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حوزه محصوالت زراعي استان فارس در دوره زماني 88- 1387 است. با استفاده از ماتريس 
تحليل سياستي )PAM(1 و محاسبه شاخص هاي ناشی از آن، هريك از سياست هاي حمايت از 
توليدكننده  در بخش بازار نهاده ها و محصوالت كشاورزي بررسي شده است. براساس نتايج 
اين تحقيق، بازار نهاده هاي وارداتي تمام محصوالت زراعي و بازار محصول بيش تر توليدات 
زراعي استان، تحت حمايت دولت است اما مداخله دولت در فرايند توليد محصوالت زراعي 
باعث شده  است تا به استثنای محصوالتي نظير گوجه فرنگي، پياز، خيار، هندوانه، لوبياي قرمز 
بقيه محصوالت  لوبياي چيتي كه مزيت نسبي و سودآوري خالص اجتماعي دارند، توليد  و 

فاقد كارايي بوده و در شرايط تجارت آزاد، قادر به ادامه فعاليت توليدي خود نباشند.

Q01, Q12, Q18 :JEL طبقه بندی

1. Policy Analysis Matrix
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مقدمه

امروزه، صادرات كاال و خدمات اهميت ويژه اي در رونق اقتصادي بسياري از كشورهاي 
جهان دارد. در سال 2010 نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي )GDP(1 در كشورهاي 
به ترتيب  مالزي  و  جنوبي  كره  كانادا،  چين،  ژاپن،  تركيه،  انگلستان،  عربي،  امارات متحده 
معادل 77/9، 30/1، 21/1، 15/2، 29/5، 29/4، 52/5 و 97/3 درصد بوده است؛ اما نسبت 
مذكور )به استثناي صادرات نفت خام( براي ايران معادل 6/4 درصد است كه در مقايسه با 
از   .)1 است )جدول  پاييني  نسبت  نيز  برخي كشورهاي همسايه  و حتي  كشورهاي صنعتي 
ايران در سال هاي 1386  ناخالص داخلي  توليد  از  سوي ديگر، سهم خالص صادرات كل 
ثابت  قيمت هاي  برحسب  مذكور  در سال هاي  و  بوده  2/5 درصد  و   3/8 به ترتيب  و 1387 
ميليارد   -13/077 و   -4/392 معادل  به ترتيب  و  منفي  كشور  صادرات  خالص   ،1376 سال 
ريال بوده است2. محصوالت توليدشده براي صادرات بايد از نظر كيفيت، قيمت و تطابـق 
با ترجيحات مصرف كننده، بتوانند با  انواع مشابه در بازارهاي بين المللي قابل رقابت باشند. 
پيش نياز  به عنوان  صادراتي  استانداردهاي  با  منطبق  و  مناسب  توليد  كه  است  درحالي  اين 
صادرات، در تجارت و صدور كاالهاي غيرنفتي كشور از جايگاه واقعي برخوردار نبوده و 

اين امر موجب از دست دادن بازارهاي هدف مي شود.
اصوالً حمايت از محصوالت داخلي در راستاي توانبخشي توليدكنندگان داخلي برای 
در  مهم  اين  است.  دولت  مهم  وظايف  از  يكي  بين المللي  عرصه هاي  در  رقابت  و  حضور 
بخش كشاورزي بيش تر به چشم مي خورد؛ زيرا حتي در كشورهاي توسعه يافته و پيشرو در 
نيز بخش كشاورزي تحت حمايت دولت است.  امريكا و كانادا(  )نظير  صنعت كشاورزي 
دولت ها در كنار تعهدات خود به حمايت از بخش كشاورزي، بايد سياست هاي حمايتي را 
به نحوي طراحي و اجرا كنند كه ثمره اين آن، بهبود وضعيت بخش كشاورزي در دو عرصه 
با توجه  نياز داخلي و تقويت رقابت پذيري محصوالت در بازارهاي بين المللي باشد.  تأمين 
بازار  )در  دولتي  حمايت هاي  تحت  گذشته  سال هاي  در  ايران  كشاورزي  بخش  اين كه  به 
نهاده ها و محصوالت كشاورزي( بوده است، اين مسأله مطرح می شود كه آيا سياست هاي 

1. Gross Domestic Product.
2. نماگرهاي اقتصادي )1388(.
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حمايتي دولت در دستيابي به اهداف مذكور موفق بوده است يا خير؟ درواقع ، هدف اين  
مقاله بررسي و تجزيه و تحليل سياست هاي اعمالي دولت در فرايند توليد محصوالت زراعي 
استان فارس در سال زراعي 88-1387 به منظور توسعه صادرات است. در اين پژوهش سعي 
شده عملكرد سياست هاي دولت در بازار نهاده ها و بازار محصوالت و آثار اتخاذ مجموع 
اين سياست ها در فرايند توليد محصوالت زراعي استان با استفاده از ماتريس تحليل سياستي 
و به كارگيري اطالعات هزينه توليد محصوالت زراعي استان، تجزيه و تحليل شود و سپس، 
با  خليج فارس  بازار كشورهاي حاشيه  به  در صادرات  اين محصوالت  وضعيت سودآوري 

استفاده از شاخص هاي مزيت نسبي  بررسي شود.

جدول 1ـ نسبت صادرات به GDP کشورهاي منتخب  سال 2010

 صادرات كل كشور
GDP )میلیارد دالر()میلیارد دالر(

 GDP نسبت صادرات به
)درصد(

231/9297/677/9امارات متحده عربي

681/22261/730/1انگلستان

339/36/4*21/8**ايران

155/1734/321/1تركيه

830/65458/815/2ژاپن

1752/65926/629/5چين

464/11577/129/4كانادا

531/51014/452/4كره جنوبي

231/3237/797/3مالزي

.World Bank (2010) :منبع

*گزارش صندوق بين المللي پول، »چشم انداز اقتصاد منطقه اي خاورميانه و آسياي مركزي«.    ** گمرك جمهوري اسالمي ايران.

آثار  بررسي  حمايتي،  سياست  نوع  از  صرف نظر  مقاله،  اين  هدف  است  ذكر  شايان 
سياست هاي حمايتي است. درواقع، اين مقاله توجه چنداني به نوع سياست حمايتي ندارد.

استان  توليد محصوالت زراعي  ميزان  ابتدا وضعيت سطح زيركشت و  اين پژوهش  در 
فارس بررسي می شود و سپس، روش استفاده شده، معرفي و روش محاسبه قيمت هاي سايه اي 
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آن بيان مي شود. در ادامه، محاسبات مقاله انجام  شده و نتايج آن تجزيه و تحليل می شوند. در 
پايان نيز خالصه و جمع بندي  همراه پيشنهادها ارائه خواهد شد. اطالعات آماري مربوط به 
بخش كشاورزي استان فارس از سازمان جهاد كشاورزي استان فارس و اطالعات ملي بخش 
مركزي  بانك  و  ايران  اسالمي  جمهوري  گمرك  كشاورزي،  جهاد  وزارت  از  كشاورزي 
گردآوري شده است. اطالعات مربوط به آمار صادرات و توليد ناخالص كشورهاي ديگر 

نيز از سايت بانك جهاني استخراج شده است.

1. وضعیت کشت و تولید محصوالت زراعي  

اراضي زيركشت  اختصاص 7/6 درصد كل  با  فارس در سال زراعي 1387-88  استان 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  توليدات  درصد   11 از  بيش  كشور،  زراعي  محصوالت 
وضعيت سطح زيركشت و ميزان توليد محصوالت زراعي اين استان در سال های مذكور در 

جدول )2( نشان داده شده است.

جدول  2ـ وضعيت سطح زيرکشت و ميزان توليد محصوالت زراعي استان فارس 
در سال زراعي 1387-88

نام محصول
تولید)تن(سطح زیركشت )هكتار(

استان 
استان سهمكل كشورفارس

سهمكل كشورفارس

72662087363308/3228245761986097514/22غالت

4693910959344/28499276698067/45حبوبات

5658223242624/34818103105208247/8محصوالت صنعتي

351374510737/7912111291178516210/28سبزيجات

162113745843/2831229950675561/63محصوالت جاليزي

394337841445/031396129990945614/09نباتات علوفه اي

922020121176267/6166195035818615611/38كل محصوالت زراعي

منبع: آمارنامه كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي )1388(.
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به كل كشور  نسبت  استان  زراعي  بيش تر محصوالت  توليد  )2( سهم  اساس جدول  بر 
بازدهي باالي محصوالت  بيش از سهم آن در كل سطح زيركشت كشور بوده و نشان گر 
زراعي استان فارس نسبت به متوسط كشور است. اين استان در محصوالت جاليزي نيز از 
به خود  به كل كشور  نسبت  را  سهم  بيش ترين  )تن(  توليد  و  )هكتار(  زيركشت  نظر سطح 
اختصاص داده  است. از لحاظ سطح زيركشت بعد از محصوالت جاليزي )43/28 درصد(، 
محصوالت صنعتي )24/34 درصد( و غالت )8/32 درصد( در رتبه هاي بعدي قرار دارند؛ 
و  )14/22 درصد(  )61/63 درصد(، غالت  جاليزي  از محصوالت  بعد  توليد،  لحاظ  از  اما 
نباتات علوفه اي )14/09 درصد( در رتبه هاي بعدي قرار می گيرند و به نظر مي رسد استان در 

اين سه گروه از محصوالت وضعيت مناسب تري دارد. 
از: گندم )7/07  است  سطح زيركشت محصوالت گروه غالت در كل كشور عبارت  
توليد  سهم  و  درصد(   9/36( برنج  و  درصد(   42/92( ذرت  درصد(،     8/17( درصد(، جو 
اين محصوالت در كل كشور به ترتيب عبارت است از: 13/65 درصد، 8/37 درصد، 43/4 
را  رتبه سوم كشور  شلتوك  و  زيركشت، گندم، جو  نظر سطح  از  و 8/41 درصد.  درصد 
جو  اول،  رتبه  گندم  توليد  نظر  از  استان  كه  است  درحالي  اين  داده اند؛  اختصاص  به خود 
رتبه دوم و برنج رتبه سوم را دارا است. در سال زراعي 88-1387 از لحاظ سطح زيركشت 
چغندرقند )16/24 درصد( رتبه دوم، پنبه )9/51درصد( رتبه سوم، پياز )9/28 درصد( رتبه 
دانه هاي روغني )4/69 درصد( رتبه ششم  پنجم و  چهارم، سيب زميني )6/55 درصد( رتبه 
كشوری را كسب كرده، اما از لحاظ ميزان توليد چغندرقند  )12/58 درصد( رتبه سوم، پنبه 
)10/75درصد( رتبه چهارم، پياز )10/26 درصد( رتبه سوم و دانه هاي روغني )4/69 درصد( 

رتبه چهارم كشوری را به دست آورده است1.
به دليل اين ويژگي ها، بخش كشاورزي با بيش از 25 درصد كل ارزش افزوده استان، 
ايجاد  را  افزوده  ارزش  باالترين  استان،  اقتصادي  بخش هاي  بين  در  خدمات  بخش  از  بعد 
كرده است2. به طور حتم، عالوه بر شرايط مساعد اقليمي، آب و خاك و ساير عوامل طبيعي 
استان، عوامل ديگري همچون سياست هاي اقتصادي كشور جهت هماهنگي بين بازار توليد و 

1. وزارت جهاد كشاورزي )1389(.
2. مركز آمار ايران )1388(.
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عرضه در موفقيت توليدات كشاورزي بسيار مهم و حياتي بوده و ادامه فعاليت هاي كشاورزي 
وابسته به همين عوامل است. بيش تر كشورها فعاليت هاي گسترده اي براي شناسايي عوامل 
مؤثر در توفيق سياست هاي تجاري و ساماندهي آن ها در جهت توسعه صادرات داشته اند. 
اتخاذ  سياست هايي  كشاورزي،  بخش  و  كشاورزان  درآمد  از  حمايت  برای  نيز  ايران  در 
شده كه بازنگري در وضع موجود و بيان چالش ها، ضرورت اوليه توسعه كشاورزي استان، 
برنامه ريزي، سياست گذاري و اتخاذ راهبرد مناسب است. با مراجعه به برنامه چهارم توسعه و 
بررسي ميزان تحقق اين سياست ها، مي توان سياست هاي حمايتي دولت از بخش كشاورزي 

را در دوره مذكور تجزيه و تحليل كرد.

2. سیاست هاي حمایتي دولت در بخش کشاورزي

و  قيمتي  حمايتي  سياست هاي  دسته   دو  به  كشاورزي  بخش  حمايتي  سياست هاي 
غيرقيمتي تقسيم می شود. سياست ها و ابزارهاي قيمتي، شامل ابزارهاي سياستي ای است كه 
متغير سياستي هدف شان، حمايت از قيمت دريافتي توليدكننده براي محصول توليدي و يا 
قيمت پرداختي براي نهاده هاي توليدی است. اما در سياست هاي غيرقيمتي، متغيرهاي هدف 
درآمد، ميزان توليد، ميزان مصرف  نهاده و يا عواملي است كه به طور غيرمستقيم بر قيمت 
تأثير مي گذارد.  نهاده  براي  پرداختي  قيمت  يا  و  براي محصول  توليدكننده  توسط  دريافتي 

در ادامه انواع مختلف سياست هاي حمايتي و چالش هاي پياده سازي آن ها بررسی می شود.
سياست هاي قيمتي شامل سياست  »قيمت تضميني« و »خريد تضميني«، سياست »پرداخت 
پرداخت هاي  »قيمت هدف«،  اعتباري«، سياست   »قيمت  نهاده ها«، سياست  يارانه غيرمستقيم 
مهم ترين سياست  تضميني محصوالت  است. خريد  يارانه هاي صادراتي   و سياست  جبراني 
قيمتي بخش كشاورزي ايران است كه ايرادهايی نظير عدم اعتبار، باالتر بودن قيمت بازاري 
محصول نسبت به قيمت تضميني، ناتواني دولت در پوشش دهی هفده محصول )طبق قانون 
قانون خريد  از  خريد تضميني( و سوء استفاده  برخي صادركنندگان محصوالت كشاورزي 

تضميني را دربردارد.
سياست هاي غيرقيمتي عبارت اند از:

1. اقدامات مرزي يا وضع تعرفه ها بر  واردات كاالهاي مشابه داخلي: در ايران تعرفه هاي 
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محصوالت كشاورزي به دليل حمايت از مصرف كنندگان، اغلب ناچيز است.
2. حمايت از زيرساخت هاي بازار و بازاريابي: زيرساخت هاي مورد نظر شامل جاده هاي 
مناسب، وسايل حمل ونقل مناسب، بازارهاي عمده فروشي، صنايع تكميلي و تبديلي 
و غيره است. در حال حاضر، از جمله مشكالت مطرح دولت در بخش كشاورزي، 
است كه  فروش محصوالتشان  ازاي  در  دريافتي  قيمت   از  توليدكنندگان  نارضايتي 
وسيله   و  جاده  توليد كننده،  زيرا  است؛  بازار  زيرساخت هاي  عدم تكامل  آن  دليل 
برساند،  عمده فروشي  بازارهاي  به  را  خود  محصول  تا  ندارد  مناسبي  حمل ونقل 

درنتيجه، در اين جا واسطه ها و دالل ها رشد پيدا مي كنند.
3. حمايت از تغيرات الگوي كشت: اين سياست تاكنون در ايران اجرا نشده است؛ اما 
درصورت اجرا، تأثيرات مثبت و بسيار مؤثر خواهد داشت. متأسفانه در ايران هنوز 
مشخص نشده است كه چه محصولي براي كدام منطقه مناسب بوده و چه نوع نظام 

بهره برداري ای به افزايش توليد منجر مي شود.
4. حمايت از تشكل هاي توليدي و نظام هاي بهره برداري: متأسفانه توليدكنندگان ايرانی 
تشكل هاي قدرتمندي ندارند؛ درحالي كه در ساير كشورها، اتحاديه ها، دولت را به 
طراحی سياست هاي حمايتي متناسب برای حمايت از توليدكنندگان مجبور مي كنند.

5. تحقيقات كشاورزي: شايد مهم ترين سياست  حمايتي غيرقيمتي كه بيش ترين تأثير را 
بر توليدكنندگان بخش كشاورزي دارد، سياست  حمايتي تحقيقات كشاورزي است. 
درحال توسعه،  كشورهاي  بيش تر  در  بلكه  ايران،  در  نه تنها  كه  است  درحالي  اين 
اين  تحقيقاتي  بودجه هاي  به طوري كه  نمي شود؛  زيادي  توجه  تحقيقات  موضوع  به 
كشورها و همچنين ايران، كم تر از 1 درصد كل GNP است. راهكار برون رفت از 
مالزي، چين  مانند  دنيا  بيش تر كشورهاي  در  توسعه نيافتگي بخش كشاورزي  دوره 
و...، هدايت حجم انبوهي از اعتبارات دولتي به سمت تحقيقات كشاورزي بوده است.

از تحقيقات مطرح  6. ترويج: ترويج سياست حمايتي غيرقيمتي ديگری است كه پس 
به  و  مي كند  عمل  ضعيف  بسيار  ايران،  در  ترويج  بخش  حاضر  حال  در  مي شود. 
گزارش هاي  و  مسائل  از  بسياري  بخش،  اين  گسترش  عدم  و  سازمان نيافتگی  دليل 

تحقيقاتي در كتابخانه ها خاك مي خورند.
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راستاي  در  كشاورزي  محصوالت  بورس  بازار  حاضر  حال  در  ريسك:  مديريت   .7
تاالرهاي  وجود  می كند.  فعاليت  ايران  در  كشاورزي  محصوالت  ريسك  مديريت 

منطقه اي برای بهبود عملكرد اين بازار ضروري است.
است.  اجرا  قابل  »درآمد«  بيمه   و  »عملكرد«  بيمه  ر وش  دو  به  كشاورزي  بيمه  بيمه:   .8
عملكرد  بيمه  مي شود،  اجرا  كشاورزي  محصوالت  بيمه  به عنوان  ايران  در  آن چه 
است. بيمه درآمد، شامل بيمه كردن هم زمان قيمت و توليد است. در حال حاضر اين 
مناطق مشخصی  و  براي محصوالت محدود  به صورت آزمايشي  ايران  در  بيمه  نوع 

اجرا می شود.

از  حمايت  به  ايران،  كشاورزي  بخش  حمايتي  سياست هاي  عمده ي  مجموع،  در 
مصرف كننده اختصاص دارد. در اين زمينه، كشورهايي كه ادعاي حمايت از هر دو گروه 
متمركز  مصرف كننده  بر  را  خود  حمايت   تنها  يا  داشتند،  را  مصرف  كننده  و  توليدكننده 
از بخش كشاورزي شكست   اجراي سياست هاي حمايت  و  بودند، عماًل در طراحي  كرده 
توليدكننده در بخش كشاورزي يك اصل  از  امروزه كارآمدي سياست حمايت  خوردند. 
پذيرفته  شده است و توجيهات متعددي براي آن وجود دارد. حمايت از توليدكننده  باعث 
افزايش بهره وري و كيفيت محصول و يا خدمت توليدي، كاهش هزينه توليد، كاهش قيمت 
تمام شده و در نهايت، منتفع شدن مصرف كننده مي شود؛ زيرا تمام مصرف كنندگان مايلند 

از كاال يا خدمتي استفاده كنند كه كيفيت بهتر و قيمت كم تری دارد.
اين مقاله، آثار سياست هاي حمايتي مستقيم و غيرمستقيم دولت در قالب دو مؤلفه  در 
يارانه )آشكار و پنهان( و ماليات )آشكار و پنهان(1 در بازار نهاده ها و محصوالت تجزيه و 
نهاده ها و محصوالت عالوه بر فروش   بازار  تحليل می شود. درواقع، حمايت هاي دولت در 
نهاده ها با قيمت پايين تر به كشاورزان و خريد محصوالت با قيمت تضميني از آن ها است كه 
می توان به يارانه برق در هزينه انبارداري و سردخانه )برودتي(، يارانه هاي بنزين و گازوئيل 
براي حمل ونقل، بسته بندي و استخراج آب )چاه هاي برقي(، يارانه انواع كودهاي شيميايي 
ارز  اعطاي  كشاورزي،  بخش  به  اعطايي  تسهيالت  پايين  نرخ  مابه التفاوت  يارانه  سموم،  و 
ارزان قيمت براي واردات نهاده ها، اخذ تعرفه هاي گمركي براي واردات محصوالت مشابه 

1. در ماتريس تحليل سياستي تمام حمايت هاي دولت به صورت قراردادي تحت عنوان «يارانه« قلمداد مي شود.
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و...  اعطاي جوايز صادراتي  اين محصوالت مي  شود(،  قيمت  افزايش  خارجي )كه موجب 
اشاره كرد.

3. عملکرد سیاست هاي حمایتي در طول برنامه چهارم توسعه جمهوري 
اسالمي ایران

شروع برنامه چهارم، مصادف است با شروع دوره سند چشم انداز؛ به عبارت ديگر، دوره 
و  باال  به سهم  توجه  با  و  تحقق سند چشم انداز  زمان  اختصاص 25 درصد  با  برنامه چهارم 
اين  در  می كند.  ايفا  چشم انداز  سند  اهداف  تحقق  در  مهمي  نقش  آن،  آغاز  زماني  مقطع 
برنامه، متوسط رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي 6/5 درصد در سال پيش بيني شده كه با 

اهداف سند چشم انداز مطابقت دارد.
نشده  منتشر  اقتصادي ای  رسمي  آمارهاي  و  گزارش ها  تاكنون   1386 سال  از  اگرچه 
است، اما، مقادير عملكرد رشد نشان می دهد به استثناي سال اول برنامه )سال 1384 كه نتيجه 
عملكرد سال زراعي 83-84 است(، مقادير عملكرد واقعي برنامه نسبت به انتظارات آن بسيار 

ناچيز  بوده است.
متوسط رشد  با  توليدات زراعي  برنامه  و روند خودكفايي«، عملكرد  »توليد  از ديدگاه 
داشته  كشاورزي  بخش  حوزه هاي  ساير  به  نسبت  را  عملكرد  كم ترين  درصد،   12 ساالنه 
است1. متوسط رشد پيش بيني شده افزايش توليدات كشاورزي در برنامه به ميزان 6/5 درصد 
ــ پيش بيني آن  يعني حدود 22 درصد  ــ  بوده است؛ درحالي كه فقط 1/4 درصد  در سال 
تحقق يافته و اين امر نشانگر عدم توفيق برنامه در حداقل اهداف مورد انتظار آن و تحقق سند 
چشم انداز در تقويت خودكفايي و امنيت غذايي كشور بوده است. در سال هاي برنامه چهارم 

نيز مقدار توليدات زراعي سال 88 از بقيه سال هاي برنامه كم تر بوده است2.
از بُعد تقويت خودكفايي و تحقق بند »38« سياست هاي كلي برنامه چهارم ــ كه در آن 
»تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصوالت 
واردات محصوالت  افزايش حجم كل  به  نگاهي  با  ــ  است  تعيين شده  اساسي كشاورزي« 

1. كشاورز، عباس و عيسی كالنتری )1390(.
2. مجموعه گزارشات وزارت جهاد كشاورزي )1389(.
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كشاورزي و محصوالت اساسي در طول برنامه و مقايسه آن با دوره برنامه سوم، شاهد افزايش 
شديد واردات ــ به ويژه محصوالت اساسي ــ در طول برنامه چهارم نسبت به سال پايه و برنامه 
سوم هستيم. متوسط واردات كاالهاي اساسي از حدود ده ميليون تن در سال در برنامه سوم به 
حدود 13/3 ميليون تن در سال در برنامه چهارم )رشد 33 درصدي( رسيد كه بيانگر عدم رشد 

توليدات داخلي و همچنين، تأمين غذاي كشور از طريق افزايش واردات است1.
افزوده، 5/1 درصد )حدود 78  افزايش رشد ساالنه ارزش  برنامه چهارم از 6/5 درصد  در 
درصد آن( از محل ارتقای بهره وري عوامل توليد با بهبود عملكرد توليدات و در سند ملي توسعه 
بخش كشاورزي، متوسط نرخ رشد ساالنه محصوالت زراعي )به استثناي محصوالت علوفه اي( 
به ميزان 3/8 درصد در سال پيش بينی شده بود. تغييرات عملكرد محصوالت در سال پايه و سال 

88 )آخرين سال برنامه( نشان دهنده عدم توفيق اهداف برنامه در شاخص بهره وری است.
درصد  پنج  پايه  سال  به  نسبت  بلكه  نداشته  افزايش  نه تنها  گندم  عملكرد  ميان،  اين  در 
درصد   51 حداكثر  عملكردها،  افزايش  نيز  محصوالت  بقيه  درمورد  است.  داشته  كاهش 
مقادير مورد انتظار بوده است. در نتيجه، بخش كشاورزي در ارائه خدمات فني و عملياتي 

خود برای بهبود بهره وري و تحقق اهداف برنامه ناكام بوده است.
بسياري از صاحب نظران بخش كشاورزي، سال هاي برنامه چهارم را سال هاي از دست 
رفتن فرصت ها مي دانند. در طول اين سال ها برعكس اهداف كشور كه در آن تأمين امنيت 
پيش بيني شده  داخل  در  اساسي كشاورزي  توليد محصوالت  بر  تكيه  براساس  مردم  غذايي 
وارداتي  تعرفه هاي  ناگهان  به  و  گرفت  قرار  كار  دستور  در  واردات  افزايش  راهبرد  بود، 
افزايش  اين  و  يافت  كاهش  به شدت  و...  ميوه  برنج،  شكر،  مانند  محصوالت  از  بسياري 
واردات همراه با افزايش تورم سبب كاهش درآمدهاي كشاورزان و نيز كاهش نرخ مبادله 
اكثر محصوالت كشاورزي شد و هيچ انگيزه اي براي توليدكنندگان و سرمايه گذاران براي 

توسعه سرمايه گذاري در اين بخش باقي نگذاشت.

4. مباني نظري و روش شناسي

آدام اسميت براي اولين بار در سال 1776 ميالدي، نظريه مزيت مطلق را مطرح كرد. وي 

1. همان.
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با فرض عدم امكان تحرك عوامل توليد در سطح بين المللي  و احتساب نيروي كار به عنوان 
عامل اصلي توليد، مسأله تقسيم كار جهاني و تخصيص بهينه منابع توليد را هدف قرار داد.

ريكاردو1 با طرح نظريه مزيت نسبي و تكيه بر هزينه هاي نسبي، بحث خروج يك كشور 
از تجارت آزاد به دليل عدم وجود مزيت مطلق را تصحيح كرد و تفاوت هزينه هاي نسبي را 
دليلي بر ادامه فعاليت هاي توليدي از سوي كشور داراي عدم مزيت مطلق دانست. بنابراين، 
و  توليد  موجود  شرايط  در  كار  نيروي  از  بتوانند  كه  جايي  تا  كشورها  نظريه،  اين  مطابق 
اين حالت، رفاه هر  ادامه مي دهند و در  فعاليت خود  به  استفاده كنند،  بهتر  تجارت جهاني 

كشور و رفاه جهان افزايش مي يابد.
انتقاد های  تنها عامل توليد،  به عنوان  نيروي كار  به  به علت اتكای ِصرف  اين نظريه ها  از 
فراواني شده  است. اقتصادداناني همچون هكشر و اوهلين، فريدريك ليست، هانس سينگر، 
نظريات  و تكميل  بررسي  نقد،  به  فرانك و ديگران  ميردال، گوندر  پربيش، گونارد  رائول 

اوليه تجارت بين الملل پرداختند2.
در نظريه هاي جديد تجارت بين الملل، برخالف نظريه هاي كالسيك و نئوكالسيك كه 
عامل سرمايه  غيرقابل جابه جايي مي داند، فرض می شود كه  را  و سرمايه  نيروي كار  عامل 
يا  و  واسطه  كاالي  به صورت  توليد  از  مرحله  هر  در  محصوالت  و  بوده  متحرك  به شدت 
نسبي  مزيت  موجد  را  مختلفي  عوامل  بين الملل،  تجارت  تئوري هاي  مبادله اند.  قابل  نهايي 
معرفي كرده اند، ازجمله برخورداري از عوامل توليد نظير نيروي كار، سرمايه و منابع طبيعي 
را دليل ارزان تر بودن آن ها نسبت به ساير كشور و كاهش بهاي تمام شده كاالهاي توليدي 

دانسته اند.
متون  براساس  دارد.  طوالني ای  تاريخِي  سابقه  نسبي  مزيت  شاخص هاي  به كارگيري 
اقتصادي، اين شاخص از دهه 1950 در برنامه ريزي برخي كشورها به طور گسترده استفاده 
شده است. اندازه گيري مزيت نسبي براي اولين بار در سال 1963 توسط برونو3 انجام شد. وي  
نسبي صنعت پوشاك،  بررسي مزيت  به   )DRC( منابع داخلي4  از شاخص هزينه  استفاده  با 

1. David Ricardo.
2. دهقاني )1382(؛ ص. 22.

3. Micael Bruno (1963).
4. Domestic Resource Cost (DRC).
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اقتصادي سياست هاي جانشيني واردات  فايده اجتماعي و  ارزيابي پروژه ها و تحليل هزينه ، 
و تشويق صادرات در فلسطين اشغالي پرداخت. پس از برونو، محققاني همچون آنا گروگر 
اينتاير و كريستوفر دلگادو )1985(،  پيرسون و رونالد مير )1974(، مك  )1996(، اسكات 
والكس  مستر  ويليام   ،)1993( همكاران  و  گونزالس  لئوناردو    ،)1991( پاناگابين  و  نلسون 
يا  و  صنعتي  محصوالت  برخي  نسبي  مزيت   )1997( يائو  شوجي  و   )1995( وينترنلسون 

كشاورزي كشورهاي مختلف را بررسی كردند1.
در ايران نيز پژوهش هاي مختلف، مزيت نسبي توليد و صادرات محصوالت گوناگون 
را بررسی كرده اند كه از آن جمله می توان به تيزهوش تابان )1980(، موسي نژاد و همكاران 
)1371(، موسي نژاد )1375(، نوربخش )1375(، جواليي )1376(، روح بخش آملي )1377(،  
انجام  براي  محققان،  اين  كرد.  اشاره   )1387( دهقاني  و   )1385( نجفي   ،)1380( قنبري 
مؤثر2   حمايت  داخلي،  منابع  هزينه  مانند  نسبي  مزيت  كّمي  شاخص هاي  از  خود  مطالعات 
)EP(، ضريب حمايت مؤثر3 )EPC(  و سوددهي خالص اجتماعي4 )NSP( استفاده كرده اند. 
در فرايند اندازه گيري مزيت نسبي، به شاخص هاي استفاده شده، انتقادهای فراواني وارد شده 
محاسبه  و   EPC و   DRC عدم كارايي شاخص هاي  به  می توان  انتقادها  اين  جمله  از   است؛ 
هريك از آن ها به طور جداگانه برای تحليل و تفسير مزيت هاي نسبي اشاره كرد. از آنجا كه 
شاخص هاي مذكور تنها قسمتي از تصوير را نشان مي دهند5، بنابراين براي رفع اين مشكل 
دهه  دو  از  بيش  در   PAM روش  شد.  پايه گذاري   )PAM( سياستي  تحليل  ماتريس  روش 
استفاده شده است و براي اولين بار در سال 1981 توسط محققان دانشگاه آريزونا و استنفورد 
براي مطالعه تحوالت پروژه ها و سياست هاي كشاورزي در پرتغال توسعه داده شد6 و سپس 
در سال 1991 توسط نلسون و پانگابين ارائه گرديد. اين روش، عالوه بر محاسبه مزيت نسبي 

به ارزيابي سياست هاي دولت برای بخش يا محصولي خاص نيز مي پردازد. 
كامل تر را  آن  سياستي،  تحليل  ماتريس  تعديل  با  يائو  شوجي  ازجمله  ديگر   محققان 

1. نوربخش )1375(؛ ص. 135.
2. Effective Protection (EF).
3.  Effective Protection Coefficient (EPC).
4. Net Social Profitability (NSP).

5. دهقاني )1387(؛ ص. 27.
6. پيرسون )2003(.
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 كردند و اين مقاله از روش اين محقق استفاده كرده  است. ساختار ماتريس تحليل سياستي 
در جدول )3( نشان داده شده است.

جدول 3ـ ساختار ماتريس تحليل سياستي

درآمد
هزینه ها

سودنهاده هاي داخلينهاده هاي مبادله اي

AiBijCikDiقيمت بازاري

EiFijGikHiقيمت سايه اي

IiJijKikLiآثار اختالف

منبع: پيرسون و همكاران )2003(.

كه  است  شده  استفاده    PAM ماتريس  براي  ورودي  متغير   12  ،)3( جدول  براساس 
هزينه  سود،  درآمد،  ماتريس،  اول  سطر  می شوند.  داده  نشان    L تا   A حروف  با  به ترتيب 
نهاده هاي داخلي و نهاده هاي قابل مبادله به قيمت هاي بازاري و سطر دوم متغيرهاي مذكور 
را به قيمت سايه اي نشان مي دهد. سطر سوم بيانگر اختالف بين دو سطر فوق است. پارامتر 
D كه برابر است با A-(B+C) بيانگر سود بازاري است كه در سطر اول ماتريس از تفاضل 
اين  بازاري حاصل مي شود.  با قيمت هاي  قابل مبادله  درآمد و مجموع هزينه هاي داخلي و 
بازار داخلي  نتيجه دخالت دولت و به كارگيري نهاده  ها و عوامل توليد در شرايط  سود در 
 D<0  بيانگر وجود سود و امكان ادامه فعاليت توليدكننده است و D>0 .به دست آمده است

نشانگر زيان توليدكننده در اثر دخالت دولت و احتمال توقف توليد توسط اوست.
در سطر دوم، پارامتر H  برابر با  E-(F+G) بوده و سود سايه اي را نشان مي دهد كه از 
تفاضل درآمد و مجموع هزينه هاي داخلي و قابل مبادله با قيمت هاي سايه اي محاسبه مي شود؛ 
اگر H>0  باشد، مزيت نسبي در توليد محصول و سودآوري فعاليت در حالت تجارت آزاد 
وجود دارد و اگر H<0 باشد، بيانگر عدم كارايي و عدم  مزيت  نسبي توليد محصول و زيان 
توليدكننده در صورت فعاليت در حالت تجارت آزاد خواهد بود. سطر سوم ماتريس اثرات 
مربوط به اختالف پارامترهاي دو سطر اول و دوم را نشان مي دهد. بنابراين، هر پارامتر در هر 
ستون داراي تعريف خاصي است. پارامتر I برابر است با )A-E( كه مي تواند مثبت، منفي و 
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يا برابر با صفر باشد. I>0  نشانگر تعلق يارانه غيرمستقيم به توليدكننده داخلي است و I<0  به 
معنای تحميل ماليات ضمني به توليدكننده داخلي خواهد بود. همچنين اگر I=0 باشد، مبين 
عدم اعمال هرگونه سياستی بر توليدكننده داخلي است. پارامتر J كه برابر با )B-F( است، 
J>0 باشد،  به اين گونه كه اگر  نشانگر وضعيت نهاده هاي قابل مبادله از لحاظ قيمت است، 
توليدكننده براي خريداري نهاده ها ماليات غيرمستقيم می پردازد و اگر J<0 باشد، نهاده هاي 
پرداخت  معنای عدم  به    J=0 نهايت،  و در  است  برخوردار  يارانه  از  توليدكننده  نياز  مورد 

يارانه و يا مالياتي توسط توليدكننده براي خريداري نهاده قابل مبادله است.
پارامتر K، وضعيت قيمتي نهاده هاي داخلي براي توليد محصول مورد نظر را نشان می دهد. 
K>0  نشانگر وضع ماليات ضمني و غيرمستقيم بر نهاده هاي توليد است. K<0 بيانگر تعلق 

يارانه غيرمستقيم به نهاده هاي توليدی و K=0، به معنای عدم پرداخت يارانه و يا ماليات براي 
خريداري نهاده هاي داخلي توسط توليدكننده است. پارامتر L برابر با D-H يعني تفاضل سود 
بازاري و سود سايه اي است. درواقع، اين ماتريس به نوعي بيانگر تأثير سياست هاي دولت در 
L>0 باشد، به معني سودآوري محصول و يا حداقل شدن  زمينه توليد محصول است. اگر 
دخالت  پشتوانه  به  آزاد  تجارت  به حالت  نسبت  داخلي  بازار  شرايط  در   توليدكننده  زيان 
دخالت  به دليل  توليدكننده  زيان  نشانگر  باشد،   L<0 اگر  است.  محصول  توليد  در  دولت 
برابري سود محصول در صورت  معناي  به    L=0 و  توليد محصول است  دولت در جريان 
بازار داخلي و يا حالت تجارت آزاد است. عالوه بر تفاسير  فعاليت توليدكننده در شرايط 

فوق، شاخص هاي ديگري نيز از ماتريس تحليل سياستي نتيجه مي شود كه عبارت اند از:

 )DRC( شاخص هزینه منابع داخلي )الف

برای محاسبه شاخص DRC برمبناي PAM از رابطه زير استفاده شده است:

FE
GDRC
−

=  )1

بيانگر    DRC >1 نظر،  مورد  محصول  توليد  در  مزيت نسبي  وجود  نشانگر   DRC<1

در  توليدكننده  قرارداشتن  معنای  به   DRC=1 و  محصول  توليد  در  مزيت نسبي  عدم وجود 
نقطه سربه سر است؛ در اين حالت، توليد محصول در داخل كشور و يا واردات آن از خارج 

فقط به تصميم برنامه ريزان و سياست گذاران بستگي دارد.
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)NPCO( 1ضریب حمایت اسمي از محصول  )ب

اين رابطه ميزان اختالف قيمت هاي بازاري و قيمت هاي سايه اي را نشان مي هد.
رابطه رياضي استفاده شده براي محاسبه NPCO در چارچوب ماتريس PAM به صورت 

زير است:

E
ANPCO =  )2

اگر NPCO>1 باشد، قيمت داخلي )بازاري( بيش از قيمت واردات يا صادرات بوده و 
سيستم توليد محصول حمايت می شود و يارانه غيرمستقيم به توليدكننده تعلق مي گيرد. اگر 
NPCO<1 باشد، قيمت بازاري  از قيمت جهاني كم تر بوده و درواقع ماليات غيرمستقيم بر 

از سياست هاي  توليد  باشد، سيستم   NPCO=1 توليدكننده تحميل مي شود و درصورتي كه
حمايتي برخوردار نيست.

 )NPCI( 2ضریب حمایت اسمي از نهاده )پ

نشان  بازاري آن ها  قيمت  از  را  قابل تجارت  نهاده هاي  قيمت سايه اي  تفاوت  رابطه  اين 
مي دهد و در چارچوب ماتريس PAM به صورت زير محاسبه مي شود:

F
BNPCI =  )3

از  بازاري  قيمت  با  مبادله  قابل  داخلي  نهاده هاي  هزينه  باشد،   NPCI>1 در صورتي كه 
غيرمستقيم  ماليات  توليدكننده  حالت،  اين  در  است؛  بيش تر  سايه اي  قيمت  با  آن ها  هزينه 
پرداخت می كند. اگر NPCI<1 باشد، به معناي آن است كه به توليدكننده در به كارگيري 
نهاده هاي قابل تجارت، يارانة غيرمستقيم پرداخت مي شود. چنانچه NPCI=1 باشد، هيچ گونه 

سياست حمايتي ای برای استفاده از نهاده هاي قابل تجارت پرداخت نمی شود.

)EPC( ضریب حمایت مؤثر )ت

اين رابطه اثرات مداخله دولت را در بازار نهاده ها و بازار محصول به طور همزمان نشان 

1. Nominal Protection Coefficient on Outputs.
2. Nominal Protection Coefficient on Inputs.
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داده و در چارچوب ماتريس PAM به صورت زير محاسبه مي شود:

FE
BAEPC

−
−

=  )4

  EPC<1 است.  محصول  توليد  فرايند  از  دولت  حمايت  معنای  به  باشد،   EPC>1 اگر 
نشانگر عدم اتخاذ سياست   EPC=1 و  توليد محصول  فرايند  در  بيانگر عدم حمايت دولت 

مناسب در قبال توليد محصول مورد نظر است.

)NSP( سودآوري خالص اجتماعي )ث

سود حاصل از توليد را براساس قيمت هاي سايه اي و با استفاده از معيار NSP  محاسبه 
می كنند و رابطه رياضي آن به صورت زير است:

0*)( YGFENSP −−=   )5

باشد،   NSP<0 اگر  توليد محصول وجود دارد،  باشد، مزيت نسبي در   NSP>0 چنانچه 
عدم وجود مزيت نسبي در توليد محصول را نشان مي دهد و در واقع در حالت اخير فعاليت 

توليدي فاقد سودآوري اجتماعي است.

5. تعیین قیمت هاي سایه اي

از مهم ترين قسمت هاي جدول PAM تعيين قيمت سايه اي براي نهاده هاي توليد و هزينه 
فرصت براي عوامل اوليه توليد است كه از راه تعديل و تصحيح قيمت هاي اسمي )بازاري( 

انجام مي شود.
نهاده هاي  مي شوند.  تقسيم  مبادله  غيرقابل  و  مبادله  قابل  دسته  دو  به  توليد  نهاده هاي 
طريق  از  تهيه شان  و  نداشته  قابليت صادرات  كه  مي شود  اطالق  آن هايي  به  مبادله  غيرقابل 
واردات امكان پذير نيست؛ به دليل همين ويژگي، مي توان قيمت هاي داخلي آن ها را  به عنوان 
قيمت سايه اي در نظر گرفت. چنانچه اين نهاده ها چندين قيمت داخلي داشته باشند، باالترين 
قيمت به عنوان قيمت سايه اي محسوب مي شود1. برخي از نهاده هاي به كاربرده شده در توليد 

1. بختياري و همكاران )1381(؛ ص. 87.
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محصوالت زراعي مانند كود حيواني از اين قبيل هستند. اما نهاده هايي مانند آب و نيروي 
انساني كه در اين مقاله به عنوان نهاده هاي غيرقابل مبادله محسوب شده اند، از قيمت يارانه اي 
برخوردار بوده و قيمت سايه اي شان بايد محاسبه شود. درمورد نهاده آب، با توجه به منابع  
مختلف آبي مورد استفاده و درصد تأمين آن براي هريك از محصوالت در سيستم هزينه 
قيمت  به عنوان  آب  تأمين  براي  موجود  منبع  گران ترين  استان،  زراعي  محصوالت  توليد 

سايه اي فرض می شود1. 
بايد  نيز  نيروي كار  و  زمين  مانند  اوليه  نهاده هاي  فرصت  هزينه   PAM تنظيم جدول  در 
به عنوان  هزينه فرصت زمين هاي زراعي  انجام شده معموالً  براساس تحقيقات  محاسبه شود. 
قيمت سايه اي اين نهاده در نظر گرفته می شود. هزينه اجاره محصوالت زراعي جايگزين در 
منطقه مورد بررسي، بهترين گزينه براي نشان دادن هزينه فرصت زمين هاي زراعي محسوب 
مي شود2. در اين مقاله، متوسط اجاره بهای محصوالت رقيب به عنوان قيمت سايه اي زمين 

در محاسبات منظور شده است.
تحقيقات  در  معمول  روش هاي  براساس  ندارد.  واقعي  قيمت  نيز  انساني  نيروي  عامل 
نيروي  به عنوان هزينه فرصت عامل  منطقه  به كارگران  پرداختي  باالترين دستمزد  مختلف، 
كار در محاسبات منظور می شود3. در  سال 1387،  باالترين دستمزد پرداختي به فعاليت هاي 
نشريات   از  اين رقم  بوده كه  مبلغ 84245 ريال  نشاكار مرد  به كارگران  كشاورزي مربوط 
مركز آمار ايران با عنوان »قيمت فروش محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق 

روستايي كشور« استخراج شده است. 
محاسبه نرخ واقعي ارز برای دستيابي به قيمت سايه اي نهاده هاي وارداتي و قيمت سايه اي 
بسيار ضروري است. علي رغم عدم وجود ديدگاهی واحد    PAM محصول در چارچوب 
 )PPP( 4برای محاسبه نرخ واقعي ارز، بسياری از اقتصاددانان بر نظريه برابري قدرت خريد
توافق دارند، از اين رو، اين نظريه در تحقيق حاضر استفاده شده  است و رابطه آن به شكل 

زير است: 

1. نجفي )1385(؛ ص.56.
2. دهقاني )1387(؛ ص 67.

3. نوربخش )1375(؛ ص 76.
4. Purchasing Power Parity (PPP).
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PN
PTERRER *  

CPI
WPIERRER *  

 )6

ER نرخ رسمي ارز موجود در بازار، PT شاخص قيمت داخلي و PN شاخص قيمت هاي 

قيمت  به  تجاري  كاالهاي  قيمت  نسبت  به صورت  متغير  دو  اين  نسبت  كه  است  خارجي 
انجام شده براي محاسبه نرخ  بر اساس تحقيقات  نيز تعريف مي شود.  كاالهاي غير تجاري 
واقعي ارز از فرمول تجديد نظر شده RER كه به صورت زير تعريف مي شود استفاده شده 

PN است:
PTERRER *  

CPI
WPIERRER *   )7

و  قيمت عمده فروشي  در خارج كشور1  به ترتيب شاخص   CPI و   WPI  )7( رابطه  در 
شاخص قيمت خرده فروشي داخل كشور2 است. با توجه به اين كه بيش تر كاالهاي وارداتي 
ايران به طور غيرمستقيم به وسيله شركاي تجاري عمده امريكا انجام مي شود، در محاسبه نرخ 
واقعي ارز در سال 1387 از شاخص قيمت عمده فروشي امريكا براي اين منظور استفاده شده 
 است3. نرخ واقعي ارز سال 1387 كه در محاسبات مقاله منظور شده معادل 9574 ريال  است.

از متغيرهايي است كه در تعيين قيمت  انبار و سردخانه يكي ديگر  به  هزينه حمل ونقل 
قيمت سايه اي هزينه  براي محاسبه  استفاده مي شود.  نهاده هاي وارداتي  محصول و همچنين 
قيمت ها  تعديل  و  بروزرساني  از  پس  و  استفاده شده  تحقيقات گذشته  نتايج  از  حمل ونقل 
از  قيمت سايه اي حمل ونقل محاسبه شده است. هزينه سايه اي حمل ونقل  براي سال 1387 
بنزيني و  يارانه اي سوخت  تفاوت هزينه  با  بازاري  از مجموع هزينه  انبار موقت،  به   مزرعه 
هزينه سايه اي حمل ونقل محصول به بازار جهاني نيز از مجموع هزينه بازاري با تفاوت هزينه 
يارانه اي سوخت گازوئيلي به دست می آيد. از جمله متغيرهاي مؤثر در تعيين قيمت سايه اي 
حمل ونقل، نرخ واقعي ارز در سال 1387 و متوسط مسافت تا كشورهاي حوزه خليج فارس 

براي محصوالت صادراتي است4.

1. Wholesale Price Index (WPI).
2. Consumer Price Index (CPI).

3. دهقاني )1387(؛ ص. 34.
4. همان، ص. 34.
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همان طور كه اشاره شد، دسته ديگر نهاده هاي توليد، نهاده هاي مبادله اي هستند كه در 
داخل كشور توليد مي شوند و در صورت عدم استفاده داخلي صادر می شوند. براي محاسبه 
محصوالت  توليد  در  مي شود1.  استفاده  آن ها  جهاني  قيمت  از  نهاده ها  اين  سايه اي  قيمت 
و  سموم  انواع  مانند  نهاده ها  از  برخي  اما  ندارد  وجود  مشخصه  اين  با  نهاده اي  زراعي، 
كودهاي شيميايي كه برای توليد محصول استفاده می شوند، وارداتي هستند. قيمت بازاري 
قيمت  و  شده   استخراج  كشاورزي«  محصوالت  توليد  هزينه  »سيستم  از  محصوالت  اين 
سايه اي آن با استفاده از قيمت سيفCIF( 2( وارداتي )جدول  4(، نرخ واقعي ارز و هزينه 
و  قيمتي  اختالالت  تمام  راه،  اين  از  و  شده  محاسبه  مزرعه  تا  مرز  سر  از  كاال  حمل ونقل 

غيرقيمتي خنثي می شود. 

 جدول 4ـ قيمت CIF وارداتي انواع سموم و کودهاي شيميايي به کاررفته 
در توليد محصوالت زراعي استان فارس

قیمت هركیلو به دالرانواع سموم قیمت هركیلو به دالرانواع كود شیمیایي

11/45علف كش0/146فسفاته

10/59حشره كش0/179ازته

6/84قارچ كش0/164پتاسه

0/145ساير0/171ساير

 منبع: سالنامه آماري گمرك ايران )1387(.

)توسط  موقت  انبارداري  مرحله  دو  در  انبارداري  هزينه  انجام شده،  تحقيقات  براساس 
انبارهاي  مي شود.  محاسبه  تاجران(  )توسط  سردخانه  در  انبارداري  و  كشاورز(  يا  باغدار 
انبارداري به اين شيوه بدون دخالت  بدون تجهيزات اند. قيمت  مرحله اول، سنتي و معموالً 
دولت يا عوامل انحراف زا انجام مي شود، بنابراين برابر است با قيمت سايه اي. در مرحله دوم، 
به دليل استفاده از ماشين  آالت و تجهيزات دو عامل اصلي هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي 
به  توجه  با  دارند.  دخالت  و سردخانه اي  انبارداري  هزينه  در  انرژي  و  برق  از جمله  جاري 

1. بختياري و همكاران )1381(؛ ص. 45.
2. Cost, Insurance and Freight (CIF).
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قيمت باالي برق در دستگاه هاي برودتي و همچنين روش استفاده شده در تحقيقات، براي 
محاسبه قيمت سايه اي انبارداري سردخانه اي از رابطه زير استفاده می شود1:

)85 درصد هزينه اسمي(+)15 درصد هزينه اسمي(*)1/6(= هزينه واقعي انبارداري سردخانه اي  

هزينه مواد و لوازم بسته بندي محصوالت زراعي )شامل جعبه، گوني، ميخ، پوشال، نخ 
قيمت  بنابراين،  مي شود؛  مبادله  و  توليد  بازار  در  يارانه ای  يا  و  رانت  هيچ گونه  بدون  و...( 

سايه اي آن ها با قيمت بازاري برابر است.
قيمت سايه اي ماشين آالت نيز برابر با متوسط هزينه آن براي يك هكتار محصول فرض 
براساس اطالعات نشريه سيستم هزينه توليد  اما سهم مبادله اي و غيرمبادله آن  شده  است2، 
محصوالت كشاورزي و همچنين نتايج مطالعات انجام شده محاسبه و منظور گرديده است. 
مبادله اي  به صورت  نيز  و درصدي  مبادله  غيرقابل  استفاده، درصدي  مورد  نهاده هاي  برخي 
هستند. جهت احتساب دقيق تر اين نهاده ها و محاسبه شاخص ها مورد نظر از نتايج مطالعات 
انجام شده در اين زمينه استفاده شده  است.  از بين نهاده هاي مذكور، هزينه سردخانه به ميزان 
20 درصد،  ماشين آالت و هزينه حمل ونقل داخلي 34 درصد،  هزينه حمل ونقل بين المللي 
 85 ميزان  به  شيميايي  كودهاي  و  سموم  انواع  شامل  وارداتي  نهاده هاي  هزينه  درصد،   75
در  مبادله اي   نهاده هاي  به صورت  درصد   80 ميزان  به  صادراتي  بسته بندي  لوازم  و   درصد 

محاسبات منظور شده اند3.
PAM و  ماتريس  مورداستفاده در  متغيرهاي  مهم ترين  از جمله  قيمت سايه اي محصول 
زراعي  محصوالت  صادراتي  بازار  مقاله،  اين  در  است.  آن  از  منتج  شاخص هاي  همچنين 
استان فارس با توجه به موقعيت جغرافيايي اين استان در كشور، حوزه خليج فارس در نظر 
نرخ  در  جهاني  قيمت  متوسط  حاصل ضرب  از  محصول  سايه اي  قيمت  شده  است.  گرفته 

واقعي ارز و سپس كسر هزينه حمل ونقل مزرعه تا بازار مورد نظر از آن محاسبه می شود.
ضايعات يكي ديگر از مواردي است كه بايد در درآمد حاصل از محصوالت زراعي در 
نظر گرفته شود. ضايعات توليد و همچنين ارزش ضايعات محصوالت مختلف، متفاوت است 

1. دهقاني )1387(؛ ص. 27.
2. نجفي )1385(؛ ص. 34.

3. Shujie Yao (1997).



پژوهشنامه بازرگانی 44 

به همين دليل، برمبناي مطالعات انجام شده، ضايعات محصوالتي مانند نخود و عدس معادل 5 
درصد، هندوانه و خيار 30 درصد، سيب زميني 12/5 درصد،  پياز 10 درصد و گوجه فرنگي 
معادل 40 درصد در نظر گرفته شده  است. براي  ساير محصوالت نيز ضايعات بسيار ناچيز 
فرض شده است. در اين  بين، ارزش ضايعات پياز و گوجه فرنگي به ترتيب معادل 50 و 25 
درصد قيمت داخلي و ساير ضايعات فاقد ارزش بوده  كه در محاسبات منظور شده  است1. 
براي محاسبه قيمت سايه اي محصول از متوسط قيمت جهاني محصوالت مورد نظر استفاده 
شده  است. به اين گونه كه ابتدا متوسط قيمت جهاني در نرخ واقعي ارز ضرب شده و سپس 

هزينه حمل ونقل تا بازار كشورهاي حاشيه خليج فارس از آن كسر شده  است. 

6.  نتایج و بحث

در  فارس  استان  زراعي  محصوالت  سياستي  تحليل  ماتريس  محاسبه  به  مربوط  نتايج 
شد،  اشاره  كه  همان طور  است.  شده   داده  نشان   )5( جدول   در   1388-87 زراعي  سال 
اين  در  نظر  مورد  بازار  و  شده  استفاده  محصوالت  جهاني  قيمت  متوسط  از  محاسبات  در 
به دست آمد، اختالف ميان هزينه  نتايج  براساس  مقاله، كشورهاي حاشيه خليج فارس است. 
مورد  زراعي  تمام محصوالت  براي  سايه اي  قيمت  و  بازاري  قيمت  به  قابل مبادله  نهاده هاي 
بررسي استان فارس منفي بوده و نشان مي دهد توليدكنندگان داخلي، نهاده هاي وارداتي را 
پايين تر از قيمت هاي جهاني خريده اند. به عبارت ديگر، برای استفاده از نهاده هاي مبادله اي ، 

يارانه دريافت كرده اند.
بررسي وضعيت نهاده هاي داخلي در چارچوب ماتريس تحليل سياستي بيانگر پرداخت 
يارانه از سوي دولت به كشاورزان در قبال مصرف اين گونه نهاده ها است. اختالف قيمت 
بازاري و قيمت سايه اي براي كليه محصوالت مورد بررسي ــ به جز خيار آبي ــ منفي بوده 
و تنها توليدكنندگان خيار آبي براي خريد اين نهاده ها در سال زراعي مذكور اندكي ماليات 

ضمني و غيرمستقيم )معادل 46170 ريال در هكتار( پرداخته اند.
با توجه به ارقام سود بازاري محصوالت زراعي، اين نتيجه حاصل می شود كه دخالت 
آبي،  عدس  نخودآبي،  مانند  محصوالتي  براي  كشاورزان  توليدي  فعاليت هاي  در  دولت 

1. دهقاني )1387(؛ ص. 30.
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آفتابگردان، خيار و هندوانه به زيان آنان بوده و بازدهي توليدكننده نسبت به شرايط عادي 
را كم تر می كند و چه بسا در سال هاي آتي توليدكنندگان از ادامه فعاليت صرف نظركنند. 
اما در مورد ساير محصوالت زراعي مداخله دولت باعث سود بازاري براي توليدكنندگان 

شده و آن ها مي توانند با افزايش فعاليت، سودشان را افزايش دهند.
پياز،  خيار،  هندوانه،  مانند  محصوالتي  كه  كشاورزاني  براي  سايه اي  سود  مثبت  ارقام 
از  دسته  اين  سودآوری  نشان دهنده  می كنند،  توليد  لوبياچيتي  و  قرمز  لوبيا  گوجه فرنگي، 
زراعي  محصوالت  ساير  است.  آن ها  نسبي  مزيت  و  آزاد  تجارت  شرايط  در  محصوالت 
استان سود سايه اي منفي داشته و درواقع، سيستم توليدي شان فاقد كارايي است. از اين رو، 

درصورت فعاليت در شرايط تجارت آزاد، كشاورزان ضرر خواهند كرد.

 جدول 5 ـ ماتريس تحليل سياستي محصوالت زراعي استان فارس
)سال زراعي 88-1387 / ارقام برحسب 10 ريال(

ف
نهاده هاي درآمدهانام محصولردی

قابل تجارت
نهاده هاي 

سودداخلي

گندم آبي1

62077941979312126266674قيمت بازاري

357571-26669187159537102قيمت سايه اي

224976624244-45180-354088ميزان انحراف

گندم ديم2

14117575235323280420قيمت بازاري

75810-6371913855125674قيمت سايه اي

72442156230-6332-77456ميزان انحراف

جو آبي3

3081192418822329160640قيمت بازاري

340966-16927845716464529قيمت سايه اي

241238401606-21527-138841ميزان انحراف

جو ديم4

10321971625861837439قيمت بازاري

59135-5912113682104574قيمت سايه اي

4595596574-6520-44098ميزان انحراف
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ذرت آبي5

7171426693158178168430قيمت بازاري

481070-345060139200686929قيمت سايه اي

105149549499-72269-372082ميزان انحراف

نخود آبي6

120496-15510118912256685قيمت بازاري

377391-15643228485505338قيمت سايه اي

248653256896-9573-1331-ميزان انحراف

نخود ديم7

746834035675693079قيمت بازاري

47616-754196670116365قيمت سايه اي

4879750695-2635-737-ميزان انحراف

عدس آبي8

43753-25277419195277332قيمت بازاري

428487-20531468940564860قيمت سايه اي

287528384734-49746-47460ميزان انحراف

عدس ديم9

10997566691003412965قيمت بازاري

138501-8913326727200907قيمت سايه اي

100566141466-20058-20842ميزان انحراف

آفتاب گردان 10
آبي

-28990634313400678145085قيمت بازاري

451372-23655156673631250قيمت سايه اي

230572306287-22360-53355ميزان انحراف

پنبه آبي11

82967964780540517224382قيمت بازاري

39172-11022521123551029069قيمت سايه اي

488553263554-47574-272573-ميزان انحراف

چغندرقند12

83055254116607421169015قيمت بازاري

460901-578929188236851594قيمت سايه اي

244173629916-134120-251624ميزان انحراف

هندوانه آبي13

82614742953513401269793قيمت بازاري

1780278158863683578937838قيمت سايه اي

668045-170177-115909-954131-ميزان انحراف
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خيار آبي14

681417-6639411099801235378قيمت بازاري

314233426476512307611646808قيمت سايه اي

2328224-1547854617-2478392-ميزان انحراف

سيب زميني 15
آبي

157223096530958387517313قيمت بازاري

29235-15023352422151289355قيمت سايه اي

330968546547-145685-69895ميزان انحراف

پياز آبي16

15069971089271087067311003قيمت بازاري

357429033447112616701978150قيمت سايه اي

1667147-174603-225543-2067293-ميزان انحراف

گوجه فرنگي 17
آبي

327322-13157962567281386390قيمت بازاري

956821155479211084747904945قيمت سايه اي

8232268-298064277916-8252416-ميزان انحراف

لوبيا قرمز 18
آبي

88488330300337406517177قيمت بازاري

86139154301588169218921قيمت سايه اي

250762298257-24002-23493ميزان انحراف

لوبياچيتي 19
آبي

98729034370557868395052قيمت بازاري

8704147120077123627978قيمت سايه اي

213368367073-36830-116876ميزان انحراف

شلتوك20

2233104461328966011290371قيمت بازاري

706737-29720897667906278قيمت سايه اي

96771997108-51536-1935896ميزان انحراف

منبع: محاسبات تحقيق.

اما تفاوت سود بازاري و سود سايه اي براي محصوالت زراعي مورد بررسي، نشان مي دهد 
مانند گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، ذرت،  از محصوالتي  توليد هر واحد  ازاي  به  كه 
لوبياچيتي و شلتوك سود  قرمز،  لوبيا  پنبه، چغندرقند، سيب زميني،  نخود ديم، عدس ديم، 
بازاري بيش از سود سايه اي بوده و توليدكنندگان در شرايط كنوني كه دولت با سياست هاي 
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خود در توليد محصوالت مزبور مداخله می كند، نسبت به حالت تجارت آزاد سود بيش تري 
كسب مي كنند. كشاورزاني كه نخودآبي، عدس آبي و آفتابگردان كشت می كنند با توجه 
بنابراين،  متحمل مي شوند.  زيان كم تري  فعاليت خود،  از  ناشي  بازاري  بودن سود  منفي  به 
سياست هاي دولت در شرايط كنوني توجيه پذير و به نفع توليد اين محصوالت است. تفاوت 
سود بازاري و سايه اي براي  محصوالتي مانند هندوانه، خيار، پياز و گوجه فرنگي منفي بوده 
اثر اعمال سياست مداخله اي دولت  و نشانگر زيان ديدن توليدكنندگان اين محصوالت در 

است.  
در  كه  است  شاخص هايی  مهم ترين  از  يكی   )DRC( داخلي  منابع  هزينه  شاخص 
استخراجی  شاخص هاي  شده  است.  استخراج  آن  از  سياستي  تحليل  ماتريس  نتايج  تأييد 
مي دهد  نشان   DRC شاخص  شده  است.  آورده   )6( جدول  در  سياستي  تحليل  ماتريس 
شاخص  و  داشته  نسبي  مزيت  لوبياچيتي  و  قرمز  لوبيا  گوجه فرنگي،  پياز  خيار،  هندوانه، 
بيانگر  و  است  مثبت  محصوالت  اين  مورد  در   )NSP( اجتماعي  خالص  سودآوري 
نسبي  مزيت  بيش ترين  گوجه فرنگي  مزبور،  محصوالت  بين  در  است.  آن ها  نسبي   مزيت 
را داشته و هندوانه و خيار نيز در رتبه های بعدي قرار دارند. شاخص DRC براي سيب زميني 
و پنبه حدود 1 بوده و درواقع توليد يا عدم توليد  اين دو محصول در نقطه سربه سري قرار 

دارد. ساير محصوالت زراعي استان فاقد مزيت نسبي و سودآوري اجتماعي هستند. 
شاخص  نتايج  از  مي توان  وارداتي  نهاده هاي  از  دولت  حمايت  وضعيت  بررسي  براي 
NPCI استفاده كرد.  ضريب حمايت اسمي از محصول براي تمام محصوالت زراعي استان 

نهاده ها  اين  به  از سوي دولت  يارانه های غيرمستقيم  پرداخت  بيانگر  و  بوده  از واحد  كم تر 
برای حمايت از توليد محصوالت زراعي است.

بازار محصول را نشان مي دهد. برخالف  NPCO  وضعيت  مداخله دولت در  شاخص 
بازار نهاده، در بازار محصوالت حمايت ها به يك شكل نبوده است. نتايج شاخص حاكي 
عدس  ذرت،  ديم  و  آبي  جو  ديم،  و  آبي  گندم  مانند  محصوالتي  بازار  كه  است  آن  از 
برنج  شلتوك  و  لوبياچيتي  قرمز،  لوبياي  سيب زميني،  چغندرقند،  آفتابگردان،  ديم،  و  آبي 
)با توجه به بزرگ تر از واحد بودن شاخص( از حمايت برخوردار بوده و يارانه غيرمستقيم 
پنبه،  نخود،  مانند  بازار محصوالتي  از  اما  مي گيرد؛  تعلق  اين محصوالت  توليدكنندگان  به 



ب.رای ااار اخااا هاق د انزی و بازرگانی دویا در بیس رشاورزقببب 49

خيار، هندوانه، پياز وگوجه فرنگي حمايتي نشده و ماليات غيرمستقيم بر توليدكنندگان اين 
محصوالت تعلق مي گيرد.

را  محصول  بازار  و  نهاده ها  بازار  در  دولت  مداخله   آثار   )EPC( مؤثر  حمايت  ضريب 
به طور همزمان نشان مي دهد. مقادير شاخص مذكور براي محصوالت پنبه، هندوانه، خيار، 
پياز وگوجه فرنگي كم تر از واحد  است و بيانگر عدم حمايت دولت از فرايند توليد آن ها و 
زيان توليد اين محصوالت به دليل مداخله دولت است. نتايج شاخص EPC براي محصوالت 
برابر واحد بوده و اين ارقام نشان مي دهد مجموع عملكرد  نخود، لوبيا و سيب زميني تقريباً 
ساير  توليد  فرايند  است.  بي تأثير  توليدات  اين  براي  محصول  و  نهاده ها  بازار  در  دولت 
محصوالت زراعي استان شامل گندم، جو، ذرت، عدس، آفتابگردان، چغندرقند و شلتوك 
)با توجه به بزرگ تر از واحد بودن شاخص EPC( از حمايت نسبي دولت برخوردار است. 
با توجه به اين كه نرخ ارز از عوامل مهم تأثيرگذار بر شاخص هاي مزيت نسبي است و 
از سوي ديگر به دليل ساختار اقتصاد كالن و بازار پول در ايران اين نرخ دائماً در حال نوسان 
مزيت  شاخص هاي  تغييرات  بررسي  جهت  ارز  نرخ  براي  سناريو  سه  مقاله  اين  در  است، 
نسبي نسبت به نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شده  است. براساس جدول )6(، اين نرخ ها 
به كار می رود و  نيز  ماتريس تحليل سياستي  ارز كه در محاسبات  واقعي  نرخ  از  عبارت اند 
معادل 4537 ريال است، نرخ رسمي ارز  در سال 1387 كه معادل 9574 ريال است و يك 
نرخ مابين نرخ واقعي يا سايه اي ارز و نرخ رسمي كه معادل 7000 ريال در نظر گرفته شده  

است.
مزيت  واجد  نيز  ريال   7000 ارز  نرخ  در  سيب زميني  و  پنبه   ،)6( نتايج جدول  براساس 
نسبي بوده و سودآوري خالص اجتماعي دارند و فقط نخود ديم با نرخ رسمي ارز به جمع 
محصوالت مزيت دار افزوده مي شود؛ بنابراين، با توجه به تحليل حساسيت انجام شده مزيت 
نسبي نسبت به نرخ ارز، با اطمينان مي توان گفت در استان فارس از بين محصوالت زراعي 
به ترتيب توليد گوجه فرنگي، پياز، خيار، هندوانه، لوبياي قرمز، لوبياچيتي داراي مزيت نسبي 
سه  طبق  مي شود،  مشاهده   )6( در جدول  همان گونه كه  اجتماعي اند.  و سودآوري خالص 
سناريو مورد نظر، با افزايش نرخ ارز، مقادير شاخص هاي موجود كاهش می يابد. به عبارت 

ديگر، با افزايش نرخ ارز نسبت مزيت نسبي محصوالت بهبود مي يابد.
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جمع بندی و مالحظات

به شمار  از قطب های كشاورزي كشور  توليدات كشاورزي يكي  فارس در زمينه  استان 
و  ساالنه  زيركشت محصوالت  اراضي  از  هكتار  هزار  هم اكنون 1058  به طوري كه  می رود 
دائمي كشور )معادل 8/1 درصد از كل اراضي كشاورزي ايران( به استان فارس تعلق دارد. 
حدود 70 درصد توليدات كشاورزي استان، محصوالت زراعي ساالنه است كه بيش از 11 
درصد كل توليدات كشور است. با توجه به اهميت محصوالت زراعي در بخش كشاورزي 
استان، در اين مقاله سعي شده سياست هايي را كه برنامه ريزان برای حمايت از اين محصوالت 
در استان اتخاذ كرده اند، به تفكيك  بازار نهاده و محصول  و همچنين به طور همزمان در 
بازار نهاده و محصول در سال زراعي 88-1387 تجزيه و تحليل شود تا با بازنگري در وضع 

موجود و بيان چالش ها، راهبرد مناسبی براي آينده تعيين شود.
بررسي وضعيت نهاده هاي داخلي بيانگر پرداخت يارانه از سوي دولت به كشاورزان در 
قبال مصرف اين گونه نهاده ها است. در بين محصوالت زراعي تنها توليدكنندگان خيار براي 
خريد اين نهاده ها اندكي ماليات ضمني و غيرمستقيم معادل 46170 ريال در هكتار پرداخت 
از  كم تر  استان  زراعي  كليه محصوالت  براي  محصول  از  اسمي  كرده اند. ضريب حمايت 
برای  نهاده ها  اين  به  دولت  سوي  از  غيرمستقيم  يارانه هاي  پرداخت  بيانگر  كه  است  واحد 

حمايت از توليد محصوالت زراعي است.
نتايج مربوط به ارقام سود بازاري محصوالت زراعي نشان مي دهد كه دخالت دولت در 
آفتابگردان،  آبي،  نخودآبي، عدس  مانند  براي محصوالتي  توليدي كشاورزان  فعاليت های 
خيار و هندوانه  به زيان آن ها بوده و بازدهي توليدكننده نسبت به شرايط عادي كم تر می شود 
و حتی ممكن است در سال هاي آتي، توليدكنندگان از ادامه فعاليت صرف نظر كنند. مداخله 
دولت در مورد ساير محصوالت زراعي، باعث سود بازاري براي توليدكنندگان شده و آن ها 
مي توانند با افزايش فعاليت، سودشان را افزايش دهند. در بين محصوالت زراعي، هندوانه، 
خيار، پياز، گوجه فرنگي، لوبيا قرمز و لوبياچيتي سودآور بوده و توليدكنندگان در شرايط 
تجارت آزاد می توانند فعاليت كنند. اما سيستم توليدي ساير محصوالت زراعي استان فاقد 

كارايي بوده و درصورت فعاليت در شرايط تجارت آزاد كشاورزان متضرر خواهند شد.
به ازاي توليد هر واحد از محصوالتي نظير گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، ذرت، نخود 
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ديم، عدس ديم، پنبه، چغندرقند، سيب زميني، لوبيا قرمز، لوبياچيتي و شلتوك، سود بازاري 
بيش از سود سايه اي بوده و توليدكنندگان در شرايط كنوني كه دولت با سياست هاي خود 
در توليد اين محصوالت مداخله می كند، نسبت به حالت تجارت آزاد سود بيش تري كسب 
به  توجه  با  می كنند  كشت  آفتابگردان  و  آبي  عدس  نخودآبي،  كه  كشاورزاني  مي كنند. 
منفي بودن سود بازاري ناشي از فعاليت شان، زيان كم تري متحمل می شوند. اما سياست هاي 
مداخله اي دولت درمورد هندوانه، خيار، پياز و گوجه فرنگي باعث زيان ديدن توليدكنندگان 

اين محصوالت مي شود.  
شاخص DRC هزينه منابع داخلي هندوانه، خيار، پياز گوجه فرنگي، لوبيا قرمز و لوبياچيتي 
اين   )NSP( اجتماعي  و سودآوري خالص  نسبي  مزيت  نشان دهنده  و  بوده  واحد  از  كم تر 
محصوالت است. گوجه فرنگي بيش ترين مزيت نسبي را  دارد و هندوانه و خيار در رتبه های 
بعدي قرار می گيرند. شاخص هزينه منابع داخلي براي سيب زميني و پنبه در نقطه سربه سري 
و در حدود 1 بوده و توليد يا عدم توليد  اين دو محصول به سياست هاي آتي دولت بستگي 

دارد. ساير محصوالت زراعي استان فاقد مزيت نسبي و سودآوري اجتماعي است. 
شاخص NPCO  وضعيت  مداخله دولت در بازار محصول را نشان مي دهد، برخالف 
حاكي  شاخص  نتايج  نيست.  شكل  يك  به  محصوالت  بازار  در  حمايت ها  نهاده،  بازار 
عدس  ذرت،  ديم،  و  آبي  جو  ديم،  و  آبي  گندم  مانند  محصوالتي  بازار  كه  است  آن  از 
برنج  شلتوك  و  لوبياچيتي  قرمز،  لوبياي  سيب زميني،  چغندرقند،  آفتابگردان،  ديم،  و  آبي 
)باتوجه به بزرگ تر از واحد بودن شاخص( از حمايت برخوردار بوده و يارانه غيرمستقيم 
پنبه،  نخود،  مانند  بازار محصوالتي  از  اما  مي گيرد؛  تعلق  اين محصوالت  توليدكنندگان  به 
خيار، هندوانه، پياز و گوجه فرنگي حمايت نشده و ماليات غيرمستقيم بر توليدكنندگان اين 

محصوالت تعلق مي گيرد.
را  محصول  بازار  و  نهاده ها  بازار  در  دولت  مداخله  آثار   )EPC( مؤثر  حمايت  ضريب 
به طور همزمان نشان مي دهد. مقادير شاخص مذكور براي محصوالت پنبه، هندوانه، خيار، 
توليد  فرايند  از  دولت  حمايت  عدم  نشانگر  كه  است  واحد  از  كم تر  وگوجه فرنگي  پياز 
 EPC شاخص  نتايج  است.  دولت  مداخالت  به دليل  محصوالت  اين  توليد  زيان  و  آن ها 
مي دهند  نشان  ارقام  و  شده  واحد  برابر  تقريباً  سيب زميني  و  لوبيا  نخود،  محصوالت  براي 
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مجموع عملكرد دولت در بازار نهاده ها و محصول درمورد اين توليدات بي تأثير بوده است. 
آفتابگردان،  عدس،  ذرت،  جو،  گندم،  شامل  استان  زراعي  محصوالت  ساير  توليد  فرايند 
از حمايت نسبي   )EPC از واحد بودن شاخص  به بزرگ تر  )با توجه  چغندرقند و شلتوك 

دولت برخوردار بوده است. 
با توجه به اين كه نرخ ارز از عوامل مهم مؤثر بر شاخص هاي مزيت نسبي است، تحليل 
نرخ  بر  عالوه  بنابراين،  شده است.  انجام  ارز  نرخ  تغييرات  به  نسبت  نسبي  مزيت  حساسيت 
واقعي ارز كه در محاسبات ماتريس تحليل سياستي به كاررفته، نرخ رسمي ارز  در سال 1387 
براساس  نظر گرفته شده كه  نرخ رسمي در  ارز و  يا سايه اي  نرخ واقعي  مابين  نرخ  و يك 
نتايج،  در باالتر از نرخ واقعي و پايين  تر از نرخ رسمي عالوه بر گوجه فرنگي، پياز، خيار، 
هندوانه، لوبيا قرمز و لوبياچيتي،  پنبه و سيب زميني نيز واجد مزيت نسبي شده و سودآوري 
مزيت دار  محصوالت  جمع  به  ديم  نخود  تنها  ارز،  رسمي  نرخ  در  دارد.  اجتماعي  خالص 
بين محصوالت  از  فارس  استان  در  می توان گفت كه  اطمينان  با  بنابراين  و  افزوده مي شود 
زراعي به ترتيب توليد گوجه فرنگي، پياز، خيار، هندوانه، لوبياي قرمز، لوبياچيتي مزيت نسبي 
و سودآوري خالص اجتماعي دارد. همان گونه كه در جدول )6( مشاهده می شود، طبق سه 
سناريو مطرح شده، افزايش نرخ ارز موجب كاهش ارقام ضرايب در جدول شده و اين امر 

به  اين معنا است كه با افزايش نرخ ارز، مزيت نسبي محصوالت استان بهبود مي يابد.
با توجه به ضرورت حمايت از بخش كشاورزي، اجرا و پياده سازي حمايت هاي مناسب 

در اين بخش اهميت بسزائي دارد. در اين رابطه توصيه هاي زير پيشنهاد مي شود:

تقويت  راستاي  در  )كشور(  استان  كشاورزي  بخش  برنامه ريزان  و  سياست گذاران   .1
بخش كشاورزي بايد از ابزارها و سياست هاي حمايتي مختلف به تفكيك محصوالت 

زيركشت استفاده كنند.
2. دخالت دولت در بازار محصوالت كشاورزي استان به گونه اي باشد كه اوالً موجب 
زيان و كاهش بازدهي محصوالتي نظير عدس، خيار و هندوانه نشود، ثانياً حمايت 
دولت در سيستم توليدي محصوالت استراتژيكي نظير گندم، جو و ذرت كه فاقد 
كارايي است، به گونه اي باشد كه در كنار زمينه سازي براي ايجاد مزيت نسبي توليد 
نيز  را  زيرساخت ها(  و  بازاريابي  )توسعه  بازار  به  دسترسي  شرايط  محصوالت،  اين 
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فراهم كند.
سياست هاي  و  كوتاه مدت  در  قيمتي  حمايتي  سياست هاي  اجراي  مي رسد  نظر  به   .3
تشكل هاي  از  حمايت  كشت،  الگوي  تغييرات  از  حمايت  )نظير  غيرقيمتي  حمايتي 
توليدي و نظام هاي بهره برداري( در بلندمدت، زمينه توسعه اين مهم را فراهم سازد.

شرايط  در  بتوانند  محصوالت  تمام  كه  باشد  به گونه اي  بايد  دولت  سياست گذاري    .4
تجارت آزاد فعاليت كنند. سياست هاي مهم ارزي نيز يكي از ابزارهاي مناسب برای 

بهبود مزيت نسبي اين محصوالت به شمار مي آيد.
نوع  كه  باشد  به صورتي  بايد  دولتي  حمايت هاي  داخلي،  نهاده هاي  بازار  حوزه  در   .5
حمايتي  سياست هاي  و  زيرساخت ها  ايجاد  به سمت  يارانه ها  پرداخت  از  حمايت 
غيرقيمتي سوق يابد؛ اين امر، موجب ايجاد انگيزه در فعاالن حوزه بخش كشاورزي 

برای افزايش توليد نهاده هاي كشاورزي به همراه بهبود كيفي آن ها می شود.
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