشت گاو رونـد افزایشـي نوسـاني را در پـي     ها شاخصبه طور كلي 

كه به افزایش ریسك در طول زمان  دهندی ارزی و بخشي نشان ميها سياستاجرای 

كننـده نبـوده،   ی بخشـي حمایـت  هـا  سياستنخست كه  های سال. در شود ميمنجر 

كنندۀ كمبود حمایت نبوده و تنها در برنامۀ سوم توسعه، ی ارزی نيز جبرانها سياست
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 گوشت گاو، حمایـت بارۀ اند. دركنندۀ یكدیگر بودهی ارزی و بخشي تقویتها سياست

هـا عامـل مهـم در حمایـت از     سـال  بيشـتر ی قيمتي در ها سياستاز  رآمدهبقيمتي 

ی سوم و ها برنامهها در بوده است. افزایش قيمت داخلي در بازار نهاده كنندگان توليد

هـای دارو و  یارانـه  است، امـا داشته اثر منفي ای های بودجهچهارم توسعه بر حمایت

افزوده و اثر آن بر افزایش توليـد مشـاهده    كنندگان توليددرمان و بيمه بر حمایت از 

بخشـي و ارزی، ماننـد    كننـدۀ  حمایـت و  همسوی باثبات، ها سياست. اجرای شود مي

گوشت گاو كمك  كنندگان توليد پذیری رقابتتواند به افزایش برنامۀ سوم توسعه، مي

آن  براینـد ی ارزی و بخشـي كـه   هـا  سياسـت كند. به عبارت دیگر، چگونگي تركيب 

، در شـود  ميدامپروران باشد، از اهميت زیادی برخوردار است. یادآوری  كنندۀ ایتحم

كننـده از  بـه كـارگيری ابزارهـای سياسـتي حمایـت      كننـدگان  توليدكنار حمایت از 

به منظور حفظ تعادل توزیع منافع بين عوامل بازار و كـاهش زیـان    كنندگان مصرف

 اجتماعي ضروری است.

از  يشــگيریپ یباثبــات و بلندمــدت بــرا یهــا ياســتس ی، اجــرایجنتــا براســاس

. شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق های نوسان

 ياسـتي س یالگـو  بـر  تأكيـد ، ایهـای بودجـه  شـفافيت بيشـتر حمایـت   با توجـه بـه   

ای و تنوع سياستي، افزون بر كاهش دخالـت مسـتقيم دولـت در    بودجه های یتحما

حفظ انگيزۀ دامپروران برای توليد و تأمين نياز مصرف داخلـي  موجب  ار محصول،باز

 از ایـن رو، . آوردو در نهایت امكان رقابت در بازارهای جهـاني را فـراهم مـي    شود مي

و  يممسـتق  هـای  پرداخـت كـارگيری  بـه ماننـد   ای بودجـه  های یتحمابخشي به تنوع

مناسـب باشـد.    توانـد  يمـ دارو و درمـان   هایی و یارانهدرآمد يمۀباز  بيشترحمایت 

كننـدۀ یكـدیگر   و تقویـت  همسـو ای كـه  ی ارزی و بخشي به گونـه ها سياستتنظيم 

جهـاني   پـذیری  رقابـت انجامد و با افزایش مزیت رقـابتي، بـه   افزایي ميباشند، به هم

ی حمایـت از  هـا  شـاخص . به طوری كـه بهبـود   كند ميداخلي كمك  كنندگان توليد
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، اجـرای سياسـت   دهـد  مـي ی سوم و چهارم توسعه نشان ها برنامهدر  گانكنند توليد

، به همراه ایجـاد  است ی بخشي بودهها سياستكنندۀ سازی نرخ ارز كه تقویتیكسان

 كنندگان توليدای موجب حمایت از ی قيمتي و بودجهها سياستكارگيری تنوع در به

، دهـد  مـي ارزی ایران نشان  ایه دوره. مقایسۀ اثر غيرمستقيم در شود ميگوشت گاو 

و  كننـدگان  توليـد های نرخ ارز، بر حمایـت از  ی ارزی با تغييرات و انحرافها سياست

نرخ ارز در فصـل   برآوردبا توجه به نتایج  .دارنداثرگذاری هماهنگي،  كنندگان مصرف

كـه در   شـود  مـي سوم، افزایش درآمدهای نفتي موجب افزایش ارزش ریـال تعـادلي   

اسـت.   كننـدگان  توليـد ت نرخ حقيقي ارز، رشد درآمدهای نفتي بـه نفـع   صورت ثبا

، بر نـرخ تعـادلي ارز و   آوری فنوری اقتصاد به عنوان شاخص پيشرفت هم نين بهره

توانـد  دولـت بـا مـدیریت ایـن دو عامـل مـي       دارد كهچنين اثری ها شاخص حمایت

رود، تركيب ت انتظار ميگوشت گاو را افزایش دهد. در نهای كنندگان توليدحمایت از 

 كننـدۀ  حمایتآن،  برایندای باشد كه ی پولي، مالي، ارزی و بخشي به گونهها سياست

 گوشت گاو باشد. كنندگان مصرفو  كنندگان توليد
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  وشت  وسفند 2-2-2

گوشت گوسفند، از محصوالت زیربخش دامپروری اسـت كـه بـا توجـه بـه ارزش      

درصـد از   4/15ی كـل و  ها هزینهدرصد  8/2از  يشتربغذایي آن در تأمين پروتئين، 

)نتایج  دادتشكيل مي 1282ی خوراكي و آشاميدني خانوار ایراني را در سال ها هزینه

(. مصـرف گوشـت قرمـز در دهـۀ     1221بررسي بودجۀ خانوار شهری بانك مركـزی،  

سازی مصرف گوشت سفيد به دليل كلسترول در پي تبليغات با هدف فرهنگ 1281

متر نسبت به گوشت قرمز و افزایش قيمت گوشت قرمـز كاهشـي بـوده اسـت، بـه      ك

 1برای خانوار 1282كيلوگرم در سال  47به  1281كيلوگرم در سال  67طوری كه از 

رسيده است. با وجود اولویت مصرف گوشت گوسفند نسبت به گوشت گاو، بـه دليـل   

درصد گوشت قرمز  37نها كيفيت، براساس گزارش مركز آمار ایران گوشت گوسفند ت

. با توجـه بـه اهميـت گوشـت گوسـفند در سـالمت       شود ميمصرفي كشور را شامل 

جامعه، سهم آن در سبد خوراكي خانوار و افزایش قيمت آن، بررسي حمایت از توليد 

 .كند ميگذاری كمك و سياست ریزی رنامهو مصرف این محصول، به ب

 یرانادر  د و تجارت گوشت گوسفندعملكر يد،تول يتوضع( 5-4-5-1جدول ) در

یافته در تعداد گوسفند پرواری پرورش شود ميمشاهده آمده است. با توجه به جدول، 

ی حمایـت  هـا  سياسـت ی توسعه، روند افزایشي داشته است. در پـي اجـرای   ها برنامه

و افـزایش   توسـط شـورای اقتصـاد   هـای سـقف و كـف    قيمتي به شكل تعيين قيمت

یافته رونـد افزایشـي   پرورش ۀوشت گوسفند نيز مانند تعداد رأس برعملكرد، توليد گ

هزار تن در ابتدای برنامۀ اول  318، از 1283داشت و با وجود كاهش نسبي در سال 

رسيد. عملكرد توليد، یعني مقدار گوشت بـه   1282هزار تن در سال  261توسعه به 

یافتـه در  نژادهـای پـرورش  دست آمده از هر رأس گوسفند پروراری، با توجه به نـوع  

                                                 
1
 است.  نفر محاسبه شده 7/2، ميانگين بعد خانوار 1282در گزارش بررسي بودجۀ خانوار سال  - 
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. براین اساس در برنامۀ اول توسعه عملكرد توليد گوشت شود ميایران به دوره تقسيم 

كيلوگرم بود.  18حدود  1281كيلوگرم و پس از آن در دهۀ  16حدود  1277تا سال 

، ممكن است دليـل تغييـر نـوع نـژاد مقاومـت آن در مقابـل       بيشترافزون بر عملكرد 

 ازگاری با شرایط باشد.ها و سبيماری

 رانيا گوشت گوسفندرد و تجارت كد، عمليت توليوضع (7-4-7-2 جدول

 
ملل  يجهان و كشاورزی سازمان خواربارهای گمرك جمهوری اسالمي ایران و سایت آمارنامه: نبعم

 (http://fao.org)متحد

سال

تعداد 

گوسفند 

)میلیون رأس(

سهم از تعداد 

گوسفند 

جهان )درصد(

عملکرد 

)کیلوگرم در 

هر رأس(

نسبت 

عملکرد ایران 

به جهان

تولید گوشت 

گوسفند 

)هزار تن(

سهم از تولید 

جهان )درصد(

واردات 

گوشت 

گوسفند 

)هزار تن(

سهم از 

واردات 

)درصد(

ارزش واردات 

گوشت 

گوسفند 

)میلیون دالر(

سهم از ارزش 

واردات 

)درصد(

136813/62/9815/991/072183/1948/735/6896/775/18

136914/93/2016/001/062383/3815/001/8330/001/48

137015/33/2316/001/062443/4365/007/78113/075/81

137116/13/4416/001/062573/6652/816/2499/164/74

137216/63/5516/001/052653/7424/613/1534/281/74

137316/93/5716/001/052713/7611/001/3913/000/62

137417/33/5716/001/072763/836/000/727/000/31

137517/53/7016/001/072803/9830/003/4745/001/77

137618/84/0116/011/043014/1811/001/3617/000/69

137719/34/0516/011/033094/1820/992/4538/581/69

137817/83/6916/501/062933/892/120/252/180/10

137918/63/7517/501/123264/190/260/030/330/01

138018/53/7318/001/153334/280000

138119/23/8518/001/153454/440000

138216/93/3618/001/173043/910000

138317/33/4418/031/163123/990000

138417/73/4217/971/163183/960000

138518/33/4118/031/173303/980000

138619/23/5217/971/143454/010/060/010/270/01

138719/23/5218/021/153464/040000

138819/93/6518/001/143594/170000

138920/03/6918/001/143604/227/910/8852/361/04
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گوسفند سهم ایران از تعداد  شود مي( مشاهده 5-4-5-1طور كه در نمودار )مانه

پرواری و توليد گوشت گوسفند جهان تغييری نداشـته و تنهـا جهـش آن در برنامـۀ     

ســوم توســعه در پــي كــاهش تصــدی دولــت در بــازار محصــوالت دامــي و اجــرای  

بودن سهم توليدگوشت از سهم تعـداد   بيشتری حمایت قيمتي بوده است. ها سياست

سبت به ميانگين جهاني اسـت.  ایران ن بيشتردهندۀ عملكرد گوسفند پروراری ، نشان

ميانگين نسبت عملكـرد ایـران بـه كشـورهای      1268-82 های سالبه طوری كه در 

 بوده است. 1/1دیگر 

 اندك بودهها براساس آمار گمرك ایران، صادرات گوشت گوسفند، در بعضي سال

پذیرفته است. بنابراین  صورت 1261-82دات گوشت گوسفند در دورۀ است، اما وار

( چگونگي تغييرات واردات گوشت گوسفند بررسي شده است. 5-4-5-1دول )در ج

رو و در همۀ ی اول و دوم توسعه با نوسان زیادی روبهها برنامهواردات این محصول در 

با  1281ها وابستگي مصرف گوشت گوسفند در ایران اندك بوده است. در دهۀ سال

ها و لت در بازار نهادهافزایش قيمت گوشت گوسفند در پي كاهش دخالت دو

ین بيشترمحصوالت دامي، واردات گوشت گوسفند انجام نپذیرفت. شایان ذكر است 

با كاهش دخالت دولت در بازار و توزیع  همزمان 1271مقدار واردات در سال 

هایي هزار تن بود. ارزش واردات گوشت گوسفند نيز با نوسان 65محصوالت دامي 

ای برای آن پرداخت نشد. هزینه 1278رو بود و از سال بهمشابه مقدار واردات آن رو

 شد كهميليون دالر گوشت گوسفند وارد كشور  53حدود  1282تنها در سال 

درصد بود.  14/1( سهم ایران از ارزش واردات جهاني 5-4-5-1نمودار ) براساس

وسعه ميانگين سهم ایران از ارزش واردات جهاني این محصول در دو برنامۀ نخست ت

با سهم مقدار واردات گوشت گوسفند در این دوره تفاوت  بود كهدرصد  3/3حدود 

دهندۀ تفاوت اندك قيمت وارداتي ایران با ميانگين قيمت اندكي داشت و نشان

 جهاني و رقابتي بودن بازار جهاني این محصول است.
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-83 ةطي دور گوشت گوسفندردات و ارزش واردات جهاني ، واتعداد  گوسفند پروراریسهم ايران از توليد،  (7-4-7-2 نمودار

2968 

درصدی زیربخش دامپروری در ارزش افزوده بخش كشاورزی  21سهم توجه به  با

 در سـبد مصـرف خـانوار،   گوشـت گوسـفند    براساس آمار بانك مركزی ایران و نقش

 اجرا شده اسـت. محصول  ینا يدتول یشافزا به منظور يمختلف یتيی حماها سياست

بـود، بـه طـوری كـه در      بيشتردر دورۀ جنگ دخالت دولت در بازار محصوالت دامي 

خریداری و با قيمت دولتي  كنندگان توليدبعضي موارد به طور مستقيم محصول را از 

 ،ی آزادسـازی هـا  سياسـت كرد. در برنامۀ اول توسـعه بـا اجـرای    بين مردم توزیع مي

بـا   1273محصـول كـاهش یافـت. از سـال     دخالت دولت در زمينۀ توليد و بازار این 

اصالح قانون خرید تضميني از توليد این محصول حمایت شد و پس از آن در بعضي 

هـا  ی قيمتي تعيين قيمت سقف و كف اجرا شد. در همۀ سـال ها سياستها نيز دوره

امور دام با قيمتي كمتـر  توسط شركت پشتيباني های مورد نياز بخش مهمي از نهاده

این  است كهآزاد داخلي و قيمت جهاني بين واحدهای دامپروری توزیع شده  از بازار
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. آمـار  شود ميشده با قيمت جهاني به عنوان یارانه در نظر گرفته تفاوت قيمت توزیع

های دامي كـاهش  ، توزیع نهاده1281، از سال دهد ميمنتشرنشدۀ این شركت نشان 

-گری دولت در بـازار نهـاده  صدیدهندۀ كاهش نقش تی پيدا كرد كه نشانچشمگير

های دامي است. دولت هم نين با بيمۀ محصوالت كشاورزی و تسـهيالت بـانكي در   

، هم نـين  ( از گوشت گوسفند حمایت كرده اسـت 1261-1282دورۀ مورد بررسي )

گوشت گوسفند  كنندگان مصرفها و یارانۀ مصرف از ها با كنترل قيمتسال بيشتردر 

 است. شدهنيز حمایت 

 كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص ۀمحاسب یجنتا ،ادامه در

، اثـر  ينهم ن. شود ميتجزیه و تحليل  (%CSE% ، MPS%  ،PSEگوشت گوسفند )

ی ها برنامه يمحصول ط یناز ا یتحما یری ارزی و انحراف نرخ ارز بر مقادها سياست

های اقتصادی افـزون بـر   ای پژوهش. از كاركردهشود ميبررسي اول تا چهارم توسعه 

ی اقتصادی ها شاخصبيني آیندۀ های گذشته و كنوني، پيشتبيين و تحليل وضيعت

هـا هماننـد   است. از این رو با فرض ادامۀ روند رشد تخصيص یارانـه  ریزی رنامهبرای ب

یـابي و ميـانگين   هـای درون هـا بـا اسـتفاده از روش   بيني قيمتبرنامۀ چهارم و پيش

ی حمایـت از  هـا  شـاخص رك با روشي كـه بـرای محصـوالت دیگـر بيـان شـد،       متح

 .شود ميبيني گوشت گوسفند در برنامۀ پنجم پيش كنندگان مصرفو  كنندگان توليد
 

 گوشت گوسفند كنندگان توليداز بازاری  يتحما يرمقاد يبررس 2-7-4-7

 توسعهی ها برنامه يط

ی مؤثر بر ها سياستدهندۀ زتاببا بيشتر( MPS) شاخص حمایت از قيمت بازاری

. شود ميبه شكل ارزش پولي و درصدی محاسبه  است كهی ارزی ها سياستقيمت و 

دهنـدۀ  شده در فصل سوم این پژوهش این شاخص، نشـان شناسي بيانبراساس روش

و واردكننـدگان اسـت.   دهنـدگان  ، مالياتكنندگان مصرفاز  كنندگان توليدانتقال به 
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 كنندگان توليدت از قيمت بازاری نسبت تفاوت قيمت دریافتي شاخص درصدی حمای

داخلي را با قيمت جهاني تعدیل شده با نرخ ارز حقيقي یا تعادلي به قيمـت جهـاني   

. اگر قيمت جهاني با نرخ ارز حقيقي تعدیل شود، اثر مستقيم و اگر بـا  دهد مينشان 

دهنـدۀ  ضل این دو اثر نشان. تفاشود مينرخ ارز تعادلي تعدیل شود، اثر كل محاسبه 

محاسـبات   . نتـایج شـود  مـي ی ارزی است كه اثرغيرمستقيم ناميده ها سياست برایند

توسـعه و   چهـارم ی اول تـا  ها برنامه يثابت ط های يمتقبه  ی،بازار يمتاز ق یتحما

ارائـه  ( 5-4-5-3) محصول گوشت گوسـفند در جـدول   یپنجم برا ۀبيني برنام پيش

 شده است.

انحراف نرخ ارز كه از نسبت تفاوت نرخ حقيقي ارز و نرخ تعادلي آن ایج براساس نت

مختلف متفاوت بـوده اسـت.    های دوره، در شود مينسبت به نرخ تعادلي ارز محاسبه 

برای محاسبۀ نرخ حقيقـي ارز، نـرخ ارز اسـمي)بازاری( در نسـبت متوسـط مـوزون       

ن بـه سـطح عمـومي    ترین شركای تجاری ایـرا های مهمشاخص سطح عمومي قيمت

نرخ تعادلي با استفاده از الگوی اقتصادسنجي تصحيح . شود ميهای ایران ضرب قيمت

خطا تابعي از متغيرهای بنيادین اقتصاد شامل رابطۀ مبادله، قيمت جهاني طال، درجۀ 

وری كل اقتصاد، نسبت نرخ بهرۀ جهاني بـه  نفتي كشور، بهرهدرآمد  باز بودن اقتصاد،

بلندمدت اقتصاد نشـان   ایران است كه نرخ ارز ایران را در شرایط تعادلنرخ بهره در 

 .دهد مي

 بـرآورد  بـيش در دورۀ جنگ با كاهش درآمد نفتي و همزمان نياز كشور به ارز، بـا  

( 1267ارزش ریال نسبت به دالر توسط دولت، انحراف نرخ ارز در سال پایاني جنگ)

برآورد ارزش ریال نسبت به اول توسعه با كمدرصد افزایش پيدا كرد. در برنامۀ  82به 

پایاني این برنامه به دليل اجرای  های سالنرخ تعادلي، انحراف نرخ ارز منفي بود و در 

نخسـت برنامـۀ    های سالی آزادسازی اقتصادی مقدار آن افزایش یافت. در ها سياست

 هـای  سـال در  دوم انحراف نرخ ارز حقيقي از مقدار تعادلي بلندمدت اقتصاد منفـي و 
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 بـرآورد  بيشبعد مثبت شد. در برنامۀ سوم توسعه به منظور تشویق صادرات، سياست 

ارزش ریال دنبال شد، یعني نرخ ارز تعادلي كمتر از نرخ حقيقـي آن بـود. هم نـين    

نرخ ارز ساليانه با شيب مالیمي در حال رشد بود. در برنامۀ چهارم نيز رونـد كـاهش   

ت، اما رشد نرخ ارز تعادلي بـيش از نـرخ حقيقـي آن بـود.     ارزش پول ملي ادامه داش

 برآورد ارزش ریال شد.ی ارزی برنامۀ چهارم موجب كمها سياستبنابراین 

حمایـت    -1284سال پایۀ  ثابت های يمتبر حسب ق - اثرمستقيم براساس نتایج

ر گوشت گوسفند با وجود نوسان بسيار در جهت بهبود تغييـ  كنندگان توليدبازاری از 

ميليـارد ریـال بـه     1725ی قيمتـي  هـا  سياسـت كرده است. در دورۀ جنگ با اجرای 

و واردكننـدگان انتقـال    كنندگان مصرفبه  كنندگان توليداز  1284قيمت ثابت سال 

هــای داخلــي در پــي اجــرای بــا رشــد چشــمگير قيمــت 1271دهــۀ  ازپيــدا كــرد. 

ــا كــاهش قيمــت جهــاني، هــا سياســت حمایــت از  ی تعــدیل اقتصــادی همزمــان ب

برنامۀ سوم توسعه با وجود افـزایش قيمـت جهـاني، بـا      درمثبت شد.  كنندگان توليد

دریـافتي   يمـت قسـازی نـرخ ارز،   ی قيمتي سقف و كـف و یكسـان  ها سياستاجرای 

شده با نـرخ حقيقـي ارز   تعدیلمرجع  يمتاز ق بيشترگوشت گوسفند  كنندگان توليد

 1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  3147به طور ميانگين  كنندگان توليدو  بود

در برنامۀ چهارم با وجود افزایش قيمت خارجي و كاهش ارزش ریـال   .حمایت شدند

 1284ميليارد ریال به قيمت سال ثابت  4523به  كنندگان توليدميانگين حمایت از 

توليـد  و انگيـزۀ   پـذیری  رقابتبه افزایش  كنندگان توليدافزایش پيدا كرد. حمایت از 

ی سوم و چهـارم توسـعه را   ها برنامهانجامد كه كاهش واردات گوشت گوسفند در مي

براسـاس  از آنجا كـه  ی قيمتي دانست. ها سياستتوان نتيجۀ آثار حمایتي اجرای مي

مـورد بررسـي ایـن     های سال همۀدر  يداخل يمتقآمار منتشرشدۀ مركز آمار ایران، 

 برآمـده  یبازار يمتاز قیت ن شاخص حماداشته است، نوسا یصعود یروندپژوهش 

اثـر  اسـت.   ي و مقادیر توليد و مصرف گوشت گوسـفند جهان يمتق، از نوسان نرخ ارز
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ی دوم و سـوم توسـعه   هـا  برنامـه هـا در  های قيمت جهاني در تغييرات حمایتنوسان

ایرانـي از بـازار    كننـدگان  توليـد آشكار است كه موجب افزایش ریسك و تأثيرپذیری 

 .شود ميها و منافع آن مندی از فرصتو بهره پذیری رقابت، بدون امكان جهاني

بـرآورد  حمایت قيمتي كل با نرخ ارز تعادلي، در برنامۀ اول توسـعه بـه دليـل كـم    

ميليارد ریـال بـه    1156شدید ارزش ریال كمترین مقدار را داشته است و دامپروران 

اند كه در برنامـۀ دوم توسـعه بـا    ماليات پنهان پرداخت كرده 1284قيمت ثابت سال 

ها روند افزایشي پيدا كرد. در برنامۀ سوم توسعه، انتقال از كاهش قيمت جهاني یارانه

با نرخ ارز تعادلي به طور ميـانگين،   كنندگان توليدو واردكنندگان به  كنندگان مصرف

محاسـبه شـد. افـزایش حمایـت از      1284ميليارد ریال به قيمت ثابـت سـال    3858

دامپروران در این برنامه، برآمده از روند افزایشي قيمت داخلـي، همزمـان بـا اجـرای     

هـای دامـي، در ایـن دوره    شناورسازی نرخ ارز و كاهش دخالت دولت در بازار نهـاده 

بـا اثرگـذاری متغيرهـای بلندمـدت      دهد مياست. مقایسۀ اثركل و اثرمستقيم نشان 

گوشـت گوسـفند حمایـت     كننـدگان  توليـد  اقتصاد ایران، در برنامـۀ سـوم توسـعه از   

ی چهارم و پنجم توسعه بـا كـم بـرآورد    ها برنامهبيشتری شده است، در حالي كه در 

 های سالبوده است و در  كنندگان توليدی ارزی به زیان ها سياستارزش ریال اجرای 

 پایاني برنامۀ پنجم توسعه ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان خواهند بود.
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 گوشت گوسفند كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 7-4-7-1جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/8113601349247125/3033/3858/67

38/901361-1419659-19/0531/3112/26

38/671362-194761-26/9128/091/17

47/681363-2890-351-36/5830/04-6/55

-13/161364-2140-3231-29/57-9/23-38/80

-2/711365-1695-1871-26/75-1/97-28/72

75/721366-2462169-40/0344/834/80

89/871367-3151-212-50/3543/97-6/38

0/44-25/4925/05-288-1795-میانگین37/72

50/621368-15191621-16/1842/1325/95

-4/301369-2910-3412-25/93-3/17-29/10

-10/841370124420414/44-12/332/11

-47/0313712490-474630/30-61/02-30/72

-51/4113725729-83291/39-97/87-6/48

-41/291373502882783/13-75/058/07

5/03-34/55-105629/53-1677میانگین17/38-

-31/9713745168228083/44-58/3325/11

-16/1813753575225351/73-24/3727/37

-0/8913762414235134/36-1/1833/18

33/15137734327683/5034/0137/51

29/1013784361565875/0850/30125/38

3172306249/620/0949/71میانگین2/64

16/9613795322627580/2530/24110/49

16/54138085525147/2717/6324/91

12/9913812597396621/7015/7237/41

3/8513821464188612/784/3117/09

-2/791383-4-351-0/04-2/77-2/81

2047285824/3913/0337/42میانگین9/51

-6/181384-853-1626-7/22-5/70-12/92

-10/7013851109-16310/39-11/76-1/37

-13/0913862810122226/49-16/4710/02

-7/7413873732296640/62-10/8229/80

-3/32138892788980106/63-6/8399/81

-17/451389114749062100/08-34/7765/30

14/3931/77-4592340746/16میانگین9/75-

-19/2213908272589282/17-34/8347/34

-21/1413915571192540/77-29/6511/12

-23/071392540595336/25-31/334/92

-24/9813935111-29431/37-32/72-1/35

-22/0913943519-184818/54-26/13-7/59

30/9310/89-5576132641/82میانگین22/10-

صادی و 
برنامۀ چهارم توسعۀ اقت

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

صادی و اجتماعی
توسعۀ اقت

سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

صادی و 
برنامۀ اول توسعۀ اقت

اجتماعی

%MPS برنامه های 

توسعه

گ
دورۀ جن

صادی 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

و اجتماعی

صادی 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

و اجتماعی
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نـرخ ارز حقيقـي )اثـر     یبـر مبنـا  ( %MPSبـازاری )  يمـت قدرصـدی از   یتحما

 1267ها كاهشي بود و در سـال  در دورۀ جنگ به دليل ثبات نسبي قيمت( يممستق

نشان  كردند كهدرصد كمتر دریافت  51اني ایراني نسبت به رقبای جه كنندگان توليد

ی قيمتي، دامپروران ایران را نسبت به قيمـت پـيش روی رقبـای    ها سياست دهد مي

 جهاني حمایت نكردنـد. در برنامـۀ اول توسـعه بـا كـاهش قيمـت جهـاني و اجـرای        

افزایش  1273درصد درسال  21ی تعدیل اقتصادی حمایت از كشاورزان تا ها سياست

خـود در بـازار جهـاني دریافـت     درآمد  حدود دو برابر كنندگان توليدیعني پيدا كرد، 

ی قيمت سـقف و كـف و   ها سياستی دوم و سوم توسعه با اجرای ها برنامهكردند. در 

شناورسازی نرخ ارز، به دليل نوسان قيمت جهاني، حمایـت از كشـاورزان نوسـاني و    

هـای داخلـي گوشـت    نـدۀ قيمـت  مثبت بود . در برنامۀ چهارم توسعه با افـزایش فزای 

 برابر با همۀ 1282این محصول افزایشي ودر سال  كنندگان توليدگوسفند، حمایت از 

بينـي  شده برای پـيش آنان در شرایط رقابت در بازار جهاني بود. با فروض بياندرآمد 

ی ارزی و بخشي به طـور ميـانگين حـدود    ها سياستبرنامۀ پنجم، دامپروران با ادامۀ 

هـا در ایـن   كننـد و رونـد حمایـت   از قيمت بازار جهاني دریافت مي بيشترد درص 43

 برنامه كاهشي خواهد بود.

بررسي اثركل حمایت از قيمت بـازاری نيـز رونـدی مشـابه اثرمسـتقيم را نشـان       

ی سوم و چهارم توسـعه  ها برنامهو تعدیل قيمت جهاني با نرخ ارز تعادلي در  دهد مي

. یعني اگر كند ميداخلي را بيان  كنندگان توليدمایت از درصد ح 21و  27به ترتيب 

كـه   شـد ميای ی بخشي قيمتي و ارزی به گونهها سياستنرخ ارز تعادلي برقرار بود، 

ایـن در افـزایش    كـه  شـدند  ميدر مقابل رقبای خارجي خود حمایت  كنندگان توليد

تقاضـای داخلـي   گوشت گوسفند ایراني و تـأمين   كنندگان توليد پذیری رقابتقدرت 

 محصول مؤثر است.
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ی هـا  سياسـت  دهد مياست، نشان اثر غيرمستقيم كه تفاضل اثركل و اثرمستقيم 

ی بخشي در زمينۀ قيمت محصول هستند. ها سياستكنندۀ ارزی تا چه اندازه تقویت

ي كه نرخ حقيقي ارز بيش از نـرخ ارز تعـادلي اسـت، حمایـت قيمتـي از      های سالدر 

، شـود  ميپي اجرای سياست ارزی مثبت است و برعكس. یادآوری  در كنندگان توليد

انحراف نرخ ارز نسبت فاصلۀ نرخ ارز حقيقي از تعادلي به نرخ ارز تعادلي است كه به 

ــان   ــدی بي ــكل درص ــيش ــود م ــدول ) ش ــاس ج ــال  5-4-5-3. براس ــا س  1271( ت

را در  اثرغيرمستقيم كمتر از انحراف نرخ ارز اسـت كـه تأثيرگـذاری انـدك نـرخ ارز     

 27 بـرآورد جنـگ، بـا وجـود بـيش      های سال. در دهد ميتعيين قيمت داخلي نشان 

درصـد بـود. از سـال     35درصدی ارزش ریال، درصد اثرغيرمستقيم به طور ميانگين 

ی آزادسازی نرخ ارز كه انحراف نرخ ارز منفي و ارزش پول ها سياستبا اجرای  1271

شد. این بدین معنـي اسـت    قيم نيز منفيملي كاهش بسياری پيدا كرد، اثر غيرمست

گوشـت   كننـدگان  توليـد كه در دورۀ جنگ، تقویت پول ملـي در حمایـت قيمتـي از    

گوسفند اثر مثبت داشت، امـا كـاهش ارزش پـول ملـي كاهنـدۀ حمایـت بـازاری از        

اجـرای   پيبود. پس از یك دوره حمایت بازاری منفي از دامپروران در  كنندگان توليد

تعدیل اقتصادی، حمایت از آنان از ميانـۀ برنامـۀ دوم توسـعه تـا پایـان      ی ها سياست

ی بخشي بود. ها سياستكنندۀ ی ارزی تقویتها سياستبرنامۀ سوم مثبت بود؛ یعني 

ی سوم و چهارم توسعه با آزادسازی نسبي بازار گوشت گوسفند، اثرپذیری ها برنامهدر 

ــودن  بيشــتریش یافــت كــه قيمــت داخلــي آن از قيمــت جهــاني و نــرخ ارز افــزا  ب

ــر  اثرغيرمســتقيم از انحــراف نــرخ ارز را در پــي داشــت. مقایســۀ  مقــادیر مطلــق اث

 هابعضي سالدر ، دهد ميننشان ای را نظم ویژه% MPSغيرمستقيم و اثرمستقيم در 

ی هـا  سياسـت تـر   كه بيانگر نقش مهماست غيرمستقيم بوده  از اثر بيشتراثرمستقيم 

چگونگي حمایـت از توليدكننـدگان گوشـت گوسـفند در      خاص بخش كشاورزی در
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ي را ی تركيبـ ها سياستكه به كارگيری  و برعكس است یی ارزها سياستبا  یسهمقا

 .كند ميپذیر امكان

 گوشت گوسهفند  كنندگان توليداز كل  يتحما يرمقاد يبررس 1-7-4-7

 توسعهی ها برنامه يط

، كنندگان توليدت از ای پيشين بيان شد، حمایه براساس آن ه در فصل

كه در  گيرد مي( را در برBPی)ا ای بودجهه ( و پرداختMPSای بازاری)ه حمایت

ای بازاری از محصول گوشت گوسفند تحليل شد. در این بخش ه بخش قبل حمایت

برای توليد  یراندر ا اجراشده ی حمایتيها سياستی بازاری، ها سياستبا مرور 

 : شود ميبه طور خالصه معرفي  1261-82گوشت گوسفند طي سه دهۀ 

های كنترل مقدار توليد محصوالت از راه كنترل صدور مجوزها و پروانه -1

 توليد؛ 

 تثبيت قيمت از راه كنترل عرضه و تقاضای محصول؛   -3

 های وارداتي و دریافت مابه التفاوت از واردات؛ تعيين تعرفه -2

 ف؛ های هدف، كف و سقی قيمتي مانند قيمتها سياستاجرای  -4

 های مصرفي؛ پرداخت یارانه -5

های توليد )یارانه پرداختي به دارو و درمان، سوخت پرداخت یارانه به نهاده -6

 و خوراك دام(؛ 

 اعطای تسهيالت بانكي ارزان قيمت و  -7

 ای و پرداخت بخشي از حق بيمهپوشش بيمه -8

 تها، دولت با تأثيرگذاری بر بازاررساني محصول، پرداخ افزون بر این سياست

بندی، بازرسي و كنترل كيفيت، ونقل، وضع مقررات بهداشتي، درجههای حملیارانه

 پردازد.ایجاد تسهيالت سردخانه و نگهداری به حمایت از بخش دامپروری مي
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، با كاهش شود ميای ناميده های بودجههای توليدی كه در این بخش یارانهیارانه

ها كمتر به شكل پرداخت . این پرداختكند يمهزینۀ توليد دامپروران از آنان حمایت 

ی قيمتي در بازار نهاده و ها سياستو به طور معمول به شكل  بودهمستقيم یارانه 

ای از . از این رو بخش عمدۀ حمایت بودجهاستقيمت توزیع نهادۀ ارزان

ز در كه نرخ ار گيرد ميهای قيمتي در بازار نهاده در برایراني را حمایت كنندگان توليد

های مهم خوراك دام كه برای ی دارد. یارانۀ پرداختي به نهادهچشمگيرآن نقش 

تفاوت قيمت داخلي و  براساسدانه و سبوس است گوشت گوسفند شامل جو، پنبه

خارجي، مقدار مصرف نهاده برای محصول و سطح توليد با رابطۀ زیر محاسبه 

 :شود مي

  
 

   
 
      

شـده بـا نـرخ ارز    ه ترتيب قيمت داخلي و قيمت خارجي تعدیلب pwو  pdكه در آن 

مقدار مصرف نهاده در هر  Qها، حقيقي یا تعادلي با افزودن هزینۀ حمل و نقل نهاده

توليد محصول بـر حسـب كيلـوگرم اسـت.      Aكيلوگرم محصول بر حسب كيلوگرم و 

ار مصرف انرژی بـر  . اطالعات مقدشود مي رابطۀ باال محاسبه براساسیارانۀ انرژی نيز 

هـای خـوراك دام و تركيـب جيـره از محاسـبات كشـوری       حسب برق و گاز و نهـاده 

معاونت دام و طيور وزارت جهاد كشاورزی استخراج شده اسـت. تسـهيالت اعطـایي    

ی هـا  بخـش سازی نـرخ سـود تسـهيالت    و یكسان 1284ها نيز تا پيش از سال بانك

شد كـه در  قيمت به دامپروران پرداخت ميمختلف اقتصاد، به صورت تسهيالت ارزان

محاسبات از تفاوت نرخ سـود بخـش كشـاورزی و ميـانگين وزنـي نـرخ سـود دیگـر         

 ی اقتصادی استفاده شده است.ها بخش

ی قبـل بيـان شـد، در    هـا  بخشها با توجه به آن ه در نتایج محاسبۀ این پرداخت

ثابت  های يمتدر قای های بودجه( آمده است. براساس آن حمایت5-4-5-2جدول )
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برنامـۀ  در  یـال ر يليـارد م 515به دورۀ جنگ، در  یالر يلياردم 2353از  1284سال 

پيدا كرده است. با توجـه بـه رونـد افزایشـي توليـد گوشـت گوسـفند         كاهش چهارم

روند افزایشي های خوراك دام دیگر به جز حمایت از انواع نهادهای های بودجهحمایت

هـا و حمایـت   گری دولت در بازار نهـاده با كاهش تصدی 1281 داشته است. در دهۀ

هـای  گوشت گوسفند به دليل افـزایش قيمـت داخلـي نهـاده     كنندگان توليدمنفي از 

در برنامۀ  شود ميبيني . پيشكاهش یافتای از كشاورزان خوراك دام، حمایت بودجه

گوشت  كنندگان يدتولاز  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  3857پنجم توسعه 

 ینبيشـتر   انـرژی و  ی خـوراك دام هـا  نهادهپذیرد.  صورتای گوسفند حمایت بودجه

های مبتني سهم حمایت 1281گيرند. تا سال را در برميای  های بودجه یتسهم حما

سازی نرخ ارز از انرژی بود. از این سال با اجرای سياست یكسان بيشتربر خوراك دام 

ای از ت داخلي و جهاني سوخت سهم انرژی در حمایـت بودجـه  و افزایش تفاوت قيم

در برنامـۀ پـنجم توسـعه بـا      شود ميبيني ی پيدا كرد. پيشچشمگيركشاورزان رشد 

های انـواع  ها و تعدیل قيمت انرژی، سهم حمایتوجود اجرای قانون هدفمندی یارانه

 از انرژی باشد. بيشترخوراك دام 

ی تعدیل اقتصـادی  ها سياستتا پيش از اجرای حمایت به شكل تسهيالت بانكي 

ميليارد ریال در  54رشد فزاینده داشت، به طوری كه ميانگين آن از  1273در سال 

در برنامـۀ اول توسـعه    1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سـال   128دورۀ جنگ به 

برنامـۀ   با كاهش و نوسان همراه بود، اما در 1273افزایش پيدا كرد. این روند از سال 

ی هـا  بخـش سوم توسعه افزایش یافت. در برنامۀ چهارم به منظور هدایت سرمایه بـه  

ی اقتصــادی، از هــا بخــشپربــازده، بــا كــاهش تفــاوت نــرخ ســود تســهيالت بــانكي 

گوشت گوسفند از راه پرداخت تسهيالت بـانكي در مقایسـه بـا دیگـر      كنندگان توليد

 ی اقتصادی حمایت نشد.ها بخش
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گوشت گوسفند در نرخ حقيقي ارز  كنندگان توليداز  ای ( حمايت بودجه7-4-7-9جدول 

 (2984ثابت سال  - ميليارد ريال

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

برنامه های 

توسعه
سال

نهاده های 

خوراک دام و 

واکسن و دارو

تسهیالت بانکیبیمهانرژی
کل حمایت 

بودجه ای

سهم نهاده های 

خوراک دام)%(

سهم 

انرژی)%(

13603363/38242/880/0031/163637/4292/476/68

13612007/39290/080/0023/362320/8386/4912/50

13623143/88319/510/0026/193489/5890/099/16

13634733/37384/090/0055/505172/9691/507/43

13642503/00413/670/0060/742977/4184/0713/89

13652633/33538/450/0070/953242/7481/2116/60

13661578/30636/760/0078/422293/4868/8227/76

13672258/83530/490/0093/452882/7678/3618/40

2777/68419/490/0054/973252/1584/1314/05میانگین

13684714/03598/380/00176/835489/2385/8810/90

13696265/41933/380/00282/377481/1683/7512/48

13704195/89661/450/00281/305138/6381/6512/87

13713177/73566/550/00206/993951/2880/4214/34

13721923/98495/600/00125/092544/6675/6119/48

13732083/86640/410/00118/362842/6373/3122/53

3726/82649/290/00198/494574/6080/1015/43میانگین

13742909/25666/430/0080/323656/0079/5718/23

13753278/02657/360/0096/604031/9781/3016/30

13762725/33564/556/8974/383371/1480/8416/75

13772943/40499/216/4372/493521/5283/5814/18

13781816/57856/763/9083/362760/6065/8031/04

2734/51648/863/4481/433468/2578/2219/30میانگین

13791395/20977/827/4384/752465/2056/6039/66

13801227/19652/2615/3796/641991/4661/6232/75

1381167/59752/6016/40143/711080/3115/5169/67

1382202/78712/795/13147/241067/9418/9966/74

1383-264/12870/4026/42135/02767/7120/3867/16

545/73793/1714/15121/471474/5234/6255/20میانگین

1384-104/051103/6340/520/001040/118/3488/42

1385-733/321090/2462/360/00419/2838/8857/81

1386-433/971268/4375/010/00909/4724/4271/36

1387-573/54859/3756/550/00342/3738/5157/70

1388-816/84819/28111/040/00113/4846/7546/89

1389-711/33910/1269/670/00268/4642/0653/82

562/171008/5169/190/00515/5333/1662/67-میانگین

1390680/18849/4274/430/001604/0442/4052/96

13911330/431151/1185/030/002566/5751/8444/85

13921410/161277/0498/440/002785/6450/6245/84

13931592/291413/79114/350/003120/4351/0345/31

13942407/911669/54133/270/004210/7357/1939/65

1484/201272/18101/100/002857/4850/6245/72میانگین

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
گ

دورۀ جن
برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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پرداخت سهم دولت در بيمۀ محصول گوشت گوسفند نيز پـس از آغـاز در سـال    

هـارم  ی توسعه افزایش یافت و در برنامۀ چها برنامه، با نوسان همراه بود، اما در 1276

ــــ  1284های ثابت سال ميليارد ریال ـــــ در قيمت 1/62توسعه به طور ميانگين 

-بود. با توجه به روند حمایت از بيمۀ گوشت گوسفند در برنامۀ چهارم توسعه، پـيش 

ميليـارد   111ای دولت از این محصول به در برنامۀ پنجم حمایت بيمه شود ميبيني 

 زایش پيدا كند.اف 1284ریال به قيمت ثابت سال 

 

 
 مختلف توسعه یها برنامه ها طي تدول ای هبودج های نمودار روند پرداخت( 7-4-7-1 نمودار

در  ای هبودجـ  های تپرداخ ،شود مياهده مش( 5-4-5-3)نمودار در كه  طور همان

اما در برنامۀ اول  ،داشت نوسانيجنگ روند  های سالدر  1284های ثابت سال قيمت

در در برنامـۀ دوم،  ۀ افزایشي ایش وسپس كاهش پيدا كرد. پس ازیك دوردر ابتدا افز

ای واكسـن و دارو همـراه بـا    های بودجـه افزایش حمایتا وجود ، بسوم توسعه ۀبرنام

 های خـوراك دام، ، به دليل كاهش دخالت دولت در بازار نهادهافزایش توليد محصول
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برنامۀ چهـارم توسـعه بـه دليـل      یافت. در كاهش كنندگان توليدای از حمایت بودجه

های خوراك دام، كاهش ارزش پول برای نهاده كنندگان توليددریافت ماليات پنهان از 

ای از دامپـروران كـاهش   ملي و پرداخت نشدن یارانۀ تسهيالت بانكي، حمایت بودجه

 .پيدا كردبيشتری 

های اختپس از بررسي اجزای حمایت از توليدكننده، یعني حمایت قيمتي و پرد

ی حمایـت از توليدكننـده   هـا  شاخص( نتایج محاسبۀ 5-4-5-4ای در جدول )بودجه

( انحـراف نـرخ ارز حقيقـي از    5-4-5-3آمده است. در این جدول نيز مانند جـدول ) 

ی توسـعۀ  هـا  برنامه( در PSE) كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصتعادلي در كنار 

ی دوم و سوم ها برنامهنرخ ارز در دورۀ جنگ و . ميانگين انحراف شود ميایران بررسي 

ارزش حقيقي ریال نسبت به ارزش تعـادلي آن   برآورد بيشتوسعه مثبت بوده است و 

 .دهد ميرا نشان 

و انحـراف نـرخ ارز بـر     یی ارزهـا  سياستاثر  یكي از اهداف این پژوهش، بررسي

و  PSE ،%MPS%) كننـدگان  مصـرف و  كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص یرمقاد

%CSE ) های مستقيم، كل و غيرمستقيم براساس نرخ هایراثاست كه به این منظور

های جهاني مـورد  . اثرمستقيم كه در آن قيمتشود ميارز حقيقي و تعادلي محاسبه 

وضـعيت موجـود   بيـانگر   ،شـود  مـي ها با نرخ ارز حقيقي تعـدیل  استفاده در محاسبه

ی در هـا  سياسـت گوشت گوسفند بر اثـر   كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  حمایت

آنـان را در شـرایط   حمایـت از   ،اثر كل حال اجرای زیربخش دامپروری و ارزی است.

 .دهد مينشان  از متغيرهای كالن اقتصادی در بلندمدت برآمدهاعمال نرخ ارز تعادلي 

دهنــدۀ اثــر اثرغيرمســتقيم كــه حاصــل تفاضــل اثركــل و اثرمســتقيم اســت، نشــان

بلندمـدت گوشـت گوسـفند نسـبت بـه       پذیری رقابتی ارزی در چگونگي ها ياستس
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ی ارزی بـر سـطح   هـا  سياست ، یعنيرقبای جهاني است. اگر این شاخص مثبت باشد

 و برعكس. افزایدميایراني  كنندگان توليدبلندمدت  پذیری رقابت

 يمـت از ق یـت كـه مجمـوع حما   (PSE) يدكننـده از تول یـت بـرآورد حما  شاخص

بيـانگر آن اسـت كـه    ، دهـد  ميرا نشان  (BP)ای های بودجه یتو حما (MPSی)ارباز

. اسـت در جریـان   يدكننـده و تول يـد از تول یـت بـه سـمت حما   یتيی حماها سياست

 كننـدگان  توليـد  دورۀ جنـگ  هـای  سـال در بعضي ( 5-4-5-4براساس نتایج جدول )

هـا بـه طـور    همۀ دوره، اما در گوشت گوسفند ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان بودند

ی آزادسازی حمایت از ها سياستبا اجرای  جنگ؛ پس از ميانگين از آنان حمایت شد

چهـارم توسـعه    سوم وی ها برنامهگوشت گوسفند بهبود پيدا كرد. در  كنندگان توليد

همزمان با اجرای سياست شناورسازی نرخ ارز، با كاهش تصدی دولت در بازار نهاده، 

 كنندگان توليدتعيين قيمت سقف و كف و كاهش قيمت جهاني،  یها سياستاجرای 

ی سوم و چهـارم بـه ترتيـب    ها برنامهگوشت گوسفند حمایت شدند. به طوری كه در 

بيشتر از درآمد خود در بازار  1284ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  5117و  2531

نيازی از واردات و بي ها هبرناماین جهاني دریافت كردند كه اثر آن بر افزایش توليد در 

( 5-4-5-3( و )5-4-5-2(، )5-4-5-4ای )هـ  . مقایسۀ نتایج جدولشود ميمشاهده 

در كـل   قيمتـي هـای   یـت سـهم حما  پایاني دورۀ بررسـي  های سال در دهد مينشان 

در برنامـۀ سـوم    .بـوده اسـت   ایبودجـه های  یتبيشتر از حما يدكنندهاز تول یتحما

هـای  مت داخلي و خارجي گوشت گوسفند و رشد پرداختتوسعه با كاهش شكاف قي

ای به دليل افزایش تفاوت قيمت سوخت در داخل كشور با رشد قيمت جهاني بودجه

ای بيشتر شده اسـت كـه در    های بودجه یارانۀ واكسن و دارو، سهم حمایت و پرداخت

. اما در گوشت گوسفند را در پي داشته است كنندگان توليدمجموع بهبود حمایت از 

ای و افزایش شكاف قيمت داخلي و های بودجهبرنامۀ چهارم توسعه با كاهش حمایت

 ی قيمتي تقویت شد.ها سياستخارجي محصول اثرگذاری 
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ــت از 5-4-5-4در جــدول ) ــد( شــاخص حمای ــرخ ارز  كننــدگان تولي براســاس ن

ده و مثبـت بـو   هـا ، در همـۀ دوره 1284و  1266-67 های سالبه جز تعادلي)اثركل( 

در برنامـۀ   بـوده اسـت.  كنندۀ اثر منفي حمایت قيمتي رانای، جبهای بودجهحمایت

و كاهش  1281سازی نرخ ارز در سال سوم توسعه همزمان با اجرای سياست یكسان

گوشت گوسفند به طور ميانگين  كنندگان توليدهای دامي، تصدی دولت در بازار نهاده

بيشـتر از درآمـد خـود در شـرایط      1284ال ميليارد ریال به قيمت ثابـت سـ   2212

اند كه در مقایسه با اثرمستقيم نشان برقراری قيمت رقابتي بازار جهاني دریافت كرده

در آن دوره اعمال نرخ ارز تعادلي برآمده از متغيرهای بنيادین اقتصاد ایـران   دهد مي

ه بـه دليـل   حمایت بيشتری از دامپروران در بر داشته است. در برنامـۀ پـنجم توسـع   

 خواهد بود. متر از اثرمستقيم، حمایت از كشاورزان كبراورد نرخ ارز كم

كه نسبت بـه تـورم،   به دليل آن%( PSE) يدكنندهاز تول یدرصد یتشاخص حما

ـ    یتاز حما یبهتر یسۀمقامقياس و واحد پولي خنثي است،   ينرا در طـول زمـان، ب

 شاخص ینا ۀمحاسب یج. نتاسازد پذیر مي امكانمختلف،  یكاالهاين كشورها و هم ن

% PSEشاخص درصد  32 يانگينمبراساس  .شود ميمشاهده  (5-4-5-4)در جدول 

محاسـبه شـده اسـت،     جنگ ۀدورمحور و نرخ حقيقي ارز برای  با رهيافت تجارت كه

 يمتبا فروش محصولش با ق توانست يدرصد از آن ه م 32 يدكنندهتول یافتيمقدار در

در بـا نـرخ ارز حقيقـي    شاخص  ینا يانگينبوده است. م بيشتر، به دست آورد يجهان

از  نيميبرنامه  یندر طول ا یعني ؛درصد برآورد شده است 2/51توسعه  چهارم ۀبرنام

ی قيمتـي و  ها سياستبه قيمت جهاني، در پي اجرای  كنندگان توليدمحصول درآمد 

 .ای به درآمد آنان افزوده شده استبودجه
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گوشت گوسفند كنندگان توليدی حمايت از ها خصشا 7-4-7-4جدول 

 پژوهش های یافته: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/8113604986492493/5123/43116/94

38/901361901141612/1014/2626/36

38/6713621543177821/3312/7034/03

47/6813632283200728/898/5437/43

-13/16136483767011/56-3/518/05

-2/7113651548153924/42-0/7823/63

75/721366-169-59-2/751/07-1/68

89/871367-268-428-4/28-8/62-12/90

1458148123/105/8928/98میانگین37/72

50/6213683970403942/2922/3564/65

-4/3013694571453740/73-2/0338/70

-10/8413706383630574/09-8/7865/31

-47/0313716441486778/40-46/9031/49

-51/41137282748071131/97-69/0762/90

-41/29137378718150130/12-50/6179/51

25/8457/09-6252599582/93میانگین17/38-

-31/97137488249085142/46-42/42100/03

-16/18137576077690110/08-16/6793/41

-0/8913765785577882/35-0/8381/53

33/1513773865473539/4324/7564/18

29/10137871227240122/6037/84160/44

6640690699/380/5399/92میانگین2/64

16/96137977887914117/4221/93139/35

16/5413802846374724/2212/9037/13

12/9913813677455430/7212/2442/97

3/8513822532280122/103/2925/39

-2/7913837635486/29-1/904/39

3521391340/159/6949/84میانگین9/51

-6/181384187-2641/59-3/68-2/10

-10/701385152866514/32-8/765/57

-13/0913863720277935/07-12/2822/79

-7/7413874074362744/34-7/9136/44

-3/32138893919184107/94-5/86102/07

-17/4513891174210000102/42-30/3672/06

11/4739/47-5107433250/95میانگین9/75-

-19/2213909876845198/10-30/2167/89

-21/1413918137580259/56-26/0433/52

-23/0713928191527254/94-27/7127/23

-24/9813938231461550/52-29/2521/27

-22/0913947730407140/72-24/0016/72

27/4433/33-8433564260/77میانگین22/10-

%PSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
سال

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

برنامه های 

توسعه

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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شـده و   يدكننـده از تول ثبـت م یتموجب حما یتيحما یها سياستبرنامه  یندر ا

در دورۀ جنگ به علت اهميت  داده است. افزایش ياو را نسبت به بازار جهان یافتيدر

ور كم نگه داشتن قيمـت  به منظ ها سياستگوشت گوسفند در سبد خوراكي خانوار، 

نـاگزیر از پرداخـت ماليـات    پایاني ایـن دوره   های سالدر داخلي آن بود و دامپروران 

ی هـا  سياسـت ی اول و دوم توسـعه بـا اجـرای    هـا  برنامـه پس از آن در  .پنهان بودند

آزادسازی و كاهش نقش دولت در خریـد مسـتقيم محصـول و توزیـع آن بـه دليـل       

درصد بود كـه   22و  83آنها به ترتيب در  هاحمایتگين كاهش ارزش پول ملي، ميان

را  كننـدگان  توليـد درآمـد   ها برنامهی بخشي و ارزی در این ها سياست دهد مينشان 

با كاهش دخالـت   همزمان. به طور ميانگين در برنامۀ سوم، حدود دو برابر كرده است

ط شـركت خـدمات   هـا توسـ  )كاهش سهم توزیع نهاده های داميدولت در بازار نهاده

گوشـت گوسـفند حمایـت     كننـدگان  توليدپشيباني امور دام( و شناورسازی نرخ ارز، 

آنان را در شرایط رقابت با قيمت بازار جهـاني  درآمد  درصد از 41ها شدند و حمایت

ی حمـایتي  هـا  سياست همزمانآنان افزوده شد. آثار اجرای درآمد  پوشش داد كه به

ی توسعه در روند افزایشي توليد محصول نمایان ها برنامهر ای دارزی، قيمتي و بودجه

محصول هدفمند و مـنظم   كنندۀ حمایتی ها سياست چنان ه رسد مياست و به نظر 

 در تنظيم قيمت بازار داخلي و ادامۀ  خودكفایي اثرگذار است. ،كار گرفته شودهب

ی ها سياست)ی بخشي و كالن اقتصادی ها سياستميانگين اثر كل كه مجموع اثر 

دوم  ۀدر برنامـ ، دهـد  ميارزی( در حمایت از توليدكنندگان گوشت گوسفند را نشان 

چهارم توسعه مثبت بوده است. یعني ی سوم و ها برنامهدر  و بيشترین مقدار را داشته

از دریـافتي خـود بـدون اجـرای      نيمـي حـدود   هـا  سياسـت دامپروران با اجرای ایـن  

اند. در شده با نرخ ارز تعادلي را ماليات پرداختهتعدیلهای جهاني با قيمت ها سياست

ای های بودجـه ارزش ریال و اثر منفي حمایت برآوردبرنامۀ چهارم توسعه با وجود كم

 كننـدگان  توليـد در پي افزایش قيمت محصوالت كشاورزی موجـود در خـوراك دام،   
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-یافت كردند. پيشاز رقبای خود در بازار جهاني در بيشتردرصد  22گوشت گوسفند 

آنان در درآمد  درصد از 22در برنامۀ پنجم توسعه حمایت از دامپروران  شود ميبيني 

ی توسعه موجـب كـاهش   ها برنامهها در شرایط رقابت جهاني باشد. نوسان در حمایت

و انگيزۀ توليد  پذیری رقابتو در كاهش  شود ميدامپروران داخلي  ریزی رنامهتوانایي ب

 ست.آنان مؤثر ا

ی ارزی بـر مقـدار   هـا  سياستاثر  ۀدهند % كه نشانPSEميانگين اثر غيرمستقيم 

 ی دوم وهـا  برنامـه دورۀ جنـگ و   در حمایت از توليدكنندگان گوشت گوسفند است،

منفـي   یـت ین حمابيشـتر . ه اسـت بـود  منفـي  ها برنامه یگرسوم توسعه مثبت و در د

در برنامۀ دوم توسعه . داده است رخ نامۀ اول توسعهی ارزی در برها سياستاز  برآمده

درصد است  52/1 كنندگان توليدنگين حمایت از ی ارزی مياها سياستدر پي اجرای 

سوم توسعه كه  ۀبرناماست. در  كنندگان توليدبر  ها سياستدهندۀ اثر اندك كه نشان

 موجـب یـال  ارزش ر بـرآورد  بيشبوده است،  ياز نرخ ارز تعادل بيشترنرخ ارز حقيقي 

در  شـده اسـت.  متناسب با انحراف نـرخ ارز   ، كنندگان توليداز  درصدی 6/2یت حما

-های بودجهارزش ریال بر حمایت برآورد بيشبه دليل اثر منفي و بيشتر  1267سال 

های قيمتي گوشت گوسـفند،  های خوراك دام و انرژی در مقایسه با حمایتای نهاده

و سوم توسعه  دومی ها برنامه درنرخ ارز نبود. عالمت اثرغيرمستقيم متناظر با انحراف 

و  اولی هـا  برنامـه و در  بـوده  يبخش یها سياستاثر  كنندۀ قویتت یارز یها سياست

ــعه  ــارم توس ــا سياســتچه ــر ی،ارز یه ــا سياســت اث ــترا در حما يبخشــ یه از  ی

توسـعه  ی اول و چهـارم  هـا  برنامهبه طوری كه در  كرده است. تضعيف كنندگان توليد

 یرمقـاد ی بخشي را خنثي كـرده اسـت.   ها سياست رآورد ارزش ریال، اثر حمایتيبكم

 یگـر، د ياناست. به ب مستقيمغيراز اثر  بيشتر ی توسعهها برنامهدر ، يممطلق اثرمستق

در مجموع یعني ی بخشي بوده است. ها سياستاز  كمتری ارزی ها سياستاثرگذاری 

 یها سياستحسب عالمت شاخص،  رب گوشت گوسفند كنندگان توليداز  یتكل حما
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 .و نقش كمتری داشـته اسـت  بوده  يبخش یها سياست كنندۀ يفتضع یا یتتقو یارز

از انحـراف نـرخ ارز اسـت.     كمتـر بررسي اثرغيرمستقيم  های سال بيشترهم نين در 

گوشت گوسـفند منتقـل    كنندگان توليدی ارزی به طور كامل به ها سياستیعني اثر 

 .شود مين

 يط گوشت گوسفند كنندگان مصر از  يتحما يرمقاد يبررس 9-7-4-7

 توسعهی ها برنامه

ــت از   ــاخص حمای ــرفش ــدگان مص ــان كنن ــدۀ نش ــالدهن ــا انتق ــي از ه ی قيمت

و دیگـر   كننـدگان  مصـرف بـه   دهنـدگان ، ماليـات كننـدگان  توليدبه  كنندگان مصرف

جـا كـه   از آنمحصـول گوشـت گوسـفند،     بـارۀ اسـت. در  كننـدگان  مصرفبه  ها انتقال

( انجـام  دهنـدگان از راه بودجـۀ سـاالنۀ دولت)ماليـات    كننـدگان  مصـرف پرداختي به 

، مقـدار شـاخص   CSEنپذیرفته است، براساس روابط فصل سوم در مـورد محاسـبۀ   

و تنهـا   كننـدگان  توليـد درصدی آن برابر با شاخص درصد حمایت از قيمـت بـازاری   

 یرمقـاد ( 5-4-5-6) جـدول  . دراسـت  كنندگان مصرفدهندۀ حمایت بازاری از نشان

مـورد   ۀدور ي%( طـ CSE) گوشت گوسفند كنندگان مصرف یدرصد یتشاخص حما

 است.گزارش شده ( 1261-82)ي بررس

بـه جـز دو    1268طور كه پيش از این مشاهده شد، انحراف نرخ ارز تا سال همان

خ واقعي نر 1276ی آزادسازی تا سال ها سياستسال مثبت بود و پس از آن با اجرای 

ارزش ریـال،   بـرآورد  بـيش شد. از ایـن سـال بـا     برآوردریال كمتر از نرخ تعادلي آن 

بـا كـاهش چشـمگير ارزش     1282انحراف نرخ ارز روند كاهشي پيدا كرد و در سال 

. هم نـين  تعادلي پول ملي نسبت به ارزش حقيقي آن، انحراف نـرخ ارز منفـي شـد   

حقيقي ریال در برنامۀ پنجم توسعه نيز ادامه ارزش  برآوردروند كم شود ميبيني پيش

 پيدا كند.
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برحسـب   گوشـت گوسـفند   كننـدگان  مصـرف ارزش حمایـت مسـتقيم از    يبررس

رونـد   كننـدگان  مصـرف از  یـت ست كـه حما ا آن يانگرب، 1284های ثابت سال قيمت

در  یالر يلياردم 3682از با وجود افزایش مصرف، كه  یبه طور ،داشته استكاهشي 

-82است. در طـي دورۀ   در برنامۀ چهارم رسيده یالر يلياردم -4621 به جنگدورۀ 

با وجود ثبات قيمت داخلي و رشد مصرف، به دليل  كنندگان مصرفحمایت از 1261

تعييرات قيمت جهاني، نوساني بود. در دو برنامۀ نخست توسـعه همزمـان بـا اجـرای     

با وجـود نوسـان كـاهش     نكنندگا مصرفی آزادسازی در كشور حمایت از ها سياست

پيدا كرد. در برنامۀ سوم توسعه با افزایش قيمت جهـاني، بـا وجـود كـاهش دخالـت      

ادامـه كـاهش    كنندگان مصرفدولت در بازار نهاده و محصول ماليات تحميل شده بر 

حمایت از آنان مثبت شد. امـا در برنامـۀ    1282-84 های سالیافت، به طوری كه در 

نـاگزیر از پرداخـت ماليـات     كننـدگان  مصرفیش قيمت داخلي، چهارم توسعه با افزا

 پنهان شدند.

گوشت گوسفند، برحسب نرخ ارز تعادلي نيـز رونـدی    كنندگان مصرفحمایت از 

دورۀ جنگ و برنامۀ اول توسـعه،   های سالمشابه داشته و در سه برنامۀ اخير و بعضي 

ی هـا  سياسـت اجرای  گوشت گوسفند در پي كنندگان مصرفمنفي بوده است، یعني 

اند. در برنامۀ اول توسـعه  جهاني هزینه كرده كنندگان مصرفبخشي و ارزی بيشتر از 

گوشت گوسفند صـورت   كنندگان مصرفبرآورد ارزش ریال بيشترین حمایت از با كم

آنان در شرایط برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد  پذیرفت. یعني منافع مصرف

ی ارزی و بخشي بود. در برنامۀ دوم توسعه، كاهش ها سياستجرای بيشتر از شرایط ا

روند كاهشي پيدا كرد  كنندگان مصرفقيمت جهاني و رشد قيمت داخلي، حمایت از 

ميليارد  3857و در برنامۀ سوم توسعه در شرایط اثرگذاری متغيرهای بنيادین اقتصاد 

گوشـت گوسـفند    نـدگان كن مصرفماليات پنهان بر  1284ریال به قميت ثابت سال 

 تحميل شد
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 گوشت گوسفند كنندگان مصر ی حمايت از ها شاخص( 7-4-7-6جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش اثر کلارزش اثرمستقیم

به قیمت ثابت سال 

1384 )میلیارد ریال(

به قیمت ثابت 

سال 1384 
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

26/811360-2430-4450-25/30-33/38-58/67

38/9013612802-130119/05-31/31-12/26

38/6713623231-10226/91-28/09-1/17

47/681363469857036/58-30/046/55

-13/1613643377509929/579/2338/80

-2/7113652419266926/751/9728/72

75/7213663594-24740/03-44/83-4/80

89/871367377025350/35-43/976/38

25/050/44-268331225/49میانگین37/72

50/6213681858-198416/18-42/13-25/95

-4/3013693093362725/933/1729/10

-10/841370-1576-259-14/4412/33-2/11

-47/031371-30015721-30/3061/0230/72

-51/411372-6262909-91/3997/876/48

-41/291373-5232-861-83/1375/05-8/07

29/5334/555/03-18531192-میانگین17/38-

-31/971374-5280-2330-83/4458/33-25/11

-16/181375-3958-2494-51/7324/37-27/37

-0/891376-2502-2437-34/361/18-33/18

33/151377-367-2956-3/50-34/01-37/51

29/101378-4392-5698-75/08-50/30-125/38

49/71-0/09-49/62-3183-3300-میانگین2/64

16/961379-5321-6274-80/25-30/24-110/49

16/541380-854-2512-7/27-17/63-24/91

12/991381-2597-3966-21/70-15/72-37/41

3/851382-1464-1886-12/78-4/31-17/09

-2/79138343510/042/772/81

37/42-13/03-24/39-2857-2046-میانگین9/51

-6/18138485316267/225/7012/92

-10/701385-1101162-10/3911/761/37

-13/091386-2798-1217-26/4916/47-10/02

-7/741387-3732-2966-40/6210/82-29/80

-3/321388-9278-8980-106/636/83-99/81

-17/451389-11726-9261-100/0834/77-65/30

31/77-46/1614/39-3439-4630-میانگین9/75-

-19/221390-8277-5896-82/1734/83-47/34

-21/141391-5574-1926-40/7729/65-11/12

-23/071392-5408-953-36/2531/33-4/92

-24/981393-5113294-31/3732/721/35

-22/091394-35211849-18/5426/137/59

10/89-41/8230/93-1327-5579-میانگین22/10-

برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی

برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی

ش بینی برنامۀ پنجم  
پی

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

سال
%CSE

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
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در برنامۀ پنجم توسعه مانند برنامۀ چهارم، با افزایش قيمـت   شود ميبيني . پيش

گوشـت گوسـفند بـه طـور ميـانگين       كنندگان مصرفداخلي نسبت به قيمت جهاني 

خـارجي   كننـدگان  مصـرف از  بيشـتر  1284ارد ریال به قيمت ثابت سال ميلي 1237

 بپردازند.

 كنـد  مـي ( بـا نـرخ ارز حقيقـي، بيـان     CSE%)كننـدگان  مصرفدرصد حمایت از 

درصـد از   35گوشـت گوسـفند در دورۀ جنـگ     كننـدگان  مصرفميانگين حمایت از 

شده است.  شدۀ جهاني شاملهای تعدیلرا برحسب قيمت كنندگان مصرفپرداختي 

 35، بـه انـدازۀ   كنندگان مصرفی قيمتي، ها سياستیعني در شرایط واقعي با اجرای 

پرداختند، حمایت دریافـت  باید مي )در صورتي كه بازار آزاد برقرار باشد(درصد آن ه 

پرداختند كمتر پرداخت بایست ميدرصد نسبت به آن ه مي 35كنند. در حقيقت مي

زیـرا   ،كاهـد بازار مـي  پذیری رقابتاز  كنندگان مصرفایت از مداوم حم نبوداند. كرده

با كاهش قدرت خریـد   برند كهميسهم كمتری از مازاد بازار داخلي  كنندگان مصرف

طـور كـه بيـان شـد درصـد      . همـان كند ميآنان، در بلندمدت توليد نيز كاهش پيدا 

 كننـدگان  مصـرف  یهـا  هزینهی توسعه كاهش پيدا كرد، یعني ها برنامهها در حمایت

 كننـدگان  مصرفی بخشي و ارزی نسبت به ها سياستگوشت گوسفند در پي اجرای 

بـا   همزمانی سوم و چهارم توسعه ها برنامهجهاني افزایش پيدا كرد. به طوری كه در 

درصد  46و  34ترتيب  هایراني ب كنندگان مصرفاجرای سياست شناورسازی نرخ ارز، 

 ند.از دیگران پرداخت كرد بيشتر

 كننـدگان  مصـرف اثر كل روند مشابهي با اثر مستقيم دارد و چگونگي حمایـت از  

. در كنـد  ميگوشت گوسفند را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد ایران بيان 

برنامۀ دوم توسعه حدود نيمي از ارزش مصرف گوشت گوسفند در ایـران بـه قيمـت    

دریافت شد. در برنامـۀ   كنندگان مصرفاز شده به شكل ماليات پنهان خارجي تعدیل

 كنندگان مصرفاست،  همزمانسازی نرخ ارز سوم توسعه كه با اجرای سياست یكسان
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در درصـد از آن ـه )   27بخشـي   ی ارزی وهـا  سياسـت گوشت گوسفند بـا برقـراری   

هزینـه  بـرای مصـرف    (گونه سياست ارزی و بخشـي برقـرار نباشـد   شرایطي كه هيچ

هـای داخلـي در برنامـۀ    و با افـزایش قيمـت   كردند ت پنهان پرداخت، مالياكردند مي

 درصد افزایش پيدا كرد. 21ی آنان ها هزینهچهارم 

، عكـس عالمـت انحـراف نـرخ ارز     كنندگان مصرفعالمت اثرغيرمستقيم در مورد 

شوند و برعكس. حمایت نمي كنندگان مصرف، برآورد ارزش ریالاست، یعني با بيش 

را هنگـامي كـه سياسـت ارزی     كننـدگان  مصرفچگونگي حمایت از  به عبارت دیگر،

. در دهـد  مـي نشـان   ،شـود  مينسبت به وقتي كه سياست ارزی اجرا ن شود مياعمال 

 كننـدگان  مصرفی دوم و سوم توسعه با اجرای سياست ارزی، ها برنامهدورۀ جنگ و 

هـارم بـا اجـرای    ی اول و چها برنامهكه در اند. در حاليگوشت گوسفند حمایت نشده

گوشت گوسـفند   كنندگان مصرف)انحراف منفي(، ارزش ریال برآوردسياست ارزی كم

در  بـرای مثـال  انـد.  حمایـت شـده   ،نسبت به شرایطي كه سياست ارزی برقرار نباشد

اند. شایان ذكر % كمتر از قبل از اجرای سياست ارزی پرداخت كرده14برنامۀ چهارم 

 كننـدگان  مصـرف يانگين ماليات پنهان تحميل شده بـر  است در برنامۀ دوم توسعه م

ی ارزی در ایـن برنامـه اثرگـذار    ها سياستدرصد بوده است، یعني اجرای  12/1تنها 

 كنندگان مصرفداخلي مشابه  كنندگان مصرفنبوده و بازار داخلي این محصول برای 

از  بيشـتر خارجي بوده است. در دهۀ نخست بررسي، مقدار شـاخص اثرغيرمسـتقيم   

نرخ ارز بر بازار گوشت گوسـفند   بيشتربيانگر اثرگذاری  است كهانحراف نرخ ارز بوده 

به دليل تأمين بخشي از مصرف گوشت گوسفند از راه واردات است. اثرگذاری نرخ ارز 

از تأثير آن  برآمدهی توسعه ها برنامهدر  كنندگان مصرفو  كنندگان توليدبر حمایت از 

ی ارزی بر حمایت ها سياستخوراك دام و سوخت است. اثرگذاری های بر بازار نهاده

 بيشـتر ی توسعه لزوم توجه ها برنامهآنان در  پذیری رقابتو توسعۀ  كنندگان مصرفاز 

 .كند ميی ارزی را در بخش كشاورزی نمایان ها سياستبه كاربرد 
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 های گوشت گوسفنديشنهادو پ يریگ نتيجه 4-7-4-7

ت مهم زیربخش دامپروری و در بردارندۀ بخش مهمي از محصوال ،گوشت گوسفند

از بخش  يمختلف یتيحما یها سياستاز هزینۀ سبد خوراكي جامعه است. از این رو، 

ـ  یرپـژوهش مقـاد   یـن . در اپذیرد ميو مصرف آن انجام  يدتول  هـا  یـت حما یـن ا يكم 

محاسبه شده اسـت   1261-82 ۀدور يط CSE و MPS ،PSEی ها شاخص براساس

و كل  ای بودجه يمتي،ق های یتدر حماو نوساني  یشيد روند افزاجوو يانگرب یجنتا هك

گوشـت   كننـدگان  مصـرف و رونـد كاهشـي در حمایـت از     كننـدگان  توليداز  یتحما

 هـای  یـت در مجمـوع حما  ينبوده است. هم نـ  1284سال  ثابت يمتگوسفند به ق

در  كننـدگان  توليـد ز ا یتدر كل حما ای بودجه های یتحماسهم  يمتي،و ق ای بودجه

سـوخت   یارانۀ ایی بودجهها یتحما بررسي كمتر بوده است. در بين های سال بيشتر

ای از هـای بودجـه  درصـد از كـل حمایـت    25 حـدود  خـوراك دام  های نهاده یارانۀو 

 برآورد بيش. در دورۀ جنگ و برنامۀ سوم توسعه با است را در بر داشته كنندگان توليد

از آن ـه در بـازار    بـيش درصـد   6/2و  8/5بـه ترتيـب    كننـدگان  دتوليـ ارزش ریال، 

 حمایت شدند.كردند، دریافت مي (ی ارزیها سياستبدون اجرای )رقابتي

ی ارزی هــا سياســتينــي برنامــۀ پــنجم نيــز هماننــد برنامــۀ چهــارم،  ب در پــيش

ی بخشـي و ارزی   ها سياستیعني  ،ی بخش دامپروری نيستها سياستنندۀ ك تقویت

 كننـدگان  توليداند. شاخص حمایت بازاری نيز حمایت از نبوده همسو ها برنامهن در ای

ی هـا  سياسـت ، بـه طـوری كـه    دهد ميرا در بازار داخلي نسبت به بازار جهاني نشان 

گوشـت گوسـفند    كننـدگان  توليـد  كنندۀ حمایتی ارزی، ها سياستبخشي، برخالف 

 خواهد بود.
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 35 گوشـت گوسـفند از ميـانگين    نـدگان كن مصـرف از  یتحمااثرمستقيم  یرمقاد

كـه تغييـر    است يدهچهارم توسعه رس ۀدرصد در برنام -46جنگ به  ۀدرصد در دور

 یـن، . افـزون بـر ا  كند ميبيان  ها سياستمختلف اجرای  های دورهی را بين چشمگير

 كننـدگان  مصرفاز  یتحما یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یارز یها سياستاثر  يبررس

ی هـا  برنامـه  ينجنگ و هم ن ۀدر دور ها سياست ینا دهد ميفند نشان گوشت گوس

از  یـت حما یهـا  شـاخص بـر   سوم توسـعه كـه انحـراف نـرخ ارز مثبـت بـوده       دوم و

، ایـن  توسـعه  یها برنامه دیگركه در  داشته است، در حالي اثر منفي كنندگان مصرف

ده اسـت،  گوشـت گوسـفند شـ    كنندگان مصرفاز  یتحما افزایشموجب  ها سياست

 بوده است. يماثر مستق كنندۀ قویتت يرمستقيماثر غ یعني

در  گوشت گوسفند كندگان و مصر  دكنندگانيت از توليحما يبررس (7-4-7-3جدول 

 ارزی های دوره

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

 كننـدگان  مصرفو  كنندگان توليدی حمایت قيمتي، حمایت از ها شاخصمتوسط 

( آمـده اسـت.   5-4-5-7ی ارزی در كشـور، در جـدول )  اهـ  سياسـت در دورۀ اجرای 

گوشـت   كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليداز  یتحما یدرصد یها شاخص براساس

 یارز یها سياستبا  یسهدر مقا يبخش یها سياستارزی،  های دورهگوسفند در همۀ 

از اثــر  بيشــترهمــواره يم قــدرمطلق اثــر مســتق یــراز ،داشــته اســت یبيشــتر يرتــأث

 ،نـرخ ارز  يـت تثب ياستس يریكارگبه يلبه دل 1261 ۀبوده است. در ده قيميرمستغ

اثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیماثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم
اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

1360-137030/66-21/0620/64-0/4131/085/3336/4121/06-20/640/41

1371-1380-9/3054/05-18/5635/4897/91-12/9185/00-54/0518/56-35/48

1381-1389-4/9434/60-7/6826/9340/53-6/1334/40-34/607/68-26/93

%MPS%PSE

دوره

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

%CSE
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از  یـال ارزش ر بـرآورد  بـيش و بـا   یافـت  یشبـه شـدت افـزا    يانحراف از نـرخ تعـادل  

از جملـه   يبخشـ  یها سياست يآثار منف هدور یناما در ا ،شد یتحما كنندگان توليد

بـود كـه اثـر     یـاد ز تا حدی يجهان يمتبا ق یسهدر مقا يداخل يمتكم نگه داشتن ق

، امـا  كـرد  يرا منفـ  يدكننـده كـل از تول  یتحما مجموعو در  يرا خنث یارز ياستس

. در درصد( بـود  -4/1در این بازار اندك) كنندگان توليدشده به اليات پنهان تحميلم

 یها شاخص اثرغيرمستقيم يانگينم ي،چند نرخ یارز ياستس یبا برقرار 1271 ۀده

كـاهش تصـدی   وجود نيز با  يبخش یها سياست. شد يمنف كنندگان توليداز  یتحما

و افـزایش تسـهيالت   كاهش قيمت جهاني محصـول  به دليل ها، دولت در بازار نهاده

 را افزایش داد. كنندگان توليد، حمایت از بانكي، یارانۀ بيمه و واكسن و داروهای دامي

ی هـا  سياسـت اثرگـذاری   در ایـن دوره  دهد مينشان قيمتي ميانگين اثرغيرمستقيم 

كه اثرگـذاری ایـن    از انحراف نرخ ارز بود بيشتراین محصول  كنندگان توليدبر ارزی 

نرخ ارز شناور  یبا برقرار یارز یها سياستسوم  ۀدر دور. كند ميرا آشكار  ها سياست

 یـت حما بـا  ،بـرآورد ارزش ریـال  كـرد. كـم    يداشده انحراف نرخ ارز كاهش پیریتمد

بـا وجـود ایـن،    . را تضعيف كـرد  يبخش یها سياست مثبتاثر يدكننده، لاز تو نكردن

در شرایط رقابتي از آنان  كنندگان توليددرآمد  درصد 24ی بخشي و ارزی ها سياست

ی بخشي در دهۀ ها سياست كنندگان مصرفبرای  آنان افزود.درآمد  حمایت كرد و به

آنان را ناگزیر از پرداخـت  گوشت گوسفند نبود و  كنندگان مصرف كنندۀ حمایتسوم 

 ماليات پنهان كرد.

ی حمایت از گوشت گوسفند رونـد افزایشـي نوسـاني را در    ها شاخصبه طور كلي 

دهند كه به افزایش ریسك در طـول  ی ارزی و بخشي نشان ميها سياستپي اجرای 

ی ها سياستسوم توسعه،  ی دوم وها برنامهدورۀ جنگ و . تنها در شود ميزمان منجر 

بـرآورد  ی اول و چهارم كـم ها برنامهو در  اندكنندۀ یكدیگر بودهزی و بخشي تقویتار

گوشـت   بـارۀ . دری بخشـي را در پـي داشـته اسـت    هـا  سياسـت ارزش ریال، تضعيف 
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ها عامـل مهـم   سال بيشتری قيمتي در ها سياستاز  برآمدهقيمتي  گوسفند، حمایت

هـا در  يمت داخلـي در بـازار نهـاده   بوده است. افزایش ق كنندگان توليددر حمایت از 

 اسـت، امـا  داشـته  اثر منفي ای های بودجهی سوم و چهارم توسعه بر حمایتها برنامه

افزوده و اثر آن بر افزایش  كنندگان توليددرمان و بيمه بر حمایت از دارو و  هاییارانه

ي و بخشـ  كننـدۀ  حمایتو  همسوی باثبات، ها سياست. اجرای شود ميتوليد مشاهده 

 پـذیری  رقابـت توانـد بـه افـزایش    سـوم توسـعه، مـي    ی دوم وهـا  برنامـه ارزی، مانند 

گوشـت گوسـفند كمـك كنـد. بـه عبـارت دیگـر، چگـونگي تركيـب           كنندگان توليد

دامپروران باشـد، از اهميـت    كنندۀ حمایتآن  یندآبری ارزی و بخشي كه ها سياست

، با توجه به كنندگان توليدایت از ، در كنار حمشود ميزیادی برخوردار است. یادآوری 

به گوشت گوسفند در مقایسه با انـواع دیگـر گوشـت     كنندگان مصرفگرایش بيشتر 

به منظور حفظ  كنندگان مصرفكننده از به كارگيری ابزارهای سياستي حمایت قرمز،

 تعادل توزیع منافع بين عوامل بازار و كاهش زیان اجتماعي ضروری است.

-از نوسـان  يشـگيری پ یباثبات و بلندمدت برا یها سياست یجرا، ایجنتا براساس

 بيشتر. شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق های

دهنـدۀ  ( نشانPSE) كنندگان توليدهای قيمتي در كل حمایت از بودن سهم حمایت

یتي است. هم نين ی حماها سياستتنوع  نبوددخالت دولت در بازار این محصول و 

، از كنندگان توليداثرپذیری روند حمایت از تغييرات قيمت جهاني، با افزایش ریسك 

گيـری از منـافع بـازار    كاهد و امكان بهرهآنان مي پذیری رقابتگيری و قدرت تصميم

 هـای  یـت حما ياسـتي س یالگـو  بـر  تأكيـد . از این رو، كند ميجهاني را از آنان سلب 

سياستي، افزون بر كاهش دخالت مستقيم دولت در بازار محصول با ای و تنوع بودجه

و در  شـود  مـي حفظ انگيزۀ دامپروران بـرای توليـد   موجب  پوشش اثر ریسك قيمت،

كـه بـا حمایـت از    چنـان  .آوردنهایت امكان رقابت در بازارهای جهاني را فـراهم مـي  

با وجـود   نشده است. در سه برنامۀ توسعه، گوشت گوسفند وارد كشور كنندگان توليد
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و  يممسـتق  هـای  پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحمابخشي به تنوع این،

در افزایش انگيـزۀ   تواند يمهای دارو و درمان ی و یارانهدرآمد يمۀباز  بيشترحمایت 

ی ارزی و هـا  سياسـت تنظـيم  مناسـب باشـد.   توليد و توانایي صادرات انبوه محصول 

انجامد و با افزایي ميكنندۀ یكدیگر باشند، به همو تقویت همسوی كه ابخشي به گونه

. به كند ميداخلي كمك  كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابتافزایش مزیت رقابتي، به 

در  كننـدگان  توليـد ی حمایت از ها شاخصبهبود افزليش توليد همزمان با طوری كه 

سازی نـرخ ارز  اجرای سياست یكسان، دهد ميی سوم و چهارم توسعه نشان ها برنامه

ی بخشي بوده، بـه همـراه ایجـاد تنـوع در بـه كـارگيری       ها سياستكنندۀ كه تقویت

گوشـت گوسـفند    كننـدگان  توليـد ای موجب حمایت از ی قيمتي و بودجهها سياست

نـرخ   انحراف، دهد ميارزی ایران نشان  های دوره. مقایسۀ اثر غيرمستقيم در شود مي

 .هماهنگ است كنندگان مصرفو  كنندگان توليدحمایت از  ی ارزی( باها سياست)ارز

نـرخ ارز در فصـل سـوم، افـزایش درآمـدهای نفتـي موجـب         برآوردبا توجه به نتایج 

كـه در صـورت ثبـات نـرخ حقيقـي ارز، رشـد        شـود  مـي افزایش ارزش ریال تعادلي 

صـاد بـه عنـوان    وری اقتاست. هم نين بهـره  كنندگان توليددرآمدهای نفتي به نفع 

دارد چنـين اثـری   ها ، بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایتآوری فنشاخص پيشرفت 

گوشت گوسـفند   كنندگان توليدتواند حمایت از دولت با مدیریت این دو عامل مي كه

ی پـولي، مـالي، ارزی و   هـا  سياسـت رود، تركيب را افزایش دهد. در نهایت انتظار مي

 كنندگان مصرفو  كنندگان توليد كنندۀ حمایتآن،  رایندبای باشد كه بخشي به گونه

 گوشت گوسفند باشد.
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 همقدم 1-2

هـای حمایـت از   فصل نخست این پژوهش به بيان علل، ضـرورت و هـدف   در

ی حمـایتي،  اهـ  سياسـت ی حمایتي، اهميت ارزیابي ها سياستبخش كشاورزی، انواع 

های پژوهش پيش رو پرداختـه شـد.   ها و فرضيهضرورت انجام و هم نين بيان هدف

هـای صـورت گرفتـه در رابطـه بـا      ای از پـژوهش در فصل دوم پژوهش پيش رو، پاره

كشـور هـای    دیگـر ی حمایتي دولت در بخش كشـاورزی ایـران و   ها سياستارزیابي 

حمایــت از  بــرآوردني نظــری انــد. فصــل ســوم بــه بيــان مبــاجهــان بررســي شــده

كشاورزی و هم نين روش تحقيق و چگـونگي بـه    كنندگان توليدو  كنندگان مصرف

در فصل چهارم مباني و روش دست آوردن آمار و اطالعات مورد نياز اختصاص یافت. 

 1255-24آن بـرای ایـران در دورۀ    بـرآورد نرخ ارز تعـادلي بررسـي و نتـایج     برآورد

هـای  واقعي و تعادلي برای برنامۀ پـنجم توسـعه بـا روش    رخ ارزگزارش شد. مقادیر ن

حمایت از  برآوردبه بيان نتایج حاصل از  پنجمدر فصل بيني شد. اقتصادسنجي پيش

پرداخته  ی كشاورزیها بخشمنتخب زیرمحصوالت  كنندگان توليدو  كنندگان مصرف

 بارۀجرا در آمده دری حمایتي به اها سياستبه منظور تحليلي دقيق از وضعيت و  شد

كشت هر یك از محصوالت، سهم هر یك  والت منتخب روند توليد و سطح زیرمحص

، مقادیر واردات هر یك از آنهـا، در مـواردی   و توليد جهانكشت  آنها در سطح زیراز 
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 كنندگان توليدهای حمایتي در قبال گذاریشده به محصوالت، سياستهای اعطایارانه

 بـرآورد در فصل ششم، نتایج  شد.بررسي ا، وضعيت تجارت آنها آنه كنندگان مصرفو 

ی معرفـي  هـا  شاخصاز با استفاده ی آن ها بخشو زیرحمایت از كل بخش كشاورزی 

ی هـا  برنامـه شده در فصل سوم گزارش و چگـونگي تغييـرات آنهـا در دورۀ جنـگ و     

 .شود مياقصادی، اجتماعي و فرهنگي بررسي  ۀتوسع

 (MPSقيمت بازاری ) حمایت از برآورد 4-2

ی ها هزینههای داخلي و خارجي محصوالت كشاورزی با تعدیل اثر تفاوت قيمت

یــا از  كننــدگان مصــرفبــه  كننــدگان توليــدونقــل، موجــب انتقــال منــافع از حمــل

 برآمـده . این تفاوت قيمت، شود مي كنندگان توليدو واردكنندگان به  كنندگان مصرف

ی ارزشـي و  هـا  شـاخص ولت است كه بـا اسـتفاده از   ی قيمتي و ارزی دها سياستاز 

ــي )  ــت قيمت ــدازهMPSدرصــدی حمای ــری ( ان ــيگي ( 6-3-1. در جــدول )شــود م

ی زراعـت،  ها بخشی درصدی اثرمستقيم، اثرغيرمستقيم و اثركل برای زیرها شاخص

و ارزش اثرمسـتقيم و اثركـل بـرای بخـش      باني، دامپروری و كل بخش كشاورزیباغ

 ت.اس هكشاورزی آمد

ی قيمتـي در بـازار محصـوالت زراعـي،     ها سياستبراساس نتایج، در پي اجرای 

بـا اجـرای    1281حمایت از كشاورزان نوسان زیـادی داشـته اسـت و تنهـا از سـال      

ی سوم و چهـارم توسـعه،   ها برنامهاند و در سازی نرخ ارز حمایت شدهسياست یكسان

های جهاني با افزایش قيمته 1287ميانگين حمایت از آنان مثبت بوده است. در سال 

انـد. بـا اثرگـذاری    محصوالت زراعي، كشاورزان ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان بـوده 

متغيرهای كالن اقتصاد ایران كه در شاخص اثركل نمایان است، كشاورزان در بعضي 

ارزش  بـرآورد  بيشپایاني جنگ و برنامۀ سوم توسعه در پي  های سالها از جمله سال

اند. در برنامۀ چهارم نيز با وجود حمایـت  ال در بازار محصوالت زراعي حمایت شدهری
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بـوده و   كشـاورزان  كنندۀ حمایت ها سياستها، به طور ميانگين منفي در بعضي سال

هـای  اند. نوسـان در حمایـت  داشتهدرآمد  در بازار جهاني حضوراز  بيشتردرصد  2/3

ین نوســان را داشــته اســت. بــا اجــرای بيشــترزیــربخش زراعــت در برنامــۀ چهــارم 

محصـوالت زراعـي در دورۀ جنـگ و     كننـدگان  توليـد ی ارزی، حمایـت از  ها سياست

 كشاورزان شده است. پذیری رقابتی دوم و سوم توسعه موجب افزایش ها برنامه

شـمار  توليدات باغباني از محصوالت راهبردی در امنيـت غـذایي بـه   از آنجا كه 

ری در این بخش با هدف حمایت از كشاورزان و توسـعۀ توليـد   گذاروند، سياستنمي

زیـربخش باغبـاني كـه اغلـب      كننـدگان  توليـد هـا  و در همـۀ سـال   پـذیرد  ميانجام ن

كمتـری بـه دسـت    درآمـد   جهـاني،  كنندگان توليدصادركننده هستند در مقایسه با 

( 1271ی تعـدیل اقتصـادی)  هـا  سياسـت اند. در دورۀ جنگ تا پيش از اجـرای  آورده

خـود در شـرایط بـازار    درآمـد   درصـد  65از  بيشـتر زیربخش باغباني  كنندگان توليد

-ی توسعه، ماليـات تحميـل  ها برنامهاند و در جهاني را به شكل ماليات پرداخت كرده

درصـد رسـيده    33شده به كشاورزان كاهش پيدا كرده و در برنامۀ چهارم توسعه به 

ین ماليات بـه كشـاورزان در برنامـۀ اول    شتربيی ارزی ها سياستاست. در پي اجرای 

 كننـدگان  توليـد ارزش ریال،  برآوردبا كم دهد ميتوسعه تحميل شده است كه نشان 

در زیـربخش باغبـاني در اغلـب     MPSاند. اثرغيرمستقيم محصوالت باغي زیان كرده

هـا كمتـر از انحـراف نـرخ ارز و اثرمســتقيم بـوده اسـت كـه اثرگـذاری كمتــر         سـال 

 .دهد ميی بخشي نشان ها سياستی ارزی را در مقایسه با ها سياست

یت بـازاری  امی زراعت و باغباني، حها بخشیردر زیربخش دامپروری نيز مانند ز

 1288-21 هـای  سـال هـا منفـي بـوده اسـت و تنهـا در      از كشاورزان در اغلب سـال 

چهارم توسـعه  ی سوم و ها برنامهاند. در ی داشتهبيشترداخلي دریافت  كنندگان توليد

با كاهش دخالت دولت در بازار محصوالت دامي، به صورت خرید و توزیع محصول، با 

بهبود پيدا كرد. شـاخص اثركـل نشـان     یها، حمایت از دامپرورشدن قيمت ترواقعي



  و... كالن های ياستس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    242

 

بـا اجـرای    1281در شرایط برقراری متغيرهای تعادلي اقتصاد ایران در سال  دهد مي

از رقبـای جهـاني دریافـت     بيشتردرصد  7/1كشاورزان  ،سياست شناورسازی نرخ ارز

به دليـل   1288-82 های سالاند، اما شاخص اثركل در مقایسه با اثرمستقيم در كرده

 از ی توسعه شاخص اثرغيرمستقيمها برنامهارزش ریال كمتر بوده است. در  برآوردكم

ز بر بازار محصوالت دهندۀ اثرگذاری نرخ اركه نشان بيشتر بوده استانحراف نرخ ارز 

 نسبي بازار این محصوالت است. یدامي و آزاد

ی حمایت از كل بخش كشاورزی با وجود نوسان، روند افزایشي داشته ها شاخص

 شده به كشاورزان، ماليات تحميل1284های ثابت سال است، به طوری كه در قيمت

د ریال در برنامۀ چهارم هزار ميليار 7/2هزار ميليارد ریال در دورۀ جنگ به  4/142 از

اند. اثركـل  حمایت شده 1288-21 های سالتوسعه كاهش پيدا كرده است و تنها در 

ارزش ریـال   بـرآورد نيز روندی مشابه اثرمستقيم داشته و در برنامۀ اول توسعه با كـم 

در مقایسـه بـا دورۀ جنـگ     است كهتحميل شده  كنندگان توليدین ماليات بر بيشتر

ی ارزی در برنامـۀ اول بـرای حمایـت از    هـا  سياسـت دمندی اجـرای  دهندۀ سونشان

در پــي اجــرای سياســت  1281 هــای ســالاســت. اثركــل تنهــا در  كننــدگان توليــد

بينـي ادامـۀ   های داخلي به دليل پيشبا افزایش قيمت 1288سازی نرخ ارز و  یكسان

بت از ميالدی، حمایت مث 3112های جهاني پس از شوك قيمتي سال افزایش قيمت

 .دهد ميرا نشان  كنندگان توليد

درصد حمایت بازاری از بخش كشاورزی مقایسۀ حمایت از بخش كشـاورزی در  

پـذیر  ایران را با كشورهای دیگر بدون نياز به واحد پـولي و مقيـاس كشـورها امكـان    

كشـاورزان در دورۀ جنـگ و برنامـۀ اول     دهـد  مـي سازد. درصد اثرمستقيم نشان  مي

از پرداخت حدود نيمي از درآمد خود در بازار جهـاني و بـدون اجـرای     توسعه ناگزیر

 اند.ی بخشي و ارزی، به شكل ماليات پنهان بودهها سياست
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 بخش كشاورزی كنندگان توليداز  (MPS ی حمايت بازاریها شاخص( 6-1-2جدول 

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش 

اثرمستقیم

ارزش اثر 

کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/811360-105941-56365-44/314/6-29/8-45/214/0-31/2-59/710/9-48/7-20/021/11/2

38/901361-93490-29115-41/323/6-17/7-30/125/7-4/4-67/612/7-54/9-33/730/7-2/9

38/671362-143007-64936-52/519/6-32/9-46/119/9-26/2-70/711/4-59/3-42/927/7-15/2

47/681363-171149-70718-56/922/4-34/5-46/224/5-21/8-76/411/4-65/0-51/931/9-20/0

-13/161364-159816-206370-53/0-6/6-59/6-40/2-7/6-47/8-74/4-3/4-77/8-46/6-8/7-55/3

-2/711365-133940-141736-48/9-1/5-50/3-20/7-2/1-22/7-71/2-0/8-72/0-58/1-1/4-59/5

75/721366-172537-29846-53/337/3-16/0-22/053/531/5-60/530/6-29/9-67/430/4-37/0

89/871367-167907-29070-59/340/2-19/2-39/448/99/6-65/032/7-32/3-69/337/1-32/3

27/6-48/721/1-55/0-68/213/2-14/1-36/222/1-32/5-51/218/7-78519/59-143473/24-میانگین37/72

0/8-0/30/8-0/3-0/11/0-1/8-0/31/0-0/5-0/10/9-0/81-0/21-ضريب پراکنش0/93

50/621368-173215-71390-59/522/8-36/7-51/923/1-28/7-61/719/9-41/8-65/924/1-41/8

-4/301369-214523-230067-64/2-1/7-65/9-50/7-2/0-52/8-67/9-1/4-69/3-73/7-1/6-75/4

-10/841370-129661-162205-49/4-5/8-55/2-37/6-6/4-44/0-61/2-4/3-65/5-52/6-6/2-58/9

-47/031371-104227-333669-40/8-29/2-70/0-37/2-28/4-65/7-54/6-21/6-76/3-35/3-34/7-70/0

-51/411372-72973-320090-31/4-36/5-67/9-24/1-37/5-61/6-49/2-26/4-75/6-26/8-41/9-68/7

-41/291373-102381-289309-38/7-26/3-65/0-30/8-27/2-58/0-50/0-21/0-71/0-38/7-28/5-67/2

63/7-14/8-48/8-66/6-9/1-57/4-51/8-13/1-38/7-60/1-12/8-47/3-234455/13-132829/86-میانگین17/38-

0/2-1/7-0/4-0/2-1/9-0/1-0/3-1/7-0/3-0/2-1/7-0/3-0/44-0/39-ضريب پراکنش2/22-

-31/971374-141924-293958-44/4-18/5-62/8-42/4-17/9-60/3-47/6-16/9-64/6-44/2-20/2-64/3

-16/181375-117374-171485-42/4-9/7-52/1-36/4-9/7-46/1-50/1-8/2-58/3-41/8-10/7-52/5

-0/891376-107793-110178-40/9-0/5-41/5-42/6-0/5-43/1-39/1-0/6-39/7-40/6-0/6-41/2

33/151377-115685-44518-40/720/0-20/7-30/221/3-8/9-51/416/7-34/7-44/920/3-24/5

29/101378-92370-30066-33/719/6-14/1-18/322/13/9-34/619/5-15/1-43/017/9-25/1

41/5-42/91/3-42/5-44/62/1-30/9-34/03/1-38/2-40/42/2-130041/11-115029/44-میانگین2/64

0/4-0/50/013/1-0/27/5-0/9-0/35/9-0/5-0/17/9-0/83-0/16-ضريب پراکنش10/70

16/961379-63488-25464-24/312/9-11/4-17/612/9-4/7-34/911/4-23/5-21/814/3-7/5

16/541380-40071-10476-19/413/5-5/9-5/314/39/0-31/311/7-19/6-21/314/0-7/3

12/991381-563716482-2/912/59/624/614/539/0-22/910/3-12/6-11/312/00/7

3/851382-19586-11934-9/43/4-5/912/73/916/6-34/62/6-32/0-10/93/6-7/3

-2/791383-27732-34253-12/0-2/4-14/414/8-2/912/0-40/8-1/7-42/5-17/1-2/4-19/5

8/2-16/58/3-26/0-32/96/9-5/65/88/514/4-13/68/0-13129/01-31302/78-میانگین9/51

0/9-0/30/9-0/4-0/20/9-1/72/90/91/1-0/60/9-1/47-0/70-ضريب پراکنش0/91

-6/181384-34698-49267-15/5-5/2-20/719/5-6/612/9-43/3-3/6-46/9-21/5-5/1-26/6

-10/701385-23556-51679-9/8-9/5-19/315/4-11/24/2-38/4-6/7-45/1-7/9-10/1-18/0

-13/091386-25463-61527-10/4-11/6-22/010/4-13/0-2/6-30/1-9/4-39/5-12/0-11/9-23/9

-7/741387-40473-61263-16/3-6/5-22/7-12/3-6/3-18/6-28/0-5/7-33/7-6/7-7/4-14/1

-3/321388353202894818/6-3/814/824/0-3/720/313/5-3/99/618/2-4/014/3

-17/45138930400-913715/9-19/8-4/016/1-18/3-2/2-6/2-16/7-22/932/8-23/59/4

9/8-10/3-29/70/5-7/7-22/1-9/82/3-12/312/2-9/4-2/9-33987/44-9744/82-میانگین9/75-

1/8-0/7-0/742/5-0/6-1/0-0/55/8-1/21/1-0/6-5/4-1/07-3/45-ضريب پراکنش0/52-

-19/22139017597-257059/3-20/5-11/110/1-18/6-8/6-11/7-17/4-29/123/3-24/2-0/9

-21/141391-35211-100923-14/0-18/0-32/0-12/8-16/8-29/6-34/2-14/2-48/3-1/0-21/6-22/6

-23/071392-42464-120683-15/9-19/2-35/1-18/2-17/3-35/5-38/0-14/5-52/51/2-24/1-22/9

-24/981393-50623-144512-17/6-20/4-38/0-23/3-17/7-41/0-41/7-14/7-56/43/8-26/7-22/9

-22/091394-81446-174468-24/4-16/6-41/0-33/2-13/8-46/9-48/8-11/4-60/30/0-22/8-22/8

18/4-23/9-49/35/5-14/5-34/9-32/3-16/8-15/5-31/4-18/9-12/5-113258/19-38429/40-میانگین22/10-

0/5-0/1-0/21/9-0/1-0/4-0/5-0/1-1/0-0/4-0/1-1/0-0/50-0/94-ضريب پراکنش0/10-

MPS کل بخش کشاورزی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

سال

دامپروریباغبانیزراعت

صادی و 
برنامۀ پنجم توسعۀ اقت

اجتماعی

کل بخش کشاورزی

میلیارد ریال )به قیمت 

ثابت سال 1384(
درصد

گ
دورۀ جن

صادی و اجتماعی
برنامۀ اول توسعۀ اقت

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارم توسعۀ اقت

اجتماعی
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محصـوالت زراعـي و   هـای تضـميني   ی بعدی با افـزایش قيمـت  ها برنامهاما در 

كاهش دخالت دولت در بازار محصوالت باغي و دامي، حمایت از كشاورزان بهبود پيدا 

درصد درآمد كشـاورزان در بـازار    2/3كرد و به طور ميانگين در برنامۀ چهارم توسعه 

را نشان  ها سياستانتقال پيدا كرد، كه اثرگذاری اندك این  كنندگان مصرفجهاني به 

ين در این برنامه براساس ضریب پراكنش حمایت قيمتي از كشاورزان هم ن .دهد مي

حمایـت  آن دليـل   شده داشته است كـه ی بررسيها برنامهبيشترین نوسان را در بين 

اسـت. درصـد اثـر كـل نيـز در پـي اجـرای         برنامـه بـوده   مثبت در دو سـال پایـاني  

م توسعه كمتـرین  ارزش ریال در برنامۀ سو برآورد بيشی ارزی و بخشي و ها سياست

 27 بـرآورد  بـيش زیان را بر كشاورزان تحميل كرده است. در دورۀ جنـگ بـا وجـود    

درصدی درآمـد آنـان را    23درصدی ارزش ریال، اثركل حمایت از كشاورزان كاهش 

ده اسـت.  ودرصد به درآمد آنان افز 18ی ارزی ها سياست، در حالي كه دهد مينشان 

بـا حمایـت منفـي از    ی ارزی هـا  سياسـت عه، اجـرای  ی اول و چهارم توسها برنامهدر 

 كاسته است. آنان پذیری رقابتاز كشاورزان 

 (PSE) كنند ان توكيدحمایت از  برآورد 0-2

بخش كشاورزی،  كنندگان توليدطور كه در فصل سوم بيان شد، حمایت از همان

ران در ایـ  اسـت كـه  ای از كشاورزان شامل دو بخش حمایت بازاری و حمایت بودجه

های توليد )انواع كود ای را حمایت قيمتي از نهادههای بودجهبخش مهمي از حمایت

( 6-2-1. در جدول )گيرد ميهای خوراك دام( در برو سموم شيميایي، انرژی و نهاده

ی زراعت، باغبـاني، دامپـروری و   ها بخشدر زیر كنندگان توليدی حمایت از ها شاخص

 كل بخش كشاورزی آمده است.
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 (PSEبخش كشاورزی  كنندگان توليداز ی حمايت ها شاخص( 6-9-2ل جدو

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش 

اثرمستقیم

ارزش اثر 

کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/811360-77879-38206-32/612/4-20/2-34/712/6-22/1-55/69/8-45/86/415/321/7

38/901361-66986-16968-29/619/3-10/3-19/024/15/1-63/711/8-51/9-12/517/95/4

38/671362-99081-41040-36/415/6-20/8-32/518/3-14/3-66/410/6-55/8-10/416/66/2

47/681363-112518-40002-37/417/9-19/5-30/123/0-7/1-70/810/6-60/2-9/117/18/0

-13/161364-117257-156727-38/9-6/3-45/2-26/3-9/0-35/3-69/9-4/0-73/8-20/2-5/0-25/2

-2/711365-87708-96398-32/0-2/2-34/2-0/9-4/1-5/0-64/2-1/7-65/9-36/0-0/8-36/9

75/721366-129273-19903-39/929/3-10/7-4/150/746/6-54/429/4-25/0-53/015/9-37/1

89/871367-120342-20076-42/529/3-13/2-21/846/424/6-56/831/3-25/4-49/216/7-32/6

11/3-23/011/7-50/5-62/712/2-0/9-21/220/3-21/8-36/214/4-53664/95-101380/48-میانگین37/72

2/1-0/90/8-0/4-0/11/0-27/8-0/61/0-0/6-0/10/9-0/91-0/22-ضريب پراکنش0/93

50/621368-116755-43829-40/117/6-22/5-37/121/2-15/9-56/218/6-37/6-33/713/2-20/5

-4/301369-133574-148938-40/0-2/7-42/7-28/7-4/4-33/1-58/2-3/1-61/3-39/9-1/0-40/9

-10/841370-78731-106064-30/0-6/1-36/1-19/2-8/3-27/4-53/1-5/5-58/6-25/0-4/4-29/4

-47/031371-63996-244788-25/0-26/3-51/3-21/0-30/0-51/0-46/7-22/7-69/4-15/1-24/7-39/8

-51/411372-46658-246566-20/1-32/3-52/3-12/0-38/5-50/5-41/9-27/2-69/1-13/5-29/2-42/8

-41/291373-70216-222287-26/5-23/4-49/9-18/9-28/4-47/3-44/1-21/8-65/9-22/3-19/5-41/8

35/9-10/9-24/9-60/3-10/3-50/0-37/6-14/7-22/8-42/5-12/2-30/3-168745/45-84988/08-میانگین17/38-

0/2-1/5-0/4-0/2-1/7-0/1-0/4-1/5-0/4-0/3-1/5-0/3-0/49-0/39-ضريب پراکنش2/22-

-31/971374-103396-230867-32/3-17/0-49/4-31/6-19/1-50/7-42/6-17/7-60/3-25/7-14/2-39/9

-16/181375-79399-124400-28/7-9/1-37/8-24/4-11/4-35/7-46/5-9/3-55/8-19/0-6/9-25/9

-0/891376-77455-81744-29/4-1/4-30/8-34/3-2/1-36/4-36/2-1/8-37/9-20/0-0/4-20/4

33/151377-85532-29253-30/116/5-13/6-21/119/7-1/4-45/415/0-30/4-30/013/8-16/2

29/101378-57483-11070-21/015/8-5/2-1/418/617/3-28/117/8-10/4-28/512/4-16/2

23/7-24/60/9-39/0-39/80/8-21/4-22/51/2-27/3-28/31/0-95466/90-80652/76-میانگین2/64

0/4-0/213/1-0/5-0/219/2-1/3-0/615/1-0/7-0/215/6-0/92-0/20-ضريب پراکنش10/70

16/961379-190813790-7/39/01/74/58/613/2-21/88/4-13/4-6/99/72/9

16/541380-139126239-6/710/23/512/611/424/0-22/59/9-12/6-9/79/4-0/4

12/99138116322306688/49/417/844/511/355/8-13/88/3-5/5-5/48/22/8

3/851382508177052/41/43/831/80/932/7-26/90/6-26/4-2/82/3-0/4

-2/7913836402-30462/8-4/0-1/339/1-6/332/7-31/5-4/5-36/0-7/4-1/5-8/9

0/8-6/45/6-18/8-23/34/5-0/15/25/126/55/231/7-1037/629071/13-میانگین9/51

6/0-0/40/9-0/7-0/31/4-83/01/21/40/71/50/5-14/341/41-ضريب پراکنش0/91

-6/181384250-161970/1-6/9-6/847/8-11/436/4-36/8-6/6-43/4-9/0-3/2-12/2

-10/70138512310-158095/1-11/0-5/943/4-15/827/6-31/2-9/7-40/90/9-6/9-6/0

-13/09138613387-197445/5-12/5-7/041/7-17/923/8-23/4-12/4-35/8-2/2-7/1-9/4

-7/741387-13915-34305-5/6-7/1-12/711/5-9/91/6-23/7-7/2-31/0-0/3-4/5-4/8

-3/321388575734929130/3-5/225/151/3-7/444/019/4-5/913/621/6-2/818/8

-17/451389588912654230/7-19/211/547/6-21/626/0-0/2-18/6-18/840/1-17/222/9

7/01/5-26/08/5-10/1-16/0-14/026/6-10/30/740/6-1703/5311/0-21415/83میانگین9/75-

0/89/9-0/82/2-0/5-1/3-0/40/5-0/520/80/4-18/921/4-1/41ضريب پراکنش0/52-

-19/221390591562635631/4-20/011/445/3-21/024/3-2/3-20/1-22/341/3-18/422/9

-21/14139129809-1910611/9-17/9-6/127/0-19/37/8-25/2-16/7-41/923/2-17/06/3

-23/07139231841-2454811/9-19/1-7/125/7-19/66/1-29/1-17/1-46/226/3-19/46/8

-24/98139337283-2792012/9-20/3-7/325/8-19/86/0-32/8-17/3-50/230/3-22/28/1

-22/09139434652-2850810/4-17/1-6/722/5-16/06/5-39/8-14/0-53/829/9-19/710/2

19/310/8-42/930/2-17/0-25/8-19/110/1-3/229/3-18/9-14744/9715/7-38548/19میانگین22/10-

0/10/6-0/30/2-0/1-0/6-0/10/8-2/60/3-0/1-1/580/6-0/31ضريب پراکنش0/10-

PSE کل بخش کشاورزی

دامپروری باغبانی

برنامه های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

سال

زراعت کل بخش کشاورزی

میلیارد ریال )به قیمت 

ثابت سال 1384(
درصد

گ
دورۀ جن

برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی و 

اجتماعی
برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی

برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی
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در زیربخش زراعت تـا پایـان    شود مياثرمستقيم كه با نرخ ارز حقيقي محاسبه 

ها نيـز نوسـان زیـادی داشـته اسـت.  در      برنامۀ دوم توسعه منفي بوده و در این سال

گذاری محصوالت زراعي در شورای اقتصاد و اجرای برنامۀ سوم توسعه با بهبود قيمت

انـد و بـا   زیربخش زراعت حمایت شـده  كنندگان توليدسازی نرخ ارز، سياست یكسان

درصـد   41در برنامۀ چهارم توسعه به طور ميانگين  ها سياستادامۀ ادامۀ اجرای این 

انـد.  ی بخشـي و ارزی بـه دسـت آورده   هـا  سياستخود بدون اجرای درآمد  از بيشتر

اثركل كه حمایت از كشاورزان را با برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصـاد نشـان   

ها مثبت بوده است و پس از آن ارزش ریال در بعضي سال برآورد بيش، در پي دهد مي

ین بيشتراند. كشاورزان داخلي در مقایسه با رقبای جهاني حمایت شده 1278از سال 

در پـي اجـرای    1281ر برنامـۀ سـوم توسـعه و در سـال     د كنندگان توليدحمایت از 

 از بيشـتر درصـد   8/55است و در این سال آنـان   بودهسازی نرخ ارز سياست یكسان

شـده در  بيني با روش بياناند. براساس پيشخود در بازار جهاني دریافت كردهدرآمد 

بـا وجـود   بـا نـرخ ارز حقيقـي و تعـادلي      كشـاورزان فصل سوم، در برنامۀ پنجم نيـز  

ارزش ریال، حمایت خواهند شد؛ تداوم این روند كـه از برنامـۀ سـوم آغـاز      برآورد كم

، خودكفایي، تأمين امنيت غذایي و رشد صـادرات  پذیری رقابتشده است در افزایش 

ی ارزی بـر حمایـت از   هـا  سياستدهندۀ اثر مؤثر است. شاخص اثرغيرمستقيم نشان

 كننـدگان  توليـد هـارم توسـعه اثرگـذاری آن بـر     چاست كه در برنامۀ  كنندگان توليد

تـوان نشـانۀ آزادی   زیربخش كشاورزی افزایش پيدا كرده است. ایـن موضـوع را مـي   

 .شمارآوردبهنسبي بازار محصوالت كشاورزی 

هـای داخلـي و افـزایش    زیربخش باغباني با وجود افزایش قيمت كنندگان توليد

مت داخلي و جهاني انـرژی، تنهـا در سـال    از تفاوت قي برآمدهای های بودجهحمایت

هـا در چهـار برنامـۀ    اند و با وجود رونـد بهبـود حمایـت   حمایت دریافت كرده 1288

شـوند.  این زیربخش حمایـت نمـي   كنندگان توليدتوسعه، در برنامۀ پنجم توسعه نيز 
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ی دوم و سـوم توسـعه،   هـا  برنامـه اثركل در مقایسه بـا اثرمسـتقيم در دورۀ جنـگ و    

ها ؛ یعني در این دورهدهد مينشان  كنندگان توليدل ماليات پنهان كمتری را به تحمي

برقراری نرخ ارز تعادلي بلندمدت اقتصاد و اثرگذاری متغيرهای بنيادین اقتصاد برای 

ی ارزی هـا  سياستغيرمستقيم،  سودمند بوده است. براساس نتایج اثر كنندگان توليد

اثرگـذاری   است كـه كشاورزان افزوده درآمد  رصد برد 8/1در برنامۀ دوم توسعه تنها 

 پـذیری  رقابت. كاهش كند ميی ارزی را در این برنامه آشكار ها سياستاندك اجرای 

-صادراتي كشور را كه یكي از مهـم درآمد  باغداران با تحميل ماليات به آنان، كاهش

 در پي دارد. ،ترین منابع صادرات غيرنفتي است

اجرای های توليد و كاهش دخالت دولت در بازار نهادهبا در زیربخش دامپروری 

و در  شـده بـه كشـاورزان كـاهش یافتـه     ماليات تحميلسياست شناورسازی نرخ ارز 

 برنامۀ چهارم توسعه روند حمایت از آنان براساس شاخص درصد اثرمستقيم افزایشي

بعضـي  نيز در . شاخص اثركل به درآمد آنان افزوده شد درصد 5/8و به طور ميانگين 

در دو سال پایاني  وارزش ریال  برآورد بيشدر پي سوم  ۀبرنامدورۀ جنگ و  های سال

مثبـت   ایهـای بودجـه  به دليل افزایش قيمت داخلي و حمایتچهارم توسعه  برنامۀ

درآمـد   درصـد از  32و  26ی اول و دوم توسـعه بـه ترتيـب    هـا  برنامـه در . استبوده 

بينـي  بيششد. ی ارزی و بخشي كاسته ها سياست رایدر شرایط بدون اج دامپروران

و اجـرای قـانون    ارزش ریـال  بـرآورد كـم  بـا وجـود  توسـعه   در برنامۀ پـنجم  شود مي

رقبـای   درصـد بيشـتر از   7/11دامپروران ایراني  ها در بخش انرژی،هدفمندی یارانه

 .نندجهاني دریافت ك

حقيقـي محاسـبه    شاخص ارزشي حمایت كل از بخش كشاورزی كه با نـرخ ارز 

بـا اجـرای    1281ی توسعه نوسان داشته و تنها در دهـۀ  ها برنامهشده است در همۀ 

گذاری، از جملـه  ی قيمتها سياستبهبود شدۀ نرخ ارز، سياست شناورسازی مدیریت

ای برآمده از شكاف های بودجهقيمت تضميني و قيمت سقف و كف و افزایش حمایت
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ش مصـرف سـوخت در پـي توسـعۀ مكانيزاسـيون و      قيمتي انرژی همزمـان بـا افـزای   

چهارم توسـعه  ۀ اند. در برنامحمایت شده كنندگان توليدهای زیرزميني استحصال آب

از  1284هـای ثابـت سـال    ميليـارد ریـال بـه قيمـت    هـزار   4/31به طـور ميـانگين   

انتقـال پيـدا كـرده اسـت. در      كننـدگان  توليـد به  دهندگانگنندگان و ماليات مصرف

بخـش كشـاورزی در    كننـدگان  توليـد حمایـت از   ،ط برقـراری نـرخ ارز تعـادلي   شرای

ميليارد ریال به قيمت ثابت هزار  -7/1و  2به ترتيب  ی سوم و چهارم توسعهها برنامه

شـرایط تعـادلي اقتصـاد بـرای      بيشـتر بوده است كه بيـانگر سـودمندی    1284سال 

سـه بـا شـرایط اجـرای     یر مقابخش كشاورزی در برنامۀ سوم توسعه د كنندگان توليد

ی ارزی است. براساس نتایج اثركل در برنامۀ پنجم توسعه كشاورزان ناگزیر ها سياست

در حالي كه در شرایط برقراری نرخ ارز حقيقي  ،از پرداخت ماليات پنهان خواهند بود

 ایـن بخـش افـزوده خواهـد شـد.      كننـدگان  توليـد درآمد  هزار ميليارد ریال به 5/28

بخش كشاورزی نيز روند مشـابهي بـا    كنندگان توليددرصدی حمایت از  یها شاخص

ی ارزشي داشته است. براساس شاخص اثرمستقيم، در دورۀ جنگ به دليل ها شاخص

خود را به شكل ماليات از درآمد  از درصد 26 كنندگان توليدهای داخلي ثبات قيمت

ماليـات   1271در سـال  ی تعـدیل اقتصـادی   هـا  سياسـت اند. اما با اجرای دست داده

كاهش پيدا كرده و در برنامۀ سـوم توسـعه بـا كـاهش      كنندگان توليدشده بر تحميل

در  كننـدگان  توليدبه منافع  بيشتردخالت دولت در بازارهای نهاده و محصول و توجه 

از  1281در سـال  تعيين قيمت تضـميني و اجـرای سياسـت شناورسـازی نـرخ ارز      

بـر   هـا  سياسـت در برنامۀ چهارم نيز ادامۀ اجـرای ایـن   كشاورزان حمایت شده است. 

ین كـاهش  بيشـتر كشاورزان افزوده است. اثر كل در برنامۀ اول توسـعه   پذیری رقابت

ارزش ریال و  برآورد بيشرا نشان داده و در برنامۀ سوم توسعه با  كنندگان توليدمنافع 

انـد. شـاخص   حمایـت شـده  درصـد   1/5 كننـدگان  توليدی بخشي، ها سياستاجرای 

ی ها برنامهاثرغيرمستقيم كه عالمت آن مشابه انحراف نرخ ارز است در دورۀ جنگ و 
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و تنها در برنامۀ چهارم توسعه اثر آن  كنندگان توليد كنندۀ حمایتدوم و سوم توسعه 

لـزوم   اثرگذاری نرخ ارز بر بخش كشـاورزی و  است كهاز انحراف نرخ ارز بوده  بيشتر

. كنـد  مـي آشـكار   يگـذاری بخشـ  ی ارزی را در سياسـت هـا  سـت سيابه  بيشترتوجه 

بودن شاخص اثرغيرمستقيم در  بيشتری ارزی با مشاهدۀ ها سياستهم نين اهميت 

ی ها سياستی ارزی نسبت به ها سياست بيشتریعني اثرگذاری  ،سه با اثرمستقيمیمقا

ای كــه ی ارزی و بخشــي بــه گونــههــا سياســت. تركيــب شــود مــي بيشــتربخشــي، 

موجـب توسـعۀ توليـد،     پـذیری  رقابـت باشد با افـزایش   كنندگان توليد كنندۀ حمایت

 .شود ميخودكفایي و افزایش صادرات 

 (CSE) كنند ان مصرفحمایت از  برآورد 2-2

ــت از هــا شــاخص ــال از   كننــدگان مصــرفی حمای بخــش كشــاورزی كــه انتق

اورزی را بـا روش  محصوالت كش كنندگان مصرفبه  دهندگانو ماليات كنندگان توليد

( آمـده  6-4-1در جـدول )  دهـد  مـي شده در فصل سوم پژوهش پيش رو نشان بيان

ی زراعت، باغبـاني،  ها بخشبرای زیر CSEی درصدی ها شاخصاست. در این جدول 

ی ارزشي كـل بخـش كشـاورزی بـرای     ها شاخصدامپروری و كل بخش كشاورزی و 

 .شود ميمشاهده  1261-24 های سال

ــالدر  ــای س ــت   ج ه ــات قيم ــا ثب ــعه ب ــۀ اول توس ــگ و برنام ــي  ن ــای داخل ه

بـا   1276زیربخش زراعت حمایت زیـادی دریافـت كردنـد. از سـال      كنندگان مصرف

كاهش پيدا  كنندگان مصرفكاهش دخالت دولت در بازار محصوالت زراعي حمایت از 

 حـد سازی نرخ ارز به كمتـرین  كرد و در برنامۀ سوم توسعه با اجرای سياست یكسان

درصد هزینۀ كمتـری بـرای مصـرف محصـوال      2/5تنها  1281رسيد و آنان در سال 

 زراعي پرداختند.
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 (CSEبخش كشاورزی  كنندگان مصر از ی حمايت ها شاخص( 6-4- 2جدول

 
 پژوهش ایه هیافت: منبع

ارزش 

اثرمستقیم

ارزش اثر 

کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

اثر 

مستقیم

اثر 

غیرمستقیم
اثر کل

26/8113601257146985337/9-11/326/637/7-8/429/359/5-11/048/517/8-21/7-3/9

38/901361978793057631/9-18/213/721/6-15/36/267/1-12/954/228/4-27/41/0

38/6713621603547293541/0-15/325/733/0-11/721/370/5-11/559/035/9-24/411/5

47/6813631817147609543/2-16/726/532/4-13/618/876/1-11/564/640/9-27/713/2

-13/16136416185120910240/95/146/026/74/531/174/53/477/840/57/748/3

-2/71136515532416368743/61/144/825/81/226/972/30/873/152/81/354/1

75/7213662069325351949/6-27/422/227/3-28/0-0/764/7-27/437/364/7-26/338/4

89/8713671743634228554/3-29/724/530/2-28/12/066/7-31/335/466/2-29/736/5

18/524/9-12/756/243/4-12/416/968/9-14/128/729/3-158016/3989756/4842/8میانگین37/72

0/80/9-0/90/30/4-1/00/80/1-0/90/40/2-0/210/700/2ضريب پراکنش0/93

50/6213681767897100343/6-17/526/130/7-14/915/864/1-18/745/457/5-21/236/4

-4/30136921399122980049/81/451/231/51/432/969/41/370/865/51/567/0

-10/84137013308916471642/24/546/730/73/734/466/53/770/245/85/851/6

-47/03137110288831813733/822/456/326/816/142/863/117/680/829/832/762/5

-51/4113728943233100131/726/458/229/818/248/053/924/178/024/538/563/0

-41/29137312131728936641/017/258/237/59/947/554/119/373/439/124/964/0

139584/04234003/8540/49/149/431/25/736/961/97/969/843/713/757/4میانگین17/38-

0/340/430/21/80/20/12/10/30/12/00/20/41/60/2ضريب پراکنش2/22-

-31/97137414244328283836/113/049/126/99/236/152/315/467/743/318/061/3

-16/18137514474019881543/96/950/843/54/548/054/17/661/738/89/848/5

-0/89137611216211438234/00/434/428/40/228/641/20/541/738/30/538/8

33/1513771126125084134/7-14/020/623/3-9/613/754/4-15/838/741/6-19/022/6

29/1013781020423957930/4-15/315/116/1-12/73/338/9-18/220/742/7-16/426/2

1/439/5-2/146/140/9-1/725/948/2-1/834/027/6-122800/03137291/0135/8میانگین2/64

11/30/4-7/00/40/1-5/50/70/2-6/90/50/4-0/160/750/1ضريب پراکنش10/70

16/961379859324745524/9-8/916/021/3-6/514/839/4-10/728/722/3-12/99/3

16/541380551282573421/0-9/711/414/4-7/07/435/7-11/024/722/4-12/69/9

12/99138126152505011/3-8/82/45/3-6/6-1/323/7-10/313/412/9-11/11/8

3/851382432443588317/7-2/515/214/6-1/812/834/8-2/632/112/8-3/39/5

-2/791383727347914626/61/628/223/21/224/347/81/549/320/32/222/5

7/510/6-6/629/618/1-4/211/636/2-5/714/615/7-56638/1038653/7120/3میانگین9/51

0/90/7-0/90/40/3-0/90/80/2-0/90/60/4-0/420/710/3ضريب پراکنش0/91

-6/1813848655610069334/13/237/335/02/137/145/83/449/225/84/530/3

-10/701385673149348824/56/030/625/83/829/636/96/943/913/59/122/6

-13/091386479558300317/18/825/812/96/819/729/99/439/415/010/925/9

-7/7413878359610483126/64/330/933/22/235/429/25/634/813/36/619/9

-3/3213888969153113/92/56/423/61/124/7-11/03/8-7/2-11/83/6-8/1

-17/4513892600449381/114/515/621/18/329/47/616/524/1-31/622/6-9/0

49498/2873710/7317/96/524/425/24/129/323/17/630/74/09/613/6میانگین9/75-

0/740/490/70/70/50/30/70/20/90/60/75/30/71/3ضريب پراکنش0/52-

-19/22139013364561585/814/220/021/27/828/913/717/130/8-22/323/00/7

-21/1413916421512855921/112/633/629/36/836/235/413/949/41/020/621/6

-23/0713926879514447021/413/635/030/86/937/838/814/453/2-1/023/022/0

-24/9813937483216439921/414/335/631/16/737/842/114/756/8-3/625/622/0

-22/09139410628119454525/611/236/834/64/739/249/111/460/5-0/121/921/8

5/222/817/6-65497/24137626/1419/013/232/229/46/636/035/814/350/1میانگین22/10-

1/90/10/5-0/510/380/40/10/20/20/20/10/40/10/2ضريب پراکنش0/10-

CSE کل بخش کشاورزی

برنامه 

های 

توسعه

درصد 

انحراف 

نرخ ارز

سال

دامپروریباغبانیزراعتکل بخش کشاورزی

صادی و 
برنامۀ پنجم توسعۀ اقت

اجتماعی

میلیارد ریال )به قیمت 

ثابت سال 1384(
درصد

گ
دورۀ جن

صادی و اجتماعی
برنامۀ اول توسعۀ اقت

صادی و 
برنامۀ دوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ سوم توسعۀ اقت

اجتماعی

صادی و 
برنامۀ چهارم توسعۀ اقت

اجتماعی
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های جهاني و كاهش ارزش پول ملي در برنامۀ چهـارم توسـعه   با افزایش قيمت

افزایشي باشد. اثركل در زیربخش  كنندگان مصرفمایت از روند ح شود ميبيني پيش

درصدی ارزش ریال  13و  75 برآورد بيشبا  1281و  1266 های سالزراعت تنها در 

ال اندك بود، ی ارزی و بخشي در این دو سها سياستمنفي بوده است، اما اثر اجرای 

 1281و  1266 هـای  سـال خ ارز تعـادلي بلندمـدت اقتصـاد در    یعني با برقـراری نـر  

داخلــي و خــارجي تفــاوت چنــداني نداشــته اســت.   كننــدگان مصــرفی هــا هزینــه

ی اول و چهـارم  ها برنامهاثرغيرمستقيم كه عالمت آن عكس انحراف نرخ ارز است در 

زیربخش زراعـت   كنندگان مصرف كنندۀ حمایتارزش ریال  برآوردتوسعه به دليل كم

زیـربخش   كننـدگان  مصـرف مایـت از  بوده است. شایان ذكر است بخش مهمـي از ح 

 .گيرد ميزراعت را یارانۀ گندم برای مصرف نان در بر

هـای برتـر ایـران در صـادرات     با وجود نقش صادراتي زیربخش باغبـاني و رتبـه  

های دولت در بازار ایـن محصـوالت   محصوالت این زیربخش در جهان، در پي دخالت

كنند. به طوری كـه در دورۀ  مي این زیربخش حمایت زیادی دریافت كنندگان مصرف

درصد ارزش مصرف این محصوالت  2/61و  2/68جنگ و برنامۀ اول توسعه به ترتيب 

بـودن   یكي از دالیـل انـدك  كردند. های جهاني را به شكل یارانه دریافت ميبا قيمت

ۀ محصوالت خود در در عرض كنندگان توليدي توانناهای داخلي این محصوالت قيمت

ضـعف بازاریـابي و    است كه بيشتر)اعم از داخلي و جهاني( با قيمت مناسببازارهای 

ی توسعۀ بعدی بـا وجـود نوسـان،    ها برنامه. در دهد ميالمللي را نشان بازاررساني بين

كاهش پيدا كرد و در برنامۀ چهارم توسعه  كنندگان مصرفبه  كنندگان توليدانتقال از 

پيدا كرد. اثركل نيز روندی مشابه داشـت و   ی آنان كاهشها هزینهدرصد از  32تنها 

درصد از ارزش مصـرف محصـوالت بـاغي بـه      21ی سوم و چهارم حدود ها برنامهدر 

ها اثرغيرمسـتقيم كمتـر از انحـراف    یارانه پرداخت شد. در همۀ دوره كنندگان مصرف
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درصـد   13درصدی ارزش ریـال،   27 برآورد بيش پينرخ ارز بود و در دورۀ جنگ در 

 نۀ مصرف محصوالت باغي افزایش پيدا كرد.هزی

حمایت از زیربخش دامپروری تا پایان برنامۀ دوم توسعه نوسان انـدكي داشـت،   

اما در برنامۀ سوم توسعه با كاهش دخالت دولت در بازار محصوالت دامـي، بـا وجـود    

كـاهش پيـدا كـرد و در     كننـدگان  مصـرف ای، حمایـت از  هـای بودجـه  افزایش یارانه

در  شـود  مـي بينـي  ناگزیر از پرداخت ماليات پنهان شدند. پيش 1288-82 یها سال

ی آنان افزوده شود. اثركل در دورۀ جنـگ  ها هزینهدرصد به  3/5برنامۀ پنجم توسعه 

زیـربخش   كننـدگان  مصـرف ارزش ریال بـر حمایـت از    برآورد بيشبه دليل اثرمنفي 

كه  دهد ميرا نشان  كنندگان مصرفدامپروری برخالف اثرمستقيم، حمایت كمتری از 

محصوالت دامي  كنندگان مصرفبيانگر اثرگذاری منفي متغيرهای بنيادین اقتصاد بر 

 كننـدگان  مصـرف ی ارزی بـرای  هـا  سياستی اول و چهارم توسعه ها برنامهاست. در 

 6/2و  7/12محصوالت دامي سودمند بود و اثرغيرمستقيم در این دو برنامه به ترتيب 

ی هـا  هزینـه درصـد   8/33اثرغيرمسـتقيم در برنامـۀ پـنجم توسـعه نيـز      درصد بود. 

 .دهد ميرا كاهش  كنندگان مصرف

ش كشاورزی با وجـود افـزایش   خب كنندگان مصرفرمستقيم حمایت از ارزش اث

هزار ميليارد  4/42ليارد ریال در دورۀ جنگ به يهزار م 158مصرف، كاهشي بود و از 

در برنامۀ چهارم كاهش پيدا كرد. این شاخص با  1284های ثابت سال ریال به قيمت

های جهاني با نرخ ارز تعادلي رونـدی مشـابه داشـت و در برنامـۀ سـوم      تعدیل قيمت

توسعه در پي كاهش دخالت دولت در بازار محصول و اجـرای سياسـت شناورسـازی    

 صورت كنندگان مصرفبه  دهندگانو ماليات كنندگان توليدنرخ ارز كمترین انتقال از 

ــذیرفت. شــاخص درصــدی اثرمســتقيم در دورۀ جنــگ، حمایــت افزایشــي از       پ

ی تعـدیل  ها سياست. در برنامۀ اول توسعه با اجرای دهد ميرا نشان  كنندگان مصرف

ی بعـد بـا   هـا  برنامـه با نوسـان همـراه شـد و در     كنندگان مصرفاقتصادی حمایت از 
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كاهش پيدا كرد و در سـال   ،انهای داخلي حمایت از آنان با وجود نوسافزایش قيمت

ــه  1282 ــۀ دوره   1/1ب ــز در هم ــل ني ــيد. شــاخص اثرك ــت از درصــد رس ــا حمای ه

، به طـوری كـه كمتـرین حمایـت از آنـان در سـال       دهد ميرا نشان  كنندگان مصرف

با اجرای سياست شناورسازی نرخ ارز انجام پـذیرفت. اثرغيرمسـتقيم    همزمان 1281

ی ها سياستر مطلق انحراف نرخ ارز است كه نقش كمتر ها كمتر از مقدادر همۀ دوره

ارزی را در بازار محصوالت كشاورزی و حمایت از كنشگران بـازار را بـه دليـل بسـته     

 .كند ميبودن بازار و دخالت دولت در آن آشكار 

 

 (GSSE) خدمات عمومي بخش كشاورزیحمایت از  برآورد 2-2

كـه بـه شـكل ارزش و     زیت از خدمات عمومي در بخش كشـاور شاخص حمای

هـایي اسـت كـه بـه     ، پرداخـت شـود  مـي سهم از توليد ناخلص داخلي كشور گزارش 

ارتباط نـدارد، زیـرا ایـن     كنندگان مصرفهای فردی كشاورزان یا ها و فعاليتتصميم

ها به شكل فردی دریافتي ندارند. ایـن شـاخص بـا روشـي كـه در فصـل سـوم        گروه

( آمـده اسـت.   6-5-1و نتـایج آن در جـدول )   پژوهش پيش رو بيان شـد، محاسـبه  

-82براساس نتایج، رشد شاخص حمایت از خدمات عمومي در سه دهۀ مورد بررسي 

هـای ثابـت سـال    با وجود نوسان، افزایشي بوده است. به طوری كه در قيمـت  1261

ميليارد ریال در برنامۀ چهارم  6227ميليارد ریال در دورۀ جنگ به  3612، از 1284

هـای دولـت از خـدمات    ه افزایش یافته است. در برنامۀ چهارم توسـعه حمایـت  توسع

ی داشته و ضـریب پـراكنش ایـن برنامـه نسـبت بـه       بيشترعمومي كشاورزی نوسان 

 درصد بوده است. 54ميانگين 

ها از توليد ناخالص داخلي كل كشـور، بـه طـور ميـانگين     سهم این نوع حمایت

هـای نظـامي، در نخسـتين    با كـاهش بودجـه  درصد بوده است و پس از جنگ  41/1
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برنامۀ توسعه افزایش پيدا كرد. اما با رشد توليد ناخالص داخلي كشور رونـد كاهشـي   

ی دوم و سوم توسعه با وجود نوسان، از ثبات نسبي برخـوردار  ها برنامهپيدا كرد و در 

در حمایـت از خـدمات عمـومي     چشمگيربود. در برنامۀ چهارم توسعه با وجود رشد 

، در سه سال مياني ایـن برنامـه ایـن    1284درصد در سال  62/1بخش كشاورزی تا 

پایـاني   های سالدرصد رسيد و در  3/1سهم به كمترین مقدار در سه دهه و كمتر از 

توسـعۀ   چونخدماتي از آنجا كه افزایش پيدا كرد. نوسان شدید در تخصيص بودجه، 

يني كردن، توسـعه و تجهيـز انبارهـا و    ها، خدمات آموزشي و ترویجي، ماشزیرساخت

دسـتي، ایجـاد مراكـز كنتـرل كيفيـت و بهبـود بازاریـابي،        صنایع باالدستي و پـایين 

. كنـد  مـي ند و حتـي نـامتوازن   فرایندی بلندمدت است، توسعۀ بخش كشاورزی را كُ

این نوسان در برنامۀ چهارم توسعه با توجه به هـدف ایـن برنامـه مبتنـي بـر      ویژه،  به

وری ناهماهنگ است و لـزوم تـالش بـرای افـزایش حمایـت از خـدمات       یش بهرهافزا

ي كشـور و پایـۀ زنـدگي    كنندۀ امنيت غـذای عمومي بخش كشاورزی به عنوان تأمين

 .كند ميشكار آروستایي را 

 (TSE) بخش كشاورزیاز كل حمایت  برآورد 2-2

بخـش  و خـدمات عمـومي    كننـدگان  مصـرف ، كنندگان توليدمجموع حمایت از 

 ( از بخـش كشـاورزی اسـت. در جـدول     TSEكشاورزی بيانگر شاخص حمایت كل )

و كـل   1ی زراعـت، باغبـاني، دامپـروری   هـا  بخش( شاخص حمایت كل از زیر1-6-6)

( آمـده اسـت. سـهم    GSSEبخش كشاورزی و شاخص حمایت از خـدمات عمـومي)  

بـرای  از توليدناخالص داخلي كشور نيز  GSSEكل بخش كشاورزی و  TSEشاخص 

شاخص حمایـت   ها با حجم كل اقتصاد كشور گزارش شده است.مقایسۀ این حمایت

TSE  و  كنـد  مـي ی دیگر ارزیابي ها بخشحمایت از بخش كشاورزی را در مقایسه با

                                                 
1
 لحاظ نشده است. GSSEهای كشاورزی شاخص زیربخش TSEهای در محاسبۀ شاخص  
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، نيازمنــد بررســي كننــدگان مصــرفو  كننــدگان توليــدمنــدی قضــاوت دربــارۀ بهــره

 است. CSEو  PSEی ها شاخص

دهنـدۀ رونـد   ربخش زراعت بـا وجـود نوسـان، نشـان    زی TSE اثرمستقيمشاخص 

افزایشي حمایت از این زیربخش است. این شـاخص در برنامـۀ سـوم توسـعه در پـي      

بـا   شود ميبيني ی داشته است. پيشچشمگيررشد  كنندگان توليدافزایش حمایت از 

در برنامۀ پنجم توسـعه حمایـت    كنندگان مصرفو  كنندگان توليدافزایش حمایت از 

افزایش  1284هزار ميليارد ریال به قيمت ثابت سال  5/77از زیربخش زراعت به  كل

پيدا كند. اثركل نيز روند مشابهي داشته و با افزایش توليد محصـوالت زراعـي ارزش   

حمایت كل از این زیربخش افزایش پيدا كرده و در برنامۀ چهارم توسعه با اثرگـذاری  

هـای ثابـت سـال    هزار ميليارد ریال به قيمـت  5/61متغيرهای بنيادین اقتصاد ایران 

شـيوۀ   اسـت كـه  های مختلف یارانه به زیربخش زراعت پرداخت شده با روش 1284

 هر محصول از آن متفاوت است. كنندگان مصرفو  كنندگان توليدمندی و سهم بهره

شاخص حمایت كل از زیربخش باغباني با استفاده از نرخ ارز حقيقي برای تبـدیل  

ی توسـعه همـراه بـوده اسـت. در دورۀ     ها برنامههای جهاني با نوسان زیادی در قيمت

و  كننـدگان  مصـرف ی اول و دوم توسعه بـا وجـود حمایـت زیـاد از     ها برنامهجنگ و 

و  كننـدگان  توليدای در بخش توليد از كنشگران زیربخش باغباني)های بودجهحمایت

ی بخشي و ها سياستیعني اجرای  ( ماليات پنهان دریافت شده است،كنندگان مصرف

 ارزی به زیان این زیربخش بوده است.
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 (TSEبخش كشاورزی  كنندگان توليدكل از ی حمايت ها شاخص( 6-6-2جدول 

 
 پژوهش های یافته: منبع

سهم بودجه 

خدمات 

عمومی 

بخش 

کشاورزی از 

)%( G D P

ارزش 

بودجه 

خدمات 

عمومی 

بخش 

کشاورزی

اثر کلاثر مستقیماثر کلاثر مستقیماثر کلاثر مستقیماثر کلاثر مستقیماثر کلاثر مستقیم

26/8113600/4625233376325951263-4813808574550357341709/26/2

38/9013610/4426861617811586-1010-81215726283533580162955/52/7

38/6713620/5433883053019968-948-7083169112635646613528310/35/6

47/6813630/5734793527023604-1307-8373523313325726763957212/06/5

-13/1613640/3722902221523161-2909-4390252883360446884546657/68/8

-2/7113650/4524124291042058-2402-33212710828552700286970113/213/1

75/7213660/3718704225223881-1512717355587018795293548615/87/0

89/8713670/5122591351812863-2261374407287971562792446712/75/5

753/128142/713960/759249/238704/810/87/0-1086/1-0/472613/3129579/3722883/9میانگین37/72

3/00/30/80/30/40/30/4-1/0-0/160/210/380/4ضريب پراکنش0/93

50/6213680/5625072639411623-2674-3433631415895625412968213/96/6

-4/3013690/6235573046829215-259-17955020953442839748441914/614/7

-10/8413700/5739332753328067-299-2245271233283058291625848/59/1

-47/0313710/53384619002251942460-5366174305352142737771955/910/6

-51/4113720/5248373116946640-634-11996122384979047611892715/19/6

-41/2913730/4441223308132695-1627-10560196474494355223712005/97/6

5384/327160/241736/958396/269058/69/09/7-505/4-0/543800/2227941/2128905/8میانگین17/38-

0/90/50/40/20/30/50/3-3/4-0/110/200/180/4ضريب پراکنش2/22-

-31/9713740/3127381726918864-668-7552224474065841786547094/76/1

-16/1813750/3935924516449225-3334-7177235113236768933780067/58/5

-0/8913760/3834321385512339656-241201962054038140360704/24/0

33/1513770/3228111357615375-2146-25215650646629891243993/42/8

29/1013780/29273522256140084218460618085989647295312454/93/3

2123/219977/721985/145209/044885/95/04/9-254/6-0/343061/7422424/1421962/2میانگین2/64

2/40/20/70/30/50/30/5-11/5-0/140/140/590/7ضريب پراکنش10/70

16/9613790/33369345715357037811652013325902370544549396/34/9

16/5413800/38443225744208584102391411370720145647364054/03/2

12/9913810/3852783365729975286124935956324947752409953/43/0

3/8513820/3551504033237496-201-9988195709053476487383/73/3

-2/7913830/284560632816116438971940119581299683696806615/14/9

0/354622/5841745/9137039/43693/82773/710160/77911/760223/152347/44/53/9میانگین9/51

0/130/140/340/40/81/00/30/40/30/30/30/3ضريب پراکنش0/91

-6/1813840/63117737250570820-615-3513149151718998578962695/35/2

-10/7013850/1938027133170345-3249-7663115421499783425814814/14/0

-13/0913860/1635685025950908-715-5579117981793164910668273/03/1

-7/7413870/1531265774658059597-1914113381438272807736523/53/6

-3/3213880/3974485457852857536641186599762773991720513/93/8

-17/4513890/41867154587602233246-536581126170162801513/43/8

2426/09974/913898/077312/078405/13/93/9-0/326397/8660167/4760535/2771/7میانگین9/75-

1/70/40/30/20/10/20/2-0/590/540/160/14/0ضريب پراکنش0/52-

-19/2213900/30506556119612034034820123662049177584875794/65/2

-21/1413910/28455369859779341392-32252277434744985771140066/17/0

-23/0713920/3046857452584459697-431325414397761053211246076/78/0

-24/9813930/3248498307196180159-530528885456051169641413297/79/3

-22/0913940/355049104407118783-1138-6742376645399614598217108610/111/8

3752/925420/538922/4108885/5127721/37/18/3-0/314840/1077596/1887711/81028/8میانگین22/10-

0/80/40/30/20/20/30/3-0/080/050/230/21/9ضريب پراکنش0/10-

صادی و 
برنامۀ پنجم توسعۀ اقت

اجتماعی
گ

دورۀ جن
صادی و اجتماعی

برنامۀ اول توسعۀ اقت
صادی و 
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در برنامۀ سوم توسعه در پي كاهش شدید قيمت نفت و لزوم توجه به صـادرات  

، حمایت از زیـربخش  گيرد مين را در برغيرنفتي كه محصوالت باغي سهم زیادی از آ

از  بيشـتر ماليات پنهـان ایـن بخـش     1283باغباني افزایش پيدا كرد و تنها در سال 

هـای جهـاني، حمایـت از ایـن     یارانۀ آن بود. در برنامۀ چهارم توسعه با افزایش قيمت

ميليارد ریال به قيمت ثابـت سـال    771زیربخش كاهش پيدا كرد و به طور ميانگين 

به این زیربخش یارانه پرداخت شد. پرداخت یارانه بـه یـك زیـربخش در پـي      1284

ی ارزی و بخشي، توسعۀ توليد و صادرات را در پي دارد. اما توجه به ها سياستاجرای 

اهميـت دارد، زیـرا    ها سياستدر توزیع منافع  كنندگان مصرفو  كنندگان توليدسهم 

يف طرف عرضه یا تقاضا را در پي دارد كـه  سویه از یك گروه، تضعتداوم حمایت یك

بـا كـاهش    كنندگان توليدانجامد. از یك سو، تضعيف به كاهش منافع گروه دیگر مي

یـا   كننـدگان  مصـرف انگيزۀ توليد، كاهش عرضه، افزایش قيمت و كاهش حمایـت از  

، كننـدگان  مصـرف ی دولت را در پي دارد و از سوی دیگـر تضـعيف   ها هزینهافزایش 

را بـه دنبـال    كنندگان توليدقاضا، مازاد عرضه، كاهش قيمت و كاهش منافع كاهش ت

با كاهش دخالـت دولـت    همزماندارد. ميانگين اثركل نيز تنها در برنامۀ سوم توسعه 

زیـربخش   كننـدۀ  حمایـت در بازار محصول و اجرای سياسـت شناورسـازی نـرخ ارز،    

به اثركل در برنامۀ پنجم توسعه  برخالف اثرمستقيم،، شود ميبيني ني بود. پيشباغبا

 ،غيرمسـتقيم  منفي باشد. براساس نتایج اثرمستقيم و اثربرآورد ارزش ریال، دليل كم

 بيشتری ارزی بر توليد و مصرف زیربخش باغباني ها سياستمنفي  اثر رسد ميبه نظر 

است، زیـرا اثركـل در چهـار برنامـۀ توسـعه كمتـر از اثرمسـتقيم اسـت. اثـر منفـي           

هـا و  ارزش ریـال بـر حمایـت از نهـاده     بـرآورد  بـيش ی ارزی در شـرایط  هـا  تسياس

 كننـدگان  توليـد ارزش ریـال بـر حمایـت از     بـرآورد و در شرایط كـم  كنندگان مصرف

 زیربخش باغباني است.
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ی توسـعه رونـد   ها برنامهدر شاخص اثرمستقيم حمایت كل از زیربخش دامپروری 

بـا كـاهش دخالـت دولـت در بازارهـای       دهد مياست. این روند نشان كاهشي داشته 

ي دریـافت  ۀ( یارانـ 6-4-1( و )6-2-1) هـای براساس جـدول  ،نهاده و محصوالت دامي

انـد كـه   ناگزیر از پرداخت ماليات شده كنندگان مصرفافزایش یافته و  كنندگان توليد

فع دست آمده توسط كشاورزان در این شرایط در مقایسه با مـازاد منـا  مازاد منافع به

كل حمایت كل از . اثركمتر بوده است ها سياستپيش از اجرای این  كنندگان مصرف

ــه دليــل زیــربخش دامپــروری  افــزایش بيشــتر حمایــت از در برنامــۀ اول توســعه ب

ارزش  بـرآورد كـم در پي  كنندگان توليددر مقایسه با افزایش ماليات  كنندگان مصرف

ر ایـن برنامـه بـا اثرگـذاری متغيرهـای      د . یعنياست، بيشترین مقدار را داشته ریال

منافع در زیـربخش دامپـروری موجـب دریافـت ماليـات       برایندتعادلي اقتصاد ایران، 

بـرآورد ارزش ریـال بـه    شایان ذكر است، كـم  پنهان از كنشگران این بازار شده است.

های توليد در مقایسـه بـا   دليل اثرگذاری مثبت بر حمایت از مصرف محصول و نهاده

ارزش ریال بر حمایت بازاری از توليدكنندۀ محصول، اثر  برآورد بيشگذاری مثبت اثر

 دارد. TSEبيشتری بر افزایش 

ها منفي بـوده  سال بيشترتنها برای زیربخش باغباني در  TSEشاخص از آنجا كه 

دهندۀ دریافت یارانه ها نشاناست این شاخص برای كل بخش كشاورزی در همۀ سال

های داخلـي و خـارجي،   ی اول و دوم توسعه با نوسان شكاف قيمتها هبرناماست. در 

در برنامـۀ   بود، امـا توليد و مصرف، حمایت از بخش كشاورزی با نوسان مداوم همراه 

اغلب محصوالت و  كنندگان مصرفو  كنندگان توليداز  همزمانسوم توسعه با حمایت 

ی داشـت و  چشمگيررشد ای، حمایت از بخش كشاورزی های بودجهافزایش حمایت

هزار ميليارد ریال رسيد. اما روند نوساني آن در برنامۀ چهارم  5/28به  1284در سال 

یت كل از توسعه از سر گرفته شد. در شرایط برقراری نرخ ارز تعادلي اقتصاد نيز حما

سوم توسعه افزایشي بود و در برنامۀ چهارم توسعه با وجود ۀ بخش كشاورزی در برنام
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 صورت كنندگان مصرفو  كنندگان توليدین حمایت از بيشتربه طور ميانگين،  نوسان

از بخـش   1284هزار ميليـارد ریـال بـه قيمـت ثابـت سـال        4/78پذیرفت. حمایت 

ای در پي های بودجهكشاورزی در این برنامه به دليل افزایش توليد و مصرف و یارانه

ـ  ه دریافـت ماليـات پنهـان از    شكاف قيمتي سوخت داخلي و خارجي است. با توجه ب

ارزش ریال در برنامۀ چهارم توسعه، پرداخت یارانه به  برآورددر پي كم كنندگان توليد

بود كه در بلندمدت تضعيف توليد،  كنندگان مصرفكل این بخش به دليل حمایت از 

 را به دنبال دارد. در برنامۀ سوم نيز كه كنندگان مصرفنياز به واردات و كاهش منافع 

سهم حمایت كل  بيشترحمایت شدند  كنندگان توليدارزش ریال  برآورد بيشبه دليل 

 .بوددر برگرفته  كنندگان مصرفایت از را حم

پـس از   هـای  سالسهم حمایت بخش كشاورزی از توليدناخالص داخلي كشور در 

كـاهش توليـد    ه دليـل بـ  1266در سـال   و بـوده  ينوسان و درصد 11كمتر از  جنگ

محاسبه شده با نرخ ارز  TSE. نسبت شاخص بوددرصد  8/15خلي كشور ناخالص دا

 هـا، بـه جـز برنامـۀ اول توسـعه     بيشتر سالتعادلي به توليد ناخالص داخلي كشور در 

ی ارزی بر حمایت ها سياستاثر منفي  بيشتركمتر از اثرمستقيم است كه بيانگر تأثير 

اخص حمایـت از بخـش   از بخش كشـاورزی اسـت. تفـاوت اثرمسـتقيم و اثركـل شـ      

ی سوم و چهارم توسعه با كاهش انحراف نـرخ ارز كمتـر شـده    ها برنامهكشاورزی در 

را در بخـش   هـا  سياستی ارزی لزوم توجه به این ها سياستاین واكنش به  است كه

 .كند ميكشاورزی آشكار 

 

  يری و پيشنهادهانتيجه 2-2

ي از جایگـاه راهبـردی   بخش كشاورزی به دليل نقش آن در تأمين امنيت غذای

بخش كشاورزی به طور ميانگين  ،برخوردار است. براساس گزارش بانك مركزی ایران
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هم نـين  . گيـرد  مـي لص داخلي و اشتغال كشور را در برادرصد از توليدناخ 12و  16

 شـود  مـي موجـب  ، اغلب همراه این فعاليت اقتصادی اسـت  كه ایسبك زندگي ویژه

. پذیردانجام كشاورزی مختلفي از بخش توليد و مصرف ی حمایتي ها سياستهمواره 

، MPS ،PSEی هـا  شـاخص  براساسها در پژوهش پيش رو مقادیر كمي این حمایت

CSE ،GSSE  وTSE  محاسبه شده است. 1261-24طي دورۀ 

 كنندگان توليدهای قيمتي و حمایت از نتایج بيانگر وجود روند افزایشي در حمایت

هـا و محصـوالت   اسـت. كـاهش دخالـت دولـت در بـازار نهـاده       ی توسعهها برنامهدر 

ه ی ارزی موجب بهبود حمایت از كشاورزان شـد ها سياستكشاورزی در كنار اجرای 

هـای  هـای نهـاده  ای سـهم یارانـۀ سـوخت و یارانـه    های بودجه. در بين حمایتاست

 21ز توليد)خوراك دام و انواع كود و سموم شيميایي( برای همۀ محصـوالت بـيش ا  

در برنامۀ سوم توسعه  .ه استبود كنندگان توليدای از های بودجهدرصد از كل حمایت

سازی نرخ ها و محصول و اجرای سياست یكسانبا كاهش دخالت دولت در بازار نهاده

 یرمقـاد كل بخش حمایت شده است.  ی كشاورزی وها بخشزیر كنندگان توليدارز، از 

 ۀدرصد در دور 43 بخش كشاورزی از ميانگين گانكنند مصرفاز  یتحمااثرمستقيم 

ی را بين چشمگيركه تغيير  است يدهچهارم توسعه رس ۀدرصد در برنام 17جنگ به 

اثـر   يبررسـ  یـن، . افـزون بـر ا  كنـد  مـي بيـان   هـا  سياسـت مختلف اجـرای   های دوره

بخـش   كننـدگان  مصـرف از  یـت حما یرو انحراف نرخ ارز بـر مقـاد   یارز یها سياست

 ی دوم وهـا  برنامـه  ينجنگ و هم ن ۀدر دور ها سياست ینا دهد مينشان  كشاورزی

 كنندگان مصرفاز  یتحما یها شاخصبر  سوم توسعه كه انحراف نرخ ارز مثبت بوده

موجب  ها سياست، این توسعه یها برنامه دیگركه در  داشته است، در حالي اثر منفي

 يرمسـتقيم اثر غ است، یعنيبخش كشاورزی شده  كنندگان مصرفاز  یتحما افزایش

 بوده است. يماثر مستق كنندۀ قویتت
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ی ها سياست، كنندگان توليددربارۀ  همانند برنامۀ چهارميني برنامۀ پنجم ب در پيش

ی بخشـي و  ها سياستیعني  ،ی بخش كشاورزی نيستها سياستنندۀ ك ارزی تقویت

نيـز حمایـت از   انـد. شـاخص حمایـت بـازاری     نبـوده  همسـو  هـا  برنامـه در این  ارزی

، به طـوری كـه   دهد مينرا در بازار داخلي نسبت به بازار جهاني نشان  كنندگان توليد

 بخش كشاورزی خواهد بود. كنندگان توليدكنندۀ تضعيفارزی،  و ی بخشيها سياست

محصـوالت   كننـدگان  مصـرف ی ارزی و بخشـي از  هـا  سياستاین در حالي است كه 

 كنند.بخش كشاورزی حمایت مي

 

 
 ةطي دور بخش كشاورزی در كشورهای اتحاديۀ اروپا كنندگان مصر و  كنندگان توليدی حمايت از ها شاخص (6-3-2 نمودار

1121-2386 

ی حمایـت از  هـا  شـاخص ، رونـد  شـود  مـي ( مشـاهده  6-7-1كه در نمودار )چنان

در كشورهای اتحادیۀ اروپا عكس یكدیگر بوده است.  كنندگان مصرفو  كنندگان توليد

محصـوالت كشـاورزی، متناسـب بـا افـزایش       كننـدگان  توليدطوری كه حمایت از به
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همـواره   كننـدگان  توليد، كاهش یافته است. اما حمایت از كنندگان مصرفحمایت از 

ها در اتحادیـۀ اروپـا بـر    منفي بوده است. حمایت كنندگان مصرفمثبت و حمایت از 

. دهـد  مـي یـك رونـد ویـژه را نشـان     چنداني نداشته و پيروی از خالف ایران نوسان 

اخير در اتحادیـۀ   های سال، با حفظ توليد، در كنندگان مصرفسرعت رشد حمایت از 

اروپا بيانگر حمایت از هر دو گروه كنشگران بازار محصوالت كشاورزی با هدف تقویت 

 كل بخش كشاورزی است.

-82روند نوساني شاخص حمایت از خدمات عمـومي بخـش كشـاورزی در دورۀ    

 انـدك كه دربـارۀ  و چناناست ها شده موجب كاهش سرعت توسعۀ زیرساخت 1261

بودن قيمت داخلي محصوالت صادراتي زیربخش باغباني، با وجود امكان كيفي رقابت 

هـای انبـارداری و   توسـعۀ زیرسـاخت   نبـود ، در بازار جهاني در فصل پنجم بيان شـد 

ازاریـابي و بازاررسـاني، دسترسـي    ونقل مناسب و تسـهيل ب ای، وسایل حملسردخانه

كشاورزان به بازار جهاني را كاهش داده اسـت. از ایـن رو افـزایش خـدمات عمـومي      

بخش كشاورزی و با در نظر گرفتن نگاه بلندمدت در رشد بخش كشاورزی و صادرات 

 آن نيز مؤثر است.

بـه ویـژه در    TSEی حمایت از كـل بخـش كشـاورزی    ها شاخصروند افزایشي 

بخـش كشـاورزی اهميـت     كنندگان توليدسوم توسعه در پي بهبود حمایت از  برنامۀ

را  كننـدگان  مصـرف و  كننـدگان  توليـد از  همزمانبا هدف حمایت  ها سياستتنظيم 

. حمایت از هر دو گروه كنشگران بازار محصـوالت كشـاورزی و توزیـع    كند ميآشكار 

واردات  بـه  بخش و كاهش نيـاز عادالنۀ منافع ميان دو گروه با تقویت آنان به توسعۀ 

براساس آمار گمرك ایران، با بهبود حمایـت   چنان هانجامد. محصوالت كشاورزی مي

واردات محصـوالت ایـن زیـربخش     1281محصوالت دامي در دهۀ  كنندگان توليداز 

محصـوالت بـاغي كـه بخـش     این در حالي است كه حمایت كل از  كاهش پيدا كرد.

ها منفي بوده است كه كشور را در بر دارند در بيشتر سالمهمي از صادرات غيرنفتي 
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ــتتضــعيف موقعيــت صــادراتي،  ــذیری رقاب ــان  پ ــت  كننــدگان توليــدو زی و در نهای

داخلي را در پي دارد. زیرا به دليل وجود بازار خارجي مناسب بـرای   كنندگان مصرف

هـاني بيشـتر   آنها به عرضۀ محصول در بازار ج كنندگان توليداین محصوالت، گرایش 

است و كاهش توليد در پي كمبود حمایت، موجب كاهش سهم عرضـۀ محصـول در   

بـا توجـه بـه مزیـت      شـود  مي. از این رو توصيه شود ميبازار داخلي و افزایش قيمت 

رقابتي توليد و صادرات محصوالت باغي حمایت از این محصوالت با ابزارهای متنـوع  

 ر گيرد.تشویق توليد و صادرات در اولویت قرا

روند افزایشـي نوسـاني را در    بخش كشاورزیی حمایت از ها شاخصبه طور كلي 

 يدهند كه به افزایش ریسـك در طـ  ی ارزی و بخشي نشان ميها سياستپي اجرای 

كننده نبوده، ی بخشي حمایتها سياستنخست كه  های سال. در شود ميزمان منجر 

ی دوم و هـا  برنامهنبوده و تنها در  كنندۀ كمبود حمایتی ارزی نيز جبرانها سياست

قيمتي  حمایت. اندبودهیكدیگر كنندۀ ی ارزی و بخشي تقویتها سياستسوم توسعه، 

ــده ــا سياســتاز  برآم ــي در ه ــال بيشــتری قيمت ــت از  س ــم در حمای ــل مه ــا عام ه

بخشي و  كنندۀ حمایتو  همسوی باثبات، ها سياستاجرای بوده است.  كنندگان توليد

 كننـدگان  توليـد  پـذیری  رقابـت تواند بـه افـزایش   د برنامۀ سوم توسعه، ميارزی، مانن

ی ارزی و بخشـي  هـا  سياستكمك كند. به عبارت دیگر، چگونگي تركيب  كشاورزی

باشد، از اهميت زیادی برخوردار است. یادآوری  كشاورزان كنندۀ حمایتآن  برایندكه 

ــه كــارگي كننــدگان توليــد، در كنــار حمایــت از شــود مــي ری ابزارهــای سياســتي ب

به منظور حفظ تعادل توزیع منافع بين عوامل بـازار   كنندگان مصرفكننده از  حمایت

 و كاهش زیان اجتماعي ضروری است.

از  يشــگيریپ یباثبــات و بلندمــدت بــرا یهــا سياســت ی، اجــرایجنتــا براســاس

. شود مي يهتوصای های بودجهو حمایت ها و نرخ ارزيمت محصول، نهادهق های نوسان

ها در دو برنامۀ اخير كه ای از كل حمایتهای بودجهبا توجه به افزایش سهم حمایت



  و... كالن های ياستس يامدهایآثار و پ یابيو ارز يبررس                                                    223

 

 هـای  یـت حما ياسـتي س یالگـو  بـر  تأكيـد انـد،  بوده ها برنامهتر از دیگر كنندهحمایت

 ای وتنوع سياستي، افزون بر كاهش دخالت مستقيم دولت در بـازار محصـول،  بودجه

و  شـود  ميبرای توليد و تأمين نياز مصرف داخلي  دگانكنن توليدحفظ انگيزۀ موجب 

بخشي به تنوع از این رو،. آورددر نهایت امكان رقابت در بازارهای جهاني را فراهم مي

از  بيشـتر حمایـت  و  يممسـتق  هـای  پرداختكارگيری بهمانند  ای بودجه های یتحما

كـارگيری  بـه شـد.  مناسـب با  توانـد  يمـ  يـز ن ی و توسعۀ جوایز صـادراتي درآمد يمۀب

اجتماعي  هایبخش كشاورزی نيز افزون بر اثر كنندگان مصرفهای متنوع از  حمایت

ی ارزی و هـا  سياسـت تنظـيم  . كنـد  ميبا تقویت طرف تقاضا به افزایش توليد كمك 

انجامد و با افزایي ميكنندۀ یكدیگر باشند، به همو تقویت همسوای كه بخشي به گونه

. به كند ميداخلي كمك  كنندگان توليدجهاني  پذیری رقابتبه  افزایش مزیت رقابتي،

سوم توسـعه نشـان    ۀدر برنام كنندگان توليدی حمایت از ها شاخصطوری كه بهبود 

ی بخشـي  هـا  سياستكنندۀ سازی نرخ ارز كه تقویت، اجرای سياست یكساندهد مي

ای موجـب  ودجـه ی قيمتـي و ب هـا  سياسـت كارگيری بوده، به همراه ایجاد تنوع در به

 .شود مي بخش كشاورزان كنندگان توليدحمایت از 

نرخ ارز در فصل سوم، افزایش درآمـدهای نفتـي موجـب     برآوردبا توجه به نتایج 

كـه در صـورت ثبـات نـرخ حقيقـي ارز، رشـد        شـود  مـي افزایش ارزش ریال تعادلي 

بـه عنـوان   وری اقتصـاد  است. هم نين بهـره  كنندگان توليد سوددرآمدهای نفتي به 

دارد چنـين اثـری   ها ، بر نرخ تعادلي ارز و شاخص حمایتآوری فنشاخص پيشرفت 

را افزایش دهـد.   كنندگان توليدتواند حمایت از دولت با مدیریت این دو عامل مي كه

ای ی پولي، مالي، ارزی و بخشي بـه گونـه  ها سياسترود، تركيب در نهایت انتظار مي

 بخش كشـاورزی  كنندگان مصرفو  كنندگان توليد كنندۀ حمایتآن،  برایندباشد كه 

 باشد.
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