فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،69زمستان 23-58 ،1392

بررسي آثار سياستهاي حمايتي و بازرگاني دولت

در بخش كشاورزي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي
(مطالعه موردي محصوالت زراعي عمده استان فارس)
دکتر سیدمرتضی افقه
ليال عبدليزاده

***

*

فاطمه فقیهیان

مهدي ذوالفقاري

دریافت90/2/18 :

**

****

پذیرش91/5/10 :

ماتريس تحليل سياستي  /مزيت نسبي  /هزينه منابع داخلي  /ضريب حمايت مؤثر  /سودآوري

خالص اجتماعي  /محصوالت زراعي  /استان فارس

چكيده
استان فارس يكي از مهمترين استانهاي كشور در بخش كشاورزي است .اين استان از نظر

توليد محصوالت عمده كشاورزي در زمرة دو يا سه استان مهم توليدكننده كشور قرار دارد.

 1058هزار هكتار از اراضي زيركشت محصوالت ساالنه و دائمي كشور (معادل  8/1درصد
از كل اراضي كشاورزي ايران) به استان فارس تعلق داشته و از اين نظر ،در سال زراعي

 1387 -88بعد از استان خراسان ،رتبه دوم را کسب کردهاست .حدود  70درصد كل اراضي
زيركشت استان را محصوالت زراعي تشكيل ميدهند.

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و تجزيه و تحليل آثار سياستهاي مختلف حمايتي در

* .استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
** .دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز).
Abdolizade.l@yahoo.com
*** .کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علوم تحقيقات خوزستان
**** .دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه تربيتمدرس و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقيقات بازرگاني
Mahdizolfaghari1985@gmail.com
		
مهدی ذوالفقاری ،مسئول مکاتبات.

پژوهشنامه بازرگانی

24

حوزه محصوالت زراعي استان فارس در دوره زماني  1387 -88است .با استفاده از ماتريس

تحليل سياستي ( 1)PAMو محاسبه شاخصهاي ناشی از آن ،هريک از سياستهاي حمايت از
توليدکننده در بخش بازار نهادهها و محصوالت کشاورزي بررسي شده است .براساس نتايج
این تحقيق ،بازار نهادههاي وارداتي تمام محصوالت زراعي و بازار محصول بیشتر توليدات
زراعي استان ،تحت حمايت دولت است اما مداخله دولت در فرايند توليد محصوالت زراعي

باعث شدهاست تا به استثنای محصوالتي نظير گوجهفرنگي ،پياز ،خيار ،هندوانه ،لوبياي قرمز
و لوبياي چيتي كه مزيت نسبي و سودآوري خالص اجتماعي دارند ،تولید بقيه محصوالت

فاقد كارايي بوده و در شرايط تجارت آزاد ،قادر به ادامه فعاليت توليدي خود نباشند.
طبقهبندی Q01, Q12, Q18 :JEL

1. Policy Analysis Matrix
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مقدمه
امروزه ،صادرات كاال و خدمات اهميت ويژهاي در رونق اقتصادي بسياري از كشورهاي

جهان دارد .در سال  2010نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي ( 1)GDPدر كشورهاي
اماراتمتحده عربي ،انگلستان ،تركيه ،ژاپن ،چين ،كانادا ،كره جنوبي و مالزي بهترتيب

معادل  52/5 ،29/4 ،29/5 ،15/2 ،21/1 ،30/1 ،77/9و  97/3درصد بوده است؛ اما نسبت
مذكور (به استثناي صادرات نفتخام) براي ايران معادل  6/4درصد است كه در مقايسه با

كشورهاي صنعتي و حتي برخي كشورهاي همسايه نيز نسبت پاييني است (جدول  .)1از

سوي ديگر ،سهم خالص صادرات کل از توليد ناخالص داخلي ايران در سالهاي 1386

و  1387بهترتيب  3/8و  2/5درصد بوده و در سالهاي مذكور برحسب قيمتهاي ثابت

سال  ،1376خالص صادرات كشور منفي و بهترتيب معادل  -4/392و  -13/077ميليارد

ريال بوده است .2محصوالت توليدشده براي صادرات باید از نظر كيفيت ،قيمت و تطابـق

با ترجيحات مصرفكننده ،بتوانند با انواع مشابه در بازارهاي بينالمللي قابل رقابت باشند.
اين درحالي است كه توليد مناسب و منطبق با استانداردهاي صادراتي بهعنوان پيشنياز
صادرات ،در تجارت و صدور كاالهاي غيرنفتي كشور از جايگاه واقعي برخوردار نبوده و
اين امر موجب از دست دادن بازارهاي هدف ميشود.

اصوالً حمايت از محصوالت داخلي در راستاي توانبخشي توليدکنندگان داخلي برای

حضور و رقابت در عرصههاي بينالمللي يکي از وظايف مهم دولت است .اين مهم در

بخش کشاورزي بيشتر بهچشم ميخورد؛ زیرا حتي در کشورهاي توسعهيافته و پيشرو در
صنعت کشاورزي (نظير امريکا و کانادا) نيز بخش کشاورزي تحت حمايت دولت است.

دولتها در کنار تعهدات خود به حمايت از بخش کشاورزي ،باید سياستهاي حمايتي را
بهنحوي طراحي و اجرا کنند که ثمره اين آن ،بهبود وضعيت بخش کشاورزي در دو عرصه

تأمين نياز داخلي و تقويت رقابتپذيري محصوالت در بازارهاي بينالمللي باشد .با توجه

به اينکه بخش کشاورزي ایران در سالهاي گذشته تحت حمايتهاي دولتي (در بازار
نهادهها و محصوالت کشاورزي) بوده است ،این مسأله مطرح میشود که آيا سياستهاي
1. Gross Domestic Product.

 .2نماگرهاي اقتصادي (.)1388
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حمايتي دولت در دستيابي به اهداف مذکور موفق بوده است یا خیر؟ درواقع  ،هدف اين
مقاله بررسي و تجزيه و تحليل سياستهاي اعمالي دولت در فرايند توليد محصوالت زراعي
استان فارس در سال زراعي  1387-88به منظور توسعه صادرات است .در اين پژوهش سعي

شده عملكرد سياستهاي دولت در بازار نهادهها و بازار محصوالت و آثار اتخاذ مجموع

اين سياستها در فرايند توليد محصوالت زراعي استان با استفاده از ماتريس تحليل سياستي
و بهكارگيري اطالعات هزينه توليد محصوالت زراعي استان ،تجزيه و تحليل شود و سپس،
وضعيت سودآوري اين محصوالت در صادرات به بازار كشورهاي حاشيه خليجفارس با

استفاده از شاخصهاي مزيت نسبي بررسي شود.

جدول 1ـ نسبت صادرات به  GDPكشورهاي منتخب سال 2010
نسبت صادرات به
(درصد)

كشور

صادرات كل
(ميليارد دالر)

( GDPميليارد دالر)

اماراتمتحده عربي

231/9

297/6

77/9

انگلستان

681/2

2261/7

30/1

ايران

**21/8

*339/3

6/4

تركيه

155/1

734/3

21/1

ژاپن

830/6

5458/8

15/2

چين

1752/6

5926/6

29/5

كانادا

464/1

1577/1

29/4

كره جنوبي

531/5

1014/4

52/4

مالزي

231/3

237/7

97/3

GDP

منبع.World Bank (2010) :
*گزارش صندوق بينالمللي پول« ،چشمانداز اقتصاد منطقهاي خاورميانه و آسياي مرکزي» ** .گمرک جمهوري اسالمي ايران.

شايان ذکر است هدف اين مقاله ،صرفنظر از نوع سياست حمايتي ،بررسي آثار

سياستهاي حمايتي است .درواقع ،اين مقاله توجه چنداني به نوع سياست حمايتي ندارد.

در اين پژوهش ابتدا وضعيت سطح زيركشت و ميزان توليد محصوالت زراعي استان

فارس بررسي میشود و سپس ،روش استفادهشده ،معرفي و روش محاسبه قيمتهاي سايهاي
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آن بيان ميشود .در ادامه ،محاسبات مقاله انجام شده و نتايج آن تجزيه و تحليل میشوند .در
پايان نيز خالصه و جمعبندي همراه پيشنهادها ارائه خواهد شد .اطالعات آماري مربوط به

بخش کشاورزي استان فارس از سازمان جهاد کشاورزي استان فارس و اطالعات ملي بخش

کشاورزي از وزارت جهاد کشاورزي ،گمرک جمهوري اسالمي ايران و بانک مرکزي
گردآوري شده است .اطالعات مربوط به آمار صادرات و توليد ناخالص کشورهاي ديگر

نيز از سايت بانک جهاني استخراج شده است.

 .1وضعيت كشت و توليد محصوالت زراعي
استان فارس در سال زراعي  1387-88با اختصاص  7/6درصد كل اراضي زيركشت

محصوالت زراعي كشور ،بيش از  11درصد توليدات را به خود اختصاص داده است.
وضعيت سطح زيركشت و ميزان توليد محصوالت زراعي این استان در سالهای مذکور در

جدول ( )2نشان داده شده است.

جدول 2ـ وضعيت سطح زيركشت و ميزان توليد محصوالت زراعي استان فارس
در سال زراعي 1387-88
توليد(تن)

سطح زيركشت (هكتار)

نام محصول

استان
فارس

كل كشور

سهم

غالت

726620

8736330

8/32

14/22 19860975 2824576

حبوبات

46939

1095934

4/28

49927

7/45

محصوالت صنعتي

56582

232426

24/34

10520824 818103

سبزيجات

35137

451073

7/79

10/28 11785162 1211129

محصوالت جاليزي

16211

37458

43/28

312299

506755

61/63

نباتات علوفهاي

39433

784144

5/03

9909456 1396129

14/09

7/61

11/38 58186156 6619503

كل محصوالت زراعي

12117626 922020

منبع :آمارنامه كشاورزي ،وزارت جهاد كشاورزي (.)1388

استان
فارس

كل كشور

669806

سهم

7/8
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بر اساس جدول ( )2سهم توليد بیشتر محصوالت زراعي استان نسبت به كل كشور

بيش از سهم آن در كل سطح زيركشت كشور بوده و نشانگر بازدهي باالي محصوالت
زراعي استان فارس نسبت به متوسط كشور است .اين استان در محصوالت جاليزي نیز از

نظر سطح زيركشت (هکتار) و توليد (تن) بيشترين سهم را نسبت به كل كشور بهخود
اختصاص داده است .از لحاظ سطح زيركشت بعد از محصوالت جاليزي ( 43/28درصد)،

محصوالت صنعتي ( 24/34درصد) و غالت ( 8/32درصد) در رتبههاي بعدي قرار دارند؛
اما از لحاظ توليد ،بعد از محصوالت جاليزي ( 61/63درصد) ،غالت ( 14/22درصد) و

نباتات علوفهاي ( 14/09درصد) در رتبههاي بعدي قرار میگیرند و به نظر ميرسد استان در
اين سه گروه از محصوالت وضعيت مناسبتري دارد.

سطح زيركشت محصوالت گروه غالت در كل كشور عبارت است از :گندم (7/07

درصد) ،جو ( 8/17درصد)  ،ذرت ( 42/92درصد) و برنج ( 9/36درصد) و سهم توليد
اين محصوالت در كل كشور بهترتيب عبارت است از 13/65 :درصد 8/37 ،درصد43/4 ،

درصد و  8/41درصد .از نظر سطح زيركشت ،گندم ،جو و شلتوك رتبه سوم كشور را

بهخود اختصاص دادهاند؛ اين درحالي است كه استان از نظر توليد گندم رتبه اول ،جو
رتبه دوم و برنج رتبه سوم را دارا است .در سال زراعي  1387-88از لحاظ سطح زيركشت

چغندرقند ( 16/24درصد) رتبه دوم ،پنبه (9/51درصد) رتبه سوم ،پياز ( 9/28درصد) رتبه

چهارم ،سيبزميني ( 6/55درصد) رتبه پنجم و دانههاي روغني ( 4/69درصد) رتبه ششم
كشوری را کسب کرده ،اما از لحاظ ميزان توليد چغندرقند ( 12/58درصد) رتبه سوم ،پنبه

(10/75درصد) رتبه چهارم ،پياز ( 10/26درصد) رتبه سوم و دانههاي روغني ( 4/69درصد)
رتبه چهارم كشوری را بهدست آورده است.1

به دلیل اين ويژگيها ،بخش كشاورزي با بيش از  25درصد كل ارزش افزوده استان،

بعد از بخش خدمات در بين بخشهاي اقتصادي استان ،باالترين ارزش افزوده را ايجاد
کرده است .2بهطور حتم ،عالوه بر شرايط مساعد اقليمي ،آب و خاك و ساير عوامل طبيعي
استان ،عوامل ديگري همچون سياستهاي اقتصادي كشور جهت هماهنگي بين بازار توليد و

 .1وزارت جهاد كشاورزي (.)1389
 .2مركز آمار ايران (.)1388
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عرضه در موفقيت توليدات كشاورزي بسيار مهم و حياتي بوده و ادامه فعاليتهاي كشاورزي
وابسته به همين عوامل است .بیشتر كشورها فعاليتهاي گستردهاي براي شناسايي عوامل

مؤثر در توفيق سياستهاي تجاري و ساماندهي آنها در جهت توسعه صادرات داشتهاند.

در ایران نيز برای حمايت از درآمد كشاورزان و بخش كشاورزي ،سياستهايي اتخاذ

شده كه بازنگري در وضع موجود و بيان چالشها ،ضرورت اوليه توسعهكشاورزي استان،
برنامهريزي ،سياستگذاري و اتخاذ راهبرد مناسب است .با مراجعه به برنامه چهارم توسعه و

بررسي ميزان تحقق این سياستها ،ميتوان سياستهاي حمايتي دولت از بخش کشاورزي
را در دوره مذکور تجزیه و تحلیل کرد.

 .2سياستهاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي
سياستهاي حمايتي بخش كشاورزي به دو دسته سياستهاي حمايتي قيمتي و

غيرقيمتي تقسيم میشود .سياستها و ابزارهاي قيمتي ،شامل ابزارهاي سياستيای است كه
متغير سياستي هدفشان ،حمايت از قيمت دريافتي توليدكننده براي محصول توليدي و يا

قيمت پرداختي براي نهادههاي توليدی است .اما در سياستهاي غيرقيمتي ،متغيرهاي هدف

درآمد ،ميزان توليد ،ميزان مصرف نهاده و يا عواملي است كه بهطور غيرمستقيم بر قيمت

دريافتي توسط توليدكننده براي محصول و يا قيمت پرداختي براي نهاده تأثير ميگذارد.
در ادامه انواع مختلف سياستهاي حمايتي و چالشهاي پيادهسازي آنها بررسی میشود.

سياستهاي قيمتي شامل سياست «قيمت تضميني» و «خريد تضميني» ،سياست «پرداخت

يارانه غيرمستقيم نهادهها» ،سياست «قيمت اعتباري» ،سياست «قيمت هدف» ،پرداختهاي
جبراني و سياست يارانههاي صادراتي است .خريد تضميني محصوالت مهمترين سياست

قيمتي بخش كشاورزي ایران است که ايرادهایی نظیر عدم اعتبار ،باالتر بودن قيمت بازاري

محصول نسبت به قيمت تضميني ،ناتواني دولت در پوششدهی هفده محصول (طبق قانون
خريد تضميني) و سوءاستفاده برخي صادركنندگان محصوالت كشاورزي از قانون خريد

تضميني را دربردارد.

سياستهاي غيرقيمتي عبارتاند از:

 .1اقدامات مرزي يا وضع تعرفهها بر واردات كاالهاي مشابه داخلي :در ايران تعرفههاي
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محصوالت کشاورزي بهدليل حمايت از مصرفكنندگان ،اغلب ناچيز است.

 .2حمايت از زيرساختهاي بازار و بازاريابي :زيرساختهاي مورد نظر شامل جادههاي
مناسب ،وسايل حملونقل مناسب ،بازارهاي عمدهفروشي ،صنايع تكميلي و تبديلي
و غيره است .در حال حاضر ،از جمله مشكالت مطرح دولت در بخش كشاورزي،

نارضايتي توليدكنندگان از قيمت دريافتي در ازاي فروش محصوالتشان است كه

دليل آن عدمتكامل زيرساختهاي بازار است؛ زیرا توليدكننده ،جاده و وسيله
حملونقل مناسبي ندارد تا محصول خود را به بازارهاي عمدهفروشي برساند،
درنتيجه ،در اينجا واسطهها و داللها رشد پيدا ميكنند.

 .3حمايت از تغيرات الگوي كشت :اين سياست تاكنون در ایران اجرا نشده است؛ اما
درصورت اجرا ،تأثيرات مثبت و بسيار مؤثر خواهد داشت .متأسفانه در ایران هنوز

مشخص نشده است که چه محصولي براي كدام منطقه مناسب بوده و چه نوع نظام
بهرهبرداريای به افزايش توليد منجر ميشود.

 .4حمايت از تشكلهاي توليدي و نظامهاي بهرهبرداري :متأسفانه توليدكنندگان ایرانی
تشكلهاي قدرتمندي ندارند؛ درحاليكه در ساير كشورها ،اتحاديهها ،دولت را به

طراحی سياستهاي حمايتي متناسب برای حمايت از توليدكنندگان مجبور ميكنند.

 .5تحقيقات کشاورزي :شايد مهمترين سياست حمايتي غيرقيمتي كه بيشترين تأثير را
ت حمايتي تحقيقات كشاورزي است.
بر توليدكنندگان بخش كشاورزي دارد ،سياس 

اين درحالي است كه نهتنها در ايران ،بلكه در بیشتر كشورهاي درحالتوسعه،
به موضوع تحقيقات توجه زيادي نميشود؛ بهطوريكه بودجههاي تحقيقاتي اين
كشورها و همچنين ايران ،كمتر از  1درصد كل  GNPاست .راهكار برونرفت از

دوره توسعهنيافتگي بخش كشاورزي در بیشتر كشورهاي دنيا مانند مالزي ،چين

و ،...هدايت حجم انبوهي از اعتبارات دولتي بهسمت تحقيقات كشاورزي بوده است.

 .6ترويج :ترويج سياست حمايتي غيرقيمتي ديگری است كه پس از تحقيقات مطرح
ميشود .در حال حاضر بخش ترويج در ایران ،بسيار ضعيف عمل ميكند و به
دلیل سازماننيافتگی و عدم گسترش این بخش ،بسياري از مسائل و گزارشهاي
تحقيقاتي در كتابخانهها خاك ميخورند.
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 .7مديريت ريسك :در حال حاضر بازار بورس محصوالت کشاورزي در راستاي
مديريت ريسک محصوالت کشاورزي در ایران فعالیت میکند .وجود تاالرهاي

منطقهاي برای بهبود عملکرد اين بازار ضروري است.

 .8بيمه :بيمه كشاورزي به دو روش بيمه «عملكرد» و بيمه «درآمد» قابل اجرا است.
آنچه در ایران بهعنوان بيمه محصوالت كشاورزي اجرا ميشود ،بيمه عملكرد

است .بيمه درآمد ،شامل بيمه کردن همزمان قيمت و توليد است .در حال حاضر اين

نوع بيمه در ايران بهصورت آزمايشي براي محصوالت محدود و مناطق مشخصی
اجرا میشود.

در مجموع ،عمدهي سياستهاي حمايتي بخش كشاورزي ایران ،به حمايت از

مصرفکننده اختصاص دارد .در اين زمينه ،كشورهايي كه ادعاي حمايت از هر دو گروه
توليدكننده و مصرفکننده را داشتند ،يا تنها حمايت خود را بر مصرفكننده متمركز

كرده بودند ،عم ً
ال در طراحي و اجراي سياستهاي حمايت از بخش كشاورزي شكست
خوردند .امروزه كارآمدي سياست حمايت از توليدكننده در بخش كشاورزي يك اصل

پذيرفته شده است و توجيهات متعددي براي آن وجود دارد .حمايت از توليدكننده باعث
افزايش بهرهوري و كيفيت محصول و يا خدمت توليدي ،كاهش هزينه توليد ،كاهش قيمت

تمامشده و در نهايت ،منتفع شدن مصرفكننده ميشود؛ زیرا تمام مصرفكنندگان مایلند
از كاال يا خدمتي استفاده کنند که كيفيت بهتر و قيمت كمتری دارد.

در اين مقاله ،آثار سياستهاي حمايتي مستقيم و غيرمستقيم دولت در قالب دو مؤلفه

يارانه (آشکار و پنهان) و ماليات (آشکار و پنهان) 1در بازار نهادهها و محصوالت تجزيه و

تحليل میشود .درواقع ،حمايتهاي دولت در بازار نهادهها و محصوالت عالوهبر فروش

نهادهها با قيمت پايينتر به کشاورزان و خريد محصوالت با قيمت تضميني از آنها است که
میتوان به يارانه برق در هزينه انبارداري و سردخانه (برودتي) ،يارانههاي بنزين و گازوئيل

براي حملونقل ،بستهبندي و استخراج آب (چاههاي برقي) ،يارانه انواع کودهاي شيميايي
و سموم ،يارانه مابهالتفاوت نرخ پايين تسهيالت اعطايي به بخش کشاورزي ،اعطاي ارز
ارزانقيمت براي واردات نهادهها ،اخذ تعرفههاي گمرکي براي واردات محصوالت مشابه

 .1در ماتريس تحليل سياستي تمام حمايتهاي دولت بهصورت قراردادي تحت عنوان »يارانه» قلمداد ميشود.

پژوهشنامه بازرگانی

32

خارجي (که موجب افزايش قيمت اين محصوالت ميشود) ،اعطاي جوايز صادراتي و...
اشاره کرد.

 .3عملکرد سياستهاي حمايتي در طول برنامه چهارم توسعه جمهوري
اسالمي ايران
شروع برنامه چهارم ،مصادف است با شروع دوره سند چشمانداز؛ بهعبارت ديگر ،دوره

برنامه چهارم با اختصاص  25درصد زمان تحقق سند چشمانداز و با توجه به سهم باال و

مقطع زماني آغاز آن ،نقش مهمي در تحقق اهداف سند چشمانداز ايفا میکند .در اين
برنامه ،متوسط رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي  6/5درصد در سال پيشبيني شده كه با
اهداف سند چشمانداز مطابقت دارد.

اگرچه از سال  1386تاكنون گزارشها و آمارهاي رسمي اقتصاديای منتشر نشده

است ،اما ،مقادير عملكرد رشد نشان میدهد بهاستثناي سال اول برنامه (سال  1384كه نتيجه

عملكرد سال زراعي  84-83است) ،مقادير عملكرد واقعي برنامه نسبت به انتظارات آن بسيار
ناچيز بوده است.

از ديدگاه «توليد و روند خودکفايي» ،عملكرد برنامه توليدات زراعي با متوسط رشد

ساالنه  12درصد ،کمترين عملکرد را نسبت به ساير حوزههاي بخش کشاورزي داشته
است .1متوسط رشد پيشبيني شده افزايش توليدات كشاورزي در برنامه به ميزان  6/5درصد

در سال بوده است؛ درحاليكه فقط  1/4درصد ــ يعني حدود  22درصد ــ پيشبيني آن

تحققيافته و اين امر نشانگر عدم توفيق برنامه در حداقل اهداف مورد انتظار آن و تحقق سند
چشمانداز در تقويت خودكفايي و امنيت غذايي كشور بوده است .در سالهاي برنامه چهارم
نيز مقدار توليدات زراعي سال  88از بقیه سالهاي برنامه كمتر بوده است.2

از بُعد تقويت خودكفايي و تحقق بند « »38سياستهاي كلي برنامه چهارم ــ كه در آن

«تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصوالت
اساسي كشاورزي» تعيين شده است ــ با نگاهي به افزايش حجم كل واردات محصوالت

 .1کشاورز ،عباس و عیسی کالنتری (.)1390
 .2مجموعه گزارشات وزارت جهاد کشاورزي (.)1389
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كشاورزي و محصوالت اساسي در طول برنامه و مقايسه آن با دوره برنامه سوم ،شاهد افزايش

شديد واردات ــ بهویژه 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  13/3ميليون تن در سال در برنامه چهارم (رشد  33درصدي) رسید كه بیانگر عدم رشد
توليدات داخلي و همچنین ،تأمين غذاي كشور از طريق افزايش واردات است.1

در برنامه چهارم از  6/5درصد افزايش رشد ساالنه ارزش افزوده 5/1 ،درصد (حدود 78

درصد آن) از محل ارتقای بهرهوري عوامل توليد با بهبود عملكرد توليدات و در سند ملي توسعه
بخش كشاورزي ،متوسط نرخ رشد ساالنه محصوالت زراعي (به استثناي محصوالت علوفهاي)

به ميزان  3/8درصد در سال پیشبینی شده بود .تغييرات عملكرد محصوالت در سال پايه و سال

( 88آخرین سال برنامه) نشاندهنده عدمتوفيق اهداف برنامه در شاخص بهرهوری است.

در اين میان ،عملكرد گندم نهتنها افزايش نداشته بلكه نسبت به سال پايه پنج درصد

كاهش داشته است .درمورد بقيه محصوالت نيز افزايش عملكردها ،حداكثر  51درصد
مقادير مورد انتظار بوده است .در نتيجه ،بخش کشاورزي در ارائه خدمات فني و عملياتي

خود برای بهبود بهرهوري و تحقق اهداف برنامه ناكام بوده است.

بسياري از صاحبنظران بخش کشاورزي ،سالهاي برنامه چهارم را سالهاي از دست

رفتن فرصتها ميدانند .در طول اين سالها برعکس اهداف کشور که در آن تأمين امنيت
غذايي مردم براساس تکيه بر توليد محصوالت اساسي کشاورزي در داخل پيشبينيشده
بود ،راهبرد افزايش واردات در دستور کار قرار گرفت و به ناگهان تعرفههاي وارداتي
بسياري از محصوالت مانند شکر ،برنج ،ميوه و ...بهشدت کاهش يافت و اين افزايش
واردات همراه با افزايش تورم سبب کاهش درآمدهاي کشاورزان و نيز کاهش نرخ مبادله
اکثر محصوالت کشاورزي شد و هيچ انگيزهاي براي توليدکنندگان و سرمايهگذاران براي
توسعه سرمايهگذاري در این بخش باقي نگذاشت.

 .4مباني نظري و روششناسي
آدام اسميت براي اولينبار در سال  1776ميالدي ،نظريه مزيت مطلق را مطرح کرد .وي
 .1همان.
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با فرض عدم امكان تحرك عوامل توليد در سطح بينالمللي و احتساب نيروي كار بهعنوان

عامل اصلي توليد ،مسأله تقسيم كار جهاني و تخصيص بهينه منابع توليد را هدف قرار داد.

ريكاردو 1با طرح نظريه مزيت نسبي و تكيه بر هزينههاي نسبي ،بحث خروج يك كشور

از تجارت آزاد بهدليل عدم وجود مزيت مطلق را تصحيح کرد و تفاوت هزينههاي نسبي را

دليلي بر ادامه فعاليتهاي توليدي از سوي كشور داراي عدم مزيت مطلق دانست .بنابراين،
مطابق اين نظريه ،كشورها تا جايي كه بتوانند از نيروي كار در شرايط موجود توليد و

تجارت جهاني بهتر استفاده کنند ،به فعاليت خود ادامه ميدهند و در اين حالت ،رفاه هر
كشور و رفاه جهان افزايش مييابد.

از این نظریهها بهعلت اتكای ِصرف به نيروي كار بهعنوان تنها عامل توليد ،انتقادهای

فراواني شده است .اقتصادداناني همچون هكشر و اوهلين ،فريدريك ليست ،هانس سينگر،
رائول پربيش ،گونارد ميردال ،گوندر فرانك و ديگران به نقد ،بررسي و تكميل نظريات

اوليه تجارت بينالملل پرداختند.2

در نظريههاي جديد تجارت بينالملل ،برخالف نظريههاي كالسيك و نئوكالسيك كه

عامل نيروي كار و سرمايه را غيرقابل جابهجايي ميداند ،فرض میشود كه عامل سرمايه

بهشدت متحرك بوده و محصوالت در هر مرحله از توليد بهصورت كاالي واسطه و يا
نهايي قابل مبادلهاند .تئوريهاي تجارت بينالملل ،عوامل مختلفي را موجد مزيت نسبي

معرفي کردهاند ،ازجمله برخورداري از عوامل توليد نظير نيروي كار ،سرمايه و منابع طبيعي

را دليل ارزانتر بودن آنها نسبت به ساير كشور و كاهش بهاي تمامشده كاالهاي توليدي
دانستهاند.

ِ
تاريخي طوالنيای دارد .براساس متون
بهكارگيري شاخصهاي مزيت نسبي سابقه

اقتصادي ،این شاخص از دهه  1950در برنامهريزي برخي كشورها بهطور گسترده استفاده
شده است .اندازهگيري مزيت نسبي براي اولينبار در سال  1963توسط برونو 3انجام شد .وي
با استفاده از شاخص هزينه منابع داخلي )DRC( 4به بررسي مزيت نسبي صنعت پوشاك،
1. David Ricardo.

 .2دهقاني ()1382؛ ص.22 .

3. Micael Bruno (1963).
4. Domestic Resource Cost (DRC).

...یزرواشک شخب رد تلود یناگرزاب و یتیامح یاهتسایس راثآ یسررب

35

ارزيابي پروژهها و تحليل هزينه ،فايده اجتماعي و اقتصادي سياستهاي جانشيني واردات

و تشويق صادرات در فلسطين اشغالي پرداخت .پس از برونو ،محققاني همچون آنا گروگر
( ،)1996اسكات پيرسون و رونالد مير ( ،)1974مك اينتاير و كريستوفر دلگادو (،)1985
نلسون و پاناگابين ( ،)1991لئوناردو گونزالس و همكاران ( ،)1993ويليام مستر والكس

وينترنلسون ( )1995و شوجي يائو ( )1997مزيت نسبي برخي محصوالت صنعتي و يا

كشاورزي كشورهاي مختلف را بررسی کردند.1

در ايران نيز پژوهشهاي مختلف ،مزيت نسبي توليد و صادرات محصوالت گوناگون

را بررسی کردهاند كه از آن جمله میتوان به تيزهوش تابان ( ،)1980موسينژاد و همكاران
( ،)1371موسينژاد ( ،)1375نوربخش ( ،)1375جواليي ( ،)1376روحبخش آملي (،)1377

قنبري ( ،)1380نجفي ( )1385و دهقاني ( )1387اشاره کرد .این محققان ،براي انجام
كمي مزيت نسبي مانند هزينه منابع داخلي ،حمايت مؤثر
مطالعات خود از شاخصهاي ّ
( ،)EPضريب حمايت مؤثر )EPC( 3و سوددهي خالص اجتماعي )NSP( 4استفاده کردهاند.
2

در فرايند اندازهگيري مزيت نسبي ،به شاخصهاي استفادهشده ،انتقادهای فراواني وارد شده

است؛ از جمله اين انتقادها میتوان به عدمكارايي شاخصهاي  DRCو  EPCو محاسبه
هريك از آنها بهطور جداگانه برای تحليل و تفسير مزيتهاي نسبي اشاره کرد .از آنجا که

شاخصهاي مذكور تنها قسمتي از تصوير را نشان ميدهند ،5بنابراين براي رفع اين مشكل
روش ماتريس تحليل سياستي ( )PAMپايهگذاري شد .روش  PAMدر بيش از دو دهه

استفاده شده است و براي اولينبار در سال  1981توسط محققان دانشگاه آريزونا و استنفورد

براي مطالعه تحوالت پروژهها و سياستهاي كشاورزي در پرتغال توسعه داده شد 6و سپس

در سال  1991توسط نلسون و پانگابين ارائه گرديد .اين روش ،عالوهبر محاسبه مزيت نسبي
به ارزيابي سياستهاي دولت برای بخش يا محصولي خاص نيز ميپردازد.

محققان ديگر ازجمله شوجي يائو با تعديل ماتريس تحليل سياستي ،آن را كاملتر

 .1نوربخش ()1375؛ ص.135 .

 .5دهقاني ()1387؛ ص.27 .
 .6پيرسون (.)2003

2. Effective Protection (EF).
3. Effective Protection Coefficient (EPC).
4. Net Social Profitability (NSP).
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کردند و اين مقاله از روش این محقق استفاده کردهاست .ساختار ماتريس تحليل سياستي

در جدول ( )3نشان داده شده است.

جدول 3ـ ساختار ماتريس تحليل سياستي
هزينهها

درآمد

نهادههاي مبادلهاي
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آثار اختالف
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منبع :پيرسون و همكاران (.)2003

براساس جدول ( 12 ،)3متغير ورودي براي ماتريس  PAMاستفاده شده است كه

بهترتيب با حروف  Aتا  Lنشان داده میشوند .سطر اول ماتريس ،درآمد ،سود ،هزينه

نهادههاي داخلي و نهادههاي قابل مبادله به قيمتهاي بازاري و سطر دوم متغيرهاي مذكور
را به قيمت سايهاي نشان ميدهد .سطر سوم بيانگر اختالف بين دو سطر فوق است .پارامتر
 Dكه برابر است با ) A-(B+Cبيانگر سود بازاري است كه در سطر اول ماتريس از تفاضل
درآمد و مجموع هزينههاي داخلي و قابل مبادله با قيمتهاي بازاري حاصل ميشود .اين
سود در نتيجه دخالت دولت و بهكارگيري نهادهها و عوامل توليد در شرايط بازار داخلي
بهدست آمده است D>0 .بيانگر وجود سود و امكان ادامه فعاليت توليدكننده است و D<0

نشانگر زيان توليدكننده در اثر دخالت دولت و احتمال توقف توليد توسط اوست.

در سطر دوم ،پارامتر  Hبرابر با ) E-(F+Gبوده و سود سايهاي را نشان ميدهد که از

تفاضل درآمد و مجموع هزينههاي داخلي و قابل مبادله با قيمتهاي سايهاي محاسبه ميشود؛
اگر  H>0باشد ،مزيتنسبي در توليد محصول و سودآوري فعاليت در حالت تجارت آزاد

وجود دارد و اگر  H<0باشد ،بيانگر عدمكارايي 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 ميدهد .بنابراين ،هر پارامتر در هر
ستون داراي تعريف خاصي است .پارامتر  Iبرابر است با ( )A-Eكه ميتواند مثبت ،منفي و
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يا برابر با صفر باشد I>0 .نشانگر تعلق يارانه غيرمستقيم به توليدكننده داخلي است و  I<0به

معنای تحمیل ماليات ضمني به توليدكننده داخلي خواهد بود .همچنین اگر  I=0باشد ،مبين

عدم اعمال هرگونه سياستی بر توليدكننده داخلي است .پارامتر  Jكه برابر با ( )B-Fاست،

نشانگر وضعيت نهادههاي قابل مبادله از لحاظ قيمت است ،بهاينگونه كه اگر  J>0باشد،
توليدكننده براي خريداري نهادهها ماليات غيرمستقيم میپردازد و اگر  J<0باشد ،نهادههاي

مورد نياز توليدكننده از يارانه برخوردار است و در نهایت J=0 ،به معنای عدم پرداخت

يارانه و يا مالياتي توسط توليدكننده براي خريداري نهاده قابل مبادله است.

پارامتر  ،Kوضعيت قيمتي نهادههاي داخلي براي توليد محصول مورد نظر را نشان میدهد.

 K>0نشانگر وضع ماليات ضمني و غيرمستقيم بر نهادههاي توليد است K<0 .بیانگر تعلق
يارانه غيرمستقيم به نهادههاي توليدی و  ،K=0به معنای عدم پرداخت يارانه و يا ماليات براي

خريداري نهادههاي داخلي توسط توليدكننده است .پارامتر  Lبرابر با  D-Hيعني تفاضل سود

بازاري و سود سايهاي است .درواقع ،اين ماتريس بهنوعي بيانگر تأثير سياستهاي دولت در
زمينه توليد محصول است .اگر  L>0باشد ،به معني سودآوري محصول و يا حداقل شدن

زيان توليدكننده در شرايط بازار داخلي نسبت به حالت تجارت آزاد به پشتوانه دخالت

دولت در توليد محصول است .اگر  L<0باشد ،نشانگر زيان توليدكننده بهدليل دخالت

دولت در جريان توليد محصول است و  L=0به معناي برابري سود محصول در صورت
فعاليت توليدكننده در شرايط بازار داخلي و يا حالت تجارت آزاد است .عالوه بر تفاسير

فوق ،شاخصهاي ديگري نيز از ماتريس تحليل سياستي نتيجه ميشود كه عبارتاند از:
الف) شاخص هزينه منابع داخلي ()DRC

برای محاسبه شاخص  DRCبرمبناي  PAMاز رابطه زير استفاده شده است:

G
E−F

)1

= DRC

 DRC<1نشانگر وجود مزيتنسبي در توليد محصول مورد نظر DRC >1 ،بیانگر

عدموجود مزيتنسبي در توليد محصول و  DRC=1به معنای قرارداشتن توليدكننده در
نقطه سربهسر است؛ در اين حالت ،توليد محصول در داخل كشور و يا واردات آن از خارج

فقط به تصميم برنامهريزان و سياستگذاران بستگي دارد.
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ب) ضريب حمايت اسمي از محصول)NPCO( 1

اين رابطه ميزان اختالف قيمتهاي بازاري و قيمتهاي سايهاي را نشان ميهد.

رابطه رياضي استفادهشده براي محاسبه  NPCOدر چارچوب ماتريس  PAMبهصورت

زير است:

A
E

)2

= NPCO

اگر  NPCO>1باشد ،قيمت داخلي (بازاري) بيش از قيمت واردات يا صادرات بوده و

سيستم توليد محصول حمايت میشود و يارانه غيرمستقيم به توليدكننده تعلق ميگيرد .اگر

 NPCO<1باشد ،قيمت بازاري از قيمت جهاني كمتر بوده و درواقع ماليات غيرمستقيم بر
توليدكننده تحميل ميشود و درصورتيكه  NPCO=1باشد ،سيستم توليد از سياستهاي

حمايتي برخوردار نیست.

پ) ضريب حمايت اسمي از نهاده)NPCI( 2

اين رابطه تفاوت قيمت سايهاي نهادههاي قابل تجارت را از قيمت بازاري آنها نشان

ميدهد و در چارچوب ماتريس  PAMبهصورت زير محاسبه ميشود:

B
F

)3

= NPCI

در صورتيكه  NPCI>1باشد ،هزينه نهادههاي داخلي قابل مبادله با قيمت بازاري از

هزينه آنها با قيمت سايهاي بيشتر است؛ در اين حالت ،توليدكننده ماليات غيرمستقيم
پرداخت میکند .اگر  NPCI<1باشد ،به معناي آن است كه به توليدكننده در بهكارگيري

نهادههاي قابل تجارت ،يارانة غيرمستقيم پرداخت ميشود .چنانچه  NPCI=1باشد ،هیچگونه
سياست حمايتيای برای استفاده از نهادههاي قابل تجارت پرداخت نمیشود.

ت) ضريب حمايت مؤثر ()EPC

اين رابطه اثرات مداخله دولت را در بازار نهادهها و بازار محصول بهطور همزمان نشان
1. Nominal Protection Coefficient on Outputs.
2. Nominal Protection Coefficient on Inputs.
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داده و در چارچوب ماتريس  PAMبهصورت زير محاسبه ميشود:
A− B
E−F

)4

= EPC

اگر  EPC>1باشد ،به معنای حمايت دولت از فرايند توليد محصول استEPC<1 .

بیانگر عدم حمايت دولت در فرايند توليد محصول و  EPC=1نشانگر عدماتخاذ سياست

مناسب در قبال توليد محصول مورد نظر است.
ث) سودآوري خالص اجتماعي ()NSP

سود حاصل از توليد را براساس قيمتهاي سايهاي و با استفاده از معيار  NSPمحاسبه

میکنند و رابطه رياضي آن بهصورت زير است:
)5

NSP = ( E − F − G ) * Y0

چنانچه  NSP>0باشد ،مزيتنسبي در توليد محصول وجود دارد ،اگر  NSP<0باشد،

عدم وجود مزيتنسبي در توليد محصول را نشان ميدهد و در واقع در حالت اخير فعاليت
توليدي فاقد سودآوري اجتماعي است.

 .5تعيين قيمتهاي سايهاي
از مهمترين قسمتهاي جدول  PAMتعيين قيمت سايهاي براي نهادههاي توليد و هزينه

فرصت براي عوامل اوليه توليد است كه از راه تعديل و تصحيح قيمتهاي اسمي (بازاري)
انجام ميشود.

نهادههاي توليد به دو دسته قابل مبادله و غيرقابل مبادله تقسيم ميشوند .نهادههاي

غيرقابل مبادله به آنهايي اطالق ميشود كه قابليت صادرات نداشته و تهيهشان از طريق
واردات امكانپذير نيست؛ بهدليل همين ويژگي ،ميتوان قيمتهاي داخلي آنها را بهعنوان
قيمت سايهاي در نظر گرفت .چنانچه اين نهادهها چندين قيمت داخلي داشته باشند ،باالترين
قيمت بهعنوان قيمت سايهاي محسوب ميشود .1برخي از نهادههاي بهكاربرده شده در توليد

 .1بختياري و همكاران ()1381؛ ص.87 .
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محصوالت زراعي مانند كود حيواني از اين قبيل هستند .اما نهادههايي مانند آب و نيروي
انساني كه در اين مقاله بهعنوان نهادههاي غيرقابل مبادله محسوب شدهاند ،از قيمت يارانهاي

برخوردار بوده و قيمت سايهايشان باید محاسبه شود .درمورد نهاده آب ،با توجه به منابع

مختلف آبي مورد استفاده و درصد تأمين آن براي هريك از محصوالت در سيستم هزينه
توليد محصوالت زراعي استان ،گرانترين منبع موجود براي تأمين آب بهعنوان قيمت
سايهاي فرض میشود.1

در تنظيم جدول  PAMهزينه فرصت نهادههاي اوليه مانند زمين و نيرويكار نيز بايد

محاسبه شود .براساس تحقيقات انجامشده معموالً هزينه فرصت زمينهاي زراعي بهعنوان

قيمت سايهاي اين نهاده در نظر گرفته میشود .هزينه اجاره محصوالت زراعي جايگزين در
منطقه مورد بررسي ،بهترين گزينه براي نشان دادن هزينه فرصت زمينهاي زراعي محسوب

ميشود .2در اين مقاله ،متوسط اجاره بهای محصوالت رقيب بهعنوان قيمت سايهاي زمين

در محاسبات منظور شده است.

عامل نيروي انساني نيز قيمت واقعي ندارد .براساس روشهاي معمول در تحقيقات

مختلف ،باالترين دستمزد پرداختي به كارگران منطقه بهعنوان هزينه فرصت عامل نيروي
كار در محاسبات منظور میشود .3در سال  ،1387باالترين دستمزد پرداختي به فعاليتهاي

كشاورزي مربوط به كارگران نشاكار مرد مبلغ  84245ريال بوده كه اين رقم از نشريات
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 سايهاي نهادههاي وارداتي و قيمت سايهاي

محصول در چارچوب  PAMبسيار ضروري است .عليرغم عدم وجود ديدگاهی واحد
برای محاسبه نرخ واقعي ارز ،بسیاری از اقتصاددانان بر نظريه برابري قدرت خريد)PPP( 4

توافق دارند ،از اینرو ،این نظريه در تحقيق حاضر استفاده شده است و رابطه آن به شکل
زير است:

 .1نجفي ()1385؛ ص.56.
 .2دهقاني ()1387؛ ص .67
 .3نوربخش ()1375؛ ص .76

4. Purchasing Power Parity (PPP).
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PT
PN

)6

* ER

RER

شاخص قيمتهاي
 ERنرخ رسمي ارز موجود در بازار PT ،شاخص قيمت داخلي و WPIPN
* ER

RER

خارجي است كه نسبت اين دو متغير بهصورت نسبت قيمت كاالهايCPI
تجاري به قيمت

كاالهاي غير تجاري نيز تعريف ميشود .بر اساس تحقيقات انجام شده براي محاسبه نرخ
PT
شده
استفادهRER
شود ER
واقعي ارز از فرمول تجديد نظر شده  RERكه بهصورت زير تعريف مي *

است:
)7

PN

WPI
CPI

* ER

RER

در رابطه ( WPI )7و  CPIبهترتيب شاخص قيمت عمدهفروشي در خارج كشور 1و

شاخص قيمت خردهفروشي داخل كشور 2است .با توجه به اينكه بيشتر كاالهاي وارداتي
ايران بهطور غيرمستقيم بهوسیله شركاي تجاري عمده امریکا انجام ميشود ،در محاسبه نرخ

واقعي ارز در سال  1387از شاخص قيمت عمدهفروشي امریکا براي اين منظور استفاده شده

است .3نرخ واقعي ارز سال  1387كه در محاسبات مقاله منظور شده معادل  9574ريالاست.

هزينه حملونقل به انبار و سردخانه يكي ديگر از متغيرهايي است كه در تعيين قيمت

محصول و همچنين نهادههاي وارداتي استفاده ميشود .براي محاسبه قيمت سايهاي هزينه
حملونقل از نتايج تحقيقات گذشته استفاده شده و پس از بروزرساني و تعديل قيمتها
براي سال  1387قيمت سايهاي حملونقل محاسبه شده است .هزينه سايهاي حملونقل از

مزرعه به انبار موقت ،از مجموع هزينه بازاري با تفاوت هزينه يارانهاي سوخت بنزيني و
هزينه سايهاي حملونقل محصول به بازار جهاني نيز از مجموع هزينه بازاري با تفاوت هزينه

يارانهاي سوخت گازوئيلي بهدست میآید .از جمله متغيرهاي مؤثر در تعيين قيمت سايهاي

حملونقل ،نرخ واقعي ارز در سال  1387و متوسط مسافت تا كشورهاي حوزه خليجفارس
براي محصوالت صادراتي است.4

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

 .3دهقاني ()1387؛ ص.34 .
 .4همان ،ص.34 .
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همانطور كه اشاره شد ،دسته ديگر نهادههاي توليد ،نهادههاي مبادلهاي هستند كه در

داخل كشور توليد ميشوند و در صورت عدم استفاده داخلي صادر میشوند .براي محاسبه
قيمت سايهاي اين نهادهها از قيمت جهاني آنها استفاده ميشود .1در توليد محصوالت
زراعي ،نهادهاي با اين مشخصه وجود ندارد اما برخي از نهادهها مانند انواع سموم و

كودهاي شيميايي كه برای توليد محصول استفاده میشوند ،وارداتي هستند .قيمت بازاري
اين محصوالت از «سيستم هزينه توليد محصوالت كشاورزي» استخراج شده و قيمت

سايهاي آن با استفاده از قيمت سيف )CIF( 2وارداتي (جدول  ،)4نرخ واقعي ارز و هزينه
حملونقل كاال از سر مرز تا مزرعه محاسبه شده و از اين راه ،تمام اختالالت قيمتي و

غيرقيمتي خنثي میشود.

جدول 4ـ قيمت  CIFوارداتي انواع سموم و كودهاي شيميايي بهكاررفته
در توليد محصوالت زراعي استان فارس
انواع كود شيميايي

قيمت هركيلو به دالر

انواع سموم

قيمت هركيلو به دالر

فسفاته

0/146

علفكش

11/45

ازته

0/179

حشرهكش

10/59

پتاسه

0/164

قارچكش

6/84

ساير

0/171

ساير

0/145

منبع :سالنامه آماري گمرك ايران (.)1387

براساس تحقيقات انجامشده ،هزينه انبارداري در دو مرحله انبارداري موقت (توسط

باغدار يا کشاورز) و انبارداري در سردخانه (توسط تاجران) محاسبه ميشود .انبارهاي
مرحله اول ،سنتي و معموالً بدون تجهيزاتاند .قيمت انبارداري به اين شيوه بدون دخالت

دولت يا عوامل انحرافزا انجام ميشود ،بنابراين برابر است با قيمت سايهاي .در مرحله دوم،
بهدليل استفاده از ماشينآالت و تجهيزات دو عامل اصلي هزينههاي سرمايهاي و هزينههاي

جاري از جمله برق و انرژي در هزينه انبارداري و سردخانهاي دخالت دارند .با توجه به
 .1بختياري و همكاران ()1381؛ ص.45 .

2. Cost, Insurance and Freight (CIF).
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قيمت باالي برق در دستگاههاي برودتي و همچنين روش استفادهشده در تحقيقات ،براي
محاسبه قيمت سايهاي انبارداري سردخانهاي از رابطه زير استفاده میشود:1

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

هزينه مواد و لوازم بستهبندي محصوالت زراعي (شامل جعبه ،گوني ،ميخ ،پوشال ،نخ

و )...بدون هيچگونه رانت و يا يارانهای در بازار توليد و مبادله ميشود؛ بنابراين ،قيمت
سايهاي آنها با قيمت بازاري برابر است.

قيمت سايهاي ماشينآالت نيز برابر با متوسط هزينه آن براي يك هكتار محصول فرض

شده است ،2اما سهم مبادلهاي و غيرمبادله آن براساس اطالعات نشريه سيستم هزينه توليد

محصوالت كشاورزي و همچنين نتايج مطالعات انجامشده محاسبه و منظور گرديده است.
برخي نهادههاي مورد استفاده ،درصدي غيرقابل مبادله و درصدي نيز بهصورت مبادلهاي
هستند .جهت احتساب دقيقتر اين نهادهها و محاسبه شاخصها مورد نظر از نتايج مطالعات

انجامشده در اين زمينه استفاده شده است .از بين نهادههاي مذکور ،هزينه سردخانه به ميزان

 20درصد ،ماشينآالت و هزینه حملونقل داخلي  34درصد ،هزينه حملونقل بينالمللي
 75درصد ،هزينه نهادههاي وارداتي شامل انواع سموم و كودهاي شيميايي به ميزان 85

درصد و لوازم بستهبندي صادراتي به ميزان  80درصد بهصورت نهادههاي مبادلهاي در

محاسبات منظور شدهاند.3

قيمت سايهاي محصول از جمله مهمترين متغيرهاي مورداستفاده در ماتريس  PAMو

همچنين شاخصهاي منتج از آن است .در اين مقاله ،بازار صادراتي محصوالت زراعي
استان فارس با توجه به موقعيت جغرافيايي اين استان در كشور ،حوزه خليجفارس در نظر

گرفته شده است .قيمت سايهاي محصول از حاصلضرب متوسط قيمت جهاني در نرخ

واقعي ارز و سپس كسر هزينه حملونقل مزرعه تا بازار مورد نظر از آن محاسبه میشود.

ضايعات يكي ديگر از مواردي است كه باید در درآمد حاصل از محصوالت زراعي در

نظر گرفته شود .ضايعات توليد و همچنين ارزش ضايعات محصوالت مختلف ،متفاوت است
 .1دهقاني ()1387؛ ص.27 .
 .2نجفي ()1385؛ ص.34 .

3. Shujie Yao (1997).
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بههمين دليل ،برمبناي مطالعات انجامشده ،ضايعات محصوالتي مانند نخود و عدس معادل 5

درصد ،هندوانه و خيار  30درصد ،سيبزميني  12/5درصد ،پياز  10درصد و گوجهفرنگي

معادل  40درصد در نظر گرفته شده است .براي ساير محصوالت نيز ضايعات بسيار ناچيز
فرض شده است .در اين بين ،ارزش ضايعات پياز و گوجهفرنگي بهترتيب معادل  50و 25

درصد قيمت داخلي و ساير ضايعات فاقد ارزش بوده كه در محاسبات منظور شده است.1
براي محاسبه قيمت سايهاي محصول از متوسط قيمت جهاني محصوالت مورد نظر استفاده

شده است .به اينگونه كه ابتدا متوسط قيمت جهاني در نرخ واقعي ارز ضرب شده و سپس

هزينه حملونقل تا بازار كشورهاي حاشيه خليجفارس از آن كسر شدهاست.

 .6نتايج و بحث
نتايج مربوط به محاسبه ماتريس تحليل سياستي محصوالت زراعي استان فارس در

سال زراعي  1388-87در جدول ( )5نشان داده شده است .همانطور كه اشاره شد،

در محاسبات از متوسط قيمت جهاني محصوالت استفاده شده و بازار مورد نظر در اين
مقاله ،كشورهاي حاشيه خليجفارس است .براساس نتايج بهدستآمد ،اختالف میان هزينه

نهادههاي قابلمبادله به قيمت بازاري و قيمت سايهاي براي تمام محصوالت زراعي مورد
بررسي استان فارس منفي بوده و نشان ميدهد توليدكنندگان داخلي ،نهادههاي وارداتي را
پايينتر از قيمتهاي جهاني خریدهاند .بهعبارت ديگر ،برای استفاده از نهادههاي مبادلهاي،
يارانه دريافت کردهاند.

بررسي وضعيت نهادههاي داخلي در چارچوب ماتريس تحليل سياستي بيانگر پرداخت

يارانه از سوي دولت به كشاورزان در قبال مصرف اينگونه نهادهها است .اختالف قيمت

بازاري و قيمت سايهاي براي كليه محصوالت مورد بررسي ــ بهجز خيار آبي ــ منفي بوده

و تنها توليدكنندگان خيار آبي براي خريد اين نهادهها در سال زراعي مذكور اندكي ماليات
ضمني و غيرمستقيم (معادل  46170ريال در هکتار) پرداختهاند.

با توجه به ارقام سود بازاري محصوالت زراعي ،این نتيجه حاصل میشود که دخالت

دولت در فعاليتهاي توليدي كشاورزان براي محصوالتي مانند نخودآبي ،عدس آبي،
 .1دهقاني ()1387؛ ص.30 .
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آفتابگردان ،خيار و هندوانه به زيان آنان بوده و بازدهي توليدكننده نسبت به شرايط عادي
را كمتر میکند و چه بسا در سالهاي آتي توليدكنندگان از ادامه فعاليت صرفنظركنند.
اما در مورد ساير محصوالت زراعي مداخله دولت باعث سود بازاري براي توليدكنندگان

شده و آنها ميتوانند با افزايش فعاليت ،سودشان را افزايش دهند.

ارقام مثبت سود سايهاي براي كشاورزاني كه محصوالتي مانند هندوانه ،خيار ،پياز،

گوجهفرنگي ،لوبيا قرمز و لوبياچيتي تولید میکنند ،نشاندهنده سودآوری اين دسته از

محصوالت در شرايط تجارت آزاد و مزيت نسبي آنها است .ساير محصوالت زراعي
استان سود سايهاي منفي داشته و درواقع ،سيستم توليديشان فاقد كارايي است .از اينرو،
درصورت فعاليت در شرايط تجارت آزاد ،كشاورزان ضرر خواهند کرد.

رديف

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

1

گندم آبي

2

گندم ديم

3

جو آبي

4

جو ديم

درآمدها

نهادههاي
قابل تجارت

نهادههاي
داخلي

سود

قيمت بازاري

620779

41979

312126

266674

قيمت سايهاي

266691

87159

537102

-357571

ميزان انحراف

354088

-45180

-224976

624244

قيمت بازاري

141175

7523

53232

80420

قيمت سايهاي

63719

13855

125674

-75810

ميزان انحراف

77456

-6332

-72442

156230

قيمت بازاري

308119

24188

223291

60640

قيمت سايهاي

169278

45716

464529

-340966

ميزان انحراف

138841

-21527

-241238

401606

قيمت بازاري

103219

7162

58618

37439

قيمت سايهاي

59121

13682

104574

-59135

ميزان انحراف

44098

-6520

-45955

96574
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5

ذرت آبي

6

نخود آبي

7

نخود ديم

8

عدس آبي

9

عدس ديم

آفتابگردان
10
آبي

11

پنبه آبي

12

چغندرقند

 13هندوانه آبي

قيمت بازاري

717142

66931

581781

68430

قيمت سايهاي

345060

139200

686929

-481070

ميزان انحراف

372082

-72269

-105149

549499

قيمت بازاري

155101

18912

256685

-120496

قيمت سايهاي

156432

28485

505338

-377391

ميزان انحراف

-1331

-9573

-248653

256896

قيمت بازاري

74683

4035

67569

3079

قيمت سايهاي

75419

6670

116365

-47616

ميزان انحراف

-737

-2635

-48797

50695

قيمت بازاري

252774

19195

277332

-43753

قيمت سايهاي

205314

68940

564860

-428487

ميزان انحراف

47460

-49746

-287528

384734

قيمت بازاري

109975

6669

100341

2965

قيمت سايهاي

89133

26727

200907

-138501

ميزان انحراف

20842

-20058

-100566

141466

قيمت بازاري

289906

34313

400678

145085-

قيمت سايهاي

236551

56673

631250

-451372

ميزان انحراف

53355

-22360

-230572

306287

قيمت بازاري

829679

64780

540517

224382

قيمت سايهاي

1102252

112355

1029069

-39172

ميزان انحراف

-272573

-47574

-488553

263554

قيمت بازاري

830552

54116

607421

169015

قيمت سايهاي

578929

188236

851594

-460901

ميزان انحراف

251624

-134120

-244173

629916

قيمت بازاري

826147

42953

513401

269793

قيمت سايهاي

1780278

158863

683578

937838

ميزان انحراف

-954131

-115909

-170177

-668045

47

...یزرواشک شخب رد تلود یناگرزاب و یتیامح یاهتسایس راثآ یسررب

14

خيار آبي

15

سيبزميني
آبي

16

پياز آبي

گوجهفرنگي
17
آبي

18

لوبيا قرمز
آبي

19

لوبياچيتي
آبي

20

شلتوك

قيمت بازاري

663941

109980

1235378

-681417

قيمت سايهاي

3142334

264765

1230761

1646808

ميزان انحراف

-2478392

-154785

4617

-2328224

قيمت بازاري

1572230

96530

958387

517313

قيمت سايهاي

1502335

242215

1289355

-29235

ميزان انحراف

69895

-145685

-330968

546547

قيمت بازاري

1506997

108927

1087067

311003

قيمت سايهاي

3574290

334471

1261670

1978150

ميزان انحراف

-2067293

-225543

-174603

-1667147

قيمت بازاري

1315796

256728

1386390

-327322

قيمت سايهاي

9568211

554792

1108474

7904945

ميزان انحراف

-8252416

-298064

277916

-8232268

قيمت بازاري

884883

30300

337406

517177

قيمت سايهاي

861391

54301

588169

218921

ميزان انحراف

23493

-24002

-250762

298257

قيمت بازاري

987290

34370

557868

395052

قيمت سايهاي

870414

71200

771236

27978

ميزان انحراف

116876

-36830

-213368

367073

قيمت بازاري

2233104

46132

896601

1290371

قيمت سايهاي

297208

97667

906278

-706737

ميزان انحراف

1935896

-51536

-9677

1997108

منبع :محاسبات تحقيق.

اما تفاوت سود بازاري و سود سايهاي براي محصوالت زراعي مورد بررسي ،نشان ميدهد

كه به ازاي توليد هر واحد از محصوالتي مانند گندم آبي و ديم ،جو آبي و ديم ،ذرت،
نخود ديم ،عدس ديم ،پنبه ،چغندرقند ،سيبزميني ،لوبيا قرمز ،لوبياچيتي و شلتوك سود
بازاري بيش از سود سايهاي بوده و توليدكنندگان در شرايط كنوني كه دولت با سياستهاي
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خود در توليد محصوالت مزبور مداخله میکند ،نسبت به حالت تجارت آزاد سود بيشتري

كسب ميكنند .كشاورزاني كه نخودآبي ،عدس آبي و آفتابگردان کشت میکنند با توجه
به منفي بودن سود بازاري ناشي از فعاليت خود ،زيان كمتري متحمل ميشوند .بنابراين،

سياستهاي دولت در شرايط كنوني توجيهپذير و به نفع توليد اين محصوالت است .تفاوت

سود بازاري و سايهاي براي محصوالتي مانند هندوانه ،خيار ،پياز و گوجهفرنگي منفي بوده

و نشانگر زیاندیدن توليدكنندگان اين محصوالت در اثر اعمال سياست مداخلهاي دولت
است.

شاخص هزينه منابع داخلي ( )DRCیکی از مهمترین شاخصهایی است که در

تأييد نتايج ماتريس تحليل سياستي از آن استخراج شده است .شاخصهاي استخراجی
ماتريس تحليل سياستي در جدول ( )6آورده شده است .شاخص  DRCنشان ميدهد

هندوانه ،خيار ،پياز گوجهفرنگي ،لوبيا قرمز و لوبياچيتي مزيت نسبي داشته و شاخص

سودآوري خالص اجتماعي ( )NSPدر مورد اين محصوالت مثبت است و بيانگر
مزيت نسبي آنها است .در بين محصوالت مزبور ،گوجهفرنگي بيشترين مزيت نسبي
را داشته و هندوانه و خيار نيز در رتبههای بعدي قرار دارند .شاخص  DRCبراي سيبزميني

و پنبه حدود  1بوده و درواقع توليد يا عدمتوليد اين دو محصول در نقطه سربهسري قرار
دارد .ساير محصوالت زراعي استان فاقد مزيت نسبي و سودآوري اجتماعي هستند.

براي بررسي وضعيت حمايت دولت از نهادههاي وارداتي ميتوان از نتايج شاخص

 NPCIاستفاده کرد .ضريب حمايت اسمي از محصول براي تمام محصوالت زراعي استان

كمتر از واحد بوده و بيانگر پرداخت يارانههای غيرمستقيم از سوي دولت به اين نهادهها
برای حمايت از توليد محصوالت زراعي است.

شاخص  NPCOوضعيت مداخله دولت در بازار محصول را نشان ميدهد .برخالف

بازار نهاده ،در بازار محصوالت حمايتها به يك شكل نبوده است .نتايج شاخص حاكي
از آن است كه بازار محصوالتي مانند گندم آبي و ديم ،جو آبي و ديم ذرت ،عدس

آبي و ديم ،آفتابگردان ،چغندرقند ،سيبزميني ،لوبياي قرمز ،لوبياچيتي و شلتوك برنج
(با توجه به بزرگتر از واحد بودن شاخص) از حمايت برخوردار بوده و يارانه غيرمستقيم

به توليدكنندگان اين محصوالت تعلق ميگيرد؛ اما از بازار محصوالتي مانند نخود ،پنبه،
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خيار ،هندوانه ،پياز وگوجهفرنگي حمايتي نشده و ماليات غيرمستقيم بر توليدكنندگان اين

محصوالت تعلق ميگيرد.

ضريب حمايت مؤثر ( )EPCآثار مداخله دولت در بازار نهادهها و بازار محصول را

بهطور همزمان نشان ميدهد .مقادير شاخص مذكور براي محصوالت پنبه ،هندوانه ،خيار،

پياز وگوجهفرنگي كمتر از واحداست و بيانگر عدم حمايت دولت از فرايند توليد آنها و
زيان توليد اين محصوالت بهدليل مداخله دولت است .نتايج شاخص  EPCبراي محصوالت

نخود ،لوبيا و سيبزميني تقريباً برابر واحد بوده و اين ارقام نشان ميدهد مجموع عملكرد
دولت در بازار نهادهها و محصول براي اين توليدات بيتأثير است .فرايند توليد ساير
محصوالت زراعي استان شامل گندم ،جو ،ذرت ،عدس ،آفتابگردان ،چغندرقند و شلتوك
(با توجه به بزرگتر از واحد بودن شاخص  )EPCاز حمايت نسبي دولت برخوردار است.

با توجه به اينكه نرخ ارز از عوامل مهم تأثيرگذار بر شاخصهاي مزيت نسبي است و

از سوي ديگر بهدليل ساختار اقتصاد كالن و بازار پول در ايران اين نرخ دائماً در حال نوسان

است ،در اين مقاله سه سناريو براي نرخ ارز جهت بررسي تغييرات شاخصهاي مزيت
نسبي نسبت به نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شده است .براساس جدول ( ،)6اين نرخها

عبارتاند از نرخ واقعي ارز كه در محاسبات ماتريس تحليل سياستي نيز بهكار میرود و
معادل  4537ريال است ،نرخ رسمي ارز در سال  1387كه معادل  9574ريال است و يك
نرخ مابين نرخ واقعي يا سايهاي ارز و نرخ رسمي كه معادل  7000ريال در نظر گرفته شده

است.

براساس نتايج جدول ( ،)6پنبه و سيبزميني در نرخ ارز  7000ريال نيز واجد مزيت

نسبي بوده و سودآوري خالص اجتماعي دارند و فقط نخود ديم با نرخ رسمي ارز به جمع

محصوالت مزيتدار افزوده ميشود؛ بنابراين ،با توجه به تحليل حساسيت انجامشده مزيت
نسبي نسبت به نرخ ارز ،با اطمينان ميتوان گفت در استان فارس از بين محصوالت زراعي
بهترتيب توليد گوجهفرنگي ،پياز ،خيار ،هندوانه ،لوبياي قرمز ،لوبياچيتي داراي مزيت نسبي
و سودآوري خالص اجتماعياند .همانگونه که در جدول ( )6مشاهده ميشود ،طبق سه

سناريو مورد نظر ،با افزايش نرخ ارز ،مقادير شاخصهاي موجود کاهش مییابد .بهعبارت

ديگر ،با افزايش نرخ ارز نسبت مزيت نسبي محصوالت بهبود مييابد.

جدول 6ـ شاخصهاي مزيت نسبي محصوالت زراعي استان فارس
در سال  1387به ازاي گزينههای مختلف نرخ ارز
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نرخ نرخ ارز
سايهاي بينابين
(700( 4537
تومان) تومان)
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نرخ نرخ ارز
سايهاي بينابين
(700( 4537
تومان) تومان)

0/39
0/41
0/11
0/09
0/22
0/19
0/14
0/23
0/33
0/28

3/76

EPC
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380806

6/71
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-626234 -666673 -706737
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جمعبندی و مالحظات
استان فارس در زمينه توليدات كشاورزي يكي از قطبهای كشاورزي كشور بهشمار

میرود بهطوريكه هماكنون  1058هزار هكتار از اراضي زيركشت محصوالت ساالنه و
دائمي كشور (معادل  8/1درصد از كل اراضي كشاورزي ايران) به استان فارس تعلق دارد.

حدود  70درصد 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 سياستهايي را كه برنامهريزان برای حمايت از اين محصوالت

در استان اتخاذ کردهاند ،به تفكيك بازار نهاده و محصول و همچنين بهطور همزمان در
بازار نهاده و محصول در سال زراعي  1387-88تجزيه و تحليل شود تا با بازنگري در وضع

موجود و بيان چالشها ،راهبرد مناسبی براي آينده تعيين شود.

بررسي وضعيت نهادههاي داخلي بيانگر پرداخت يارانه از سوي دولت به كشاورزان در

قبال مصرف اينگونه نهادهها است .در بين محصوالت زراعي تنها توليدكنندگان خيار براي
خريد اين نهادهها اندكي ماليات ضمني و غيرمستقيم معادل  46170ريال در هکتار پرداخت

کردهاند .ضريب حمايت اسمي از محصول براي كليه محصوالت زراعي استان كمتر از

واحد است كه بيانگر پرداخت يارانههاي غيرمستقيم از سوي دولت به اين نهادهها برای
حمايت از توليد محصوالت زراعي است.

نتايج مربوط به ارقام سود بازاري محصوالت زراعي نشان ميدهد كه دخالت دولت در

فعاليتهای توليدي كشاورزان براي محصوالتي مانند نخودآبي ،عدس آبي ،آفتابگردان،
خيار و هندوانه به زيان آنها بوده و بازدهي توليدكننده نسبت به شرايط عادي كمتر میشود
و حتی ممكن است در سالهاي آتي ،توليدكنندگان از ادامه فعاليت صرفنظر كنند .مداخله

دولت در مورد ساير محصوالت زراعي ،باعث سود بازاري براي توليدكنندگان شده و آنها
ميتوانند با افزايش فعاليت ،سودشان را افزايش دهند .در بين محصوالت زراعي ،هندوانه،

خيار ،پياز ،گوجهفرنگي ،لوبيا قرمز و لوبياچيتي سودآور بوده و توليدكنندگان در شرايط

تجارت آزاد میتوانند فعاليت کنند .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 نظیر گندم آبي و ديم ،جو آبي و ديم ،ذرت ،نخود
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ديم ،عدس ديم ،پنبه ،چغندرقند ،سيبزميني ،لوبيا قرمز ،لوبياچيتي و شلتوك ،سود بازاري
بيش از سود سايهاي بوده و توليدكنندگان در شرايط كنوني كه دولت با سياستهاي خود
در توليد این محصوالت مداخله میکند ،نسبت به حالت تجارت آزاد سود بيشتري كسب

ميکنند .كشاورزاني كه نخودآبي ،عدس آبي و آفتابگردان کشت میکنند با توجه به
منفي بودن سود بازاري ناشي از فعاليتشان ،زيان كمتري متحمل میشوند .اما سياستهاي
مداخلهاي دولت درمورد هندوانه ،خيار ،پياز و گوجهفرنگي باعث زیاندیدن توليدكنندگان

اين محصوالت ميشود.

شاخص  DRCهزينه منابع داخلي هندوانه ،خيار ،پياز گوجهفرنگي ،لوبيا قرمز و لوبياچيتي

كمتر از واحد بوده و نشاندهنده مزيت نسبي و سودآوري خالص اجتماعي ( )NSPاين
محصوالت است .گوجهفرنگي بيشترين مزيت نسبي را دارد و هندوانه و خيار در رتبههای

بعدي قرار میگیرند .شاخص هزينه منابع داخلي براي سيبزميني و پنبه در نقطه سربهسري

و در حدود  1بوده و توليد يا عدم توليد اين دو محصول به سياستهاي آتي دولت بستگي

دارد .ساير محصوالت زراعي استان فاقد مزيت نسبي و سودآوري اجتماعي است.

شاخص  NPCOوضعيت مداخله دولت در بازار محصول را نشان ميدهد ،برخالف

بازار نهاده ،حمايتها در بازار محصوالت به يك شكل نیست .نتايج شاخص حاكي
از آن است كه بازار محصوالتي مانند گندم آبي و ديم ،جو آبي و ديم ،ذرت ،عدس

آبي و ديم ،آفتابگردان ،چغندرقند ،سيبزميني ،لوبياي قرمز ،لوبياچيتي و شلتوك برنج
(باتوجه به بزرگتر از واحد بودن شاخص) از حمايت برخوردار بوده و يارانه غيرمستقيم

به توليدكنندگان اين محصوالت تعلق ميگيرد؛ اما از بازار محصوالتي مانند نخود ،پنبه،

خيار ،هندوانه ،پياز و گوجهفرنگي حمايت نشده و ماليات غيرمستقيم بر توليدكنندگان اين

محصوالت تعلق ميگيرد.

ضريب حمايت مؤثر ( )EPCآثار مداخله دولت در بازار نهادهها و بازار محصول را

بهطور همزمان نشان ميدهد .مقادير شاخص مذكور براي محصوالت پنبه ،هندوانه ،خيار،

پياز وگوجهفرنگي كمتر از واحد است كه نشانگر عدم حمايت دولت از فرايند توليد

آنها و زيان توليد اين محصوالت بهدليل مداخالت دولت است .نتايج شاخص EPC

براي محصوالت نخود ،لوبيا و سيبزميني تقريباً برابر واحد شده و ارقام نشان ميدهند
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مجموع عملكرد دولت در بازار نهادهها و محصول درمورد این توليدات بيتأثير بوده است.

فرايند توليد ساير محصوالت زراعي استان شامل گندم ،جو ،ذرت ،عدس ،آفتابگردان،

چغندرقند و شلتوك (با توجه به بزرگتر از واحد بودن شاخص  )EPCاز حمايت نسبي
دولت برخوردار بوده است.

با توجه به اينكه نرخ ارز از عوامل مهم مؤثر بر شاخصهاي مزيت نسبي است ،تحليل

حساسيت مزيت نسبي نسبت به تغييرات نرخ ارز انجام شدهاست .بنابراين ،عالوه بر نرخ
واقعي ارز كه در محاسبات ماتريس تحليل سياستي بهكاررفته ،نرخ رسمي ارز در سال 1387

و يك نرخ مابين نرخ واقعي يا سايهاي ارز و نرخ رسمي در نظر گرفته شده كه براساس

نتايج ،در باالتر از نرخ واقعي و پايينتر از نرخ رسمي عالوه بر گوجهفرنگي ،پياز ،خيار،
هندوانه ،لوبيا قرمز و لوبياچيتي ،پنبه و سيبزميني نيز واجد مزيت نسبي شده و سودآوري
خالص اجتماعي دارد .در نرخ رسمي ارز ،تنها نخود ديم به جمع محصوالت مزيتدار

افزوده ميشود و بنابراين با اطمينان میتوان گفت كه در استان فارس از بين محصوالت
زراعي بهترتيب توليد گوجهفرنگي ،پياز ،خيار ،هندوانه ،لوبياي قرمز ،لوبياچيتي مزيت نسبي

و سودآوري خالص اجتماعي دارد .همانگونه که در جدول ( )6مشاهده میشود ،طبق سه
سناريو مطرحشده ،افزايش نرخ ارز موجب کاهش ارقام ضرايب در جدول شده و اين امر
به اين معنا است که با افزايش نرخ ارز ،مزيت نسبي محصوالت استان بهبود مييابد.

با توجه به ضرورت حمايت از بخش کشاورزي ،اجرا و پيادهسازي حمايتهاي مناسب

در اين بخش اهميت بسزائي دارد .در اين رابطه توصيههاي زير پيشنهاد ميشود:

 .1سياستگذاران و برنامهريزان بخش کشاورزي استان (کشور) در راستاي تقويت
بخش کشاورزي باید از ابزارها و سياستهاي حمايتي مختلف به تفکيک محصوالت

زيرکشت استفاده کنند.

 .2دخالت دولت در بازار محصوالت کشاورزي استان بهگونهاي باشد که اوالً موجب
زيان و کاهش بازدهي محصوالتي نظير عدس ،خيار و هندوانه نشود ،ثانياً حمايت

دولت در سيستم توليدي محصوالت استراتژيکي نظير گندم ،جو و ذرت که فاقد
کارايي است ،بهگونهاي باشد که در کنار زمينهسازي براي ايجاد مزيت نسبي توليد
اين محصوالت ،شرايط دسترسي به بازار (توسعه بازاريابي و زيرساختها) را نیز
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فراهم کند.

 .3به نظر ميرسد اجراي سياستهاي حمايتي قيمتي در کوتاهمدت و سياستهاي
حمايتي غيرقيمتي (نظير حمايت از تغييرات الگوي كشت ،حمايت از تشكلهاي
توليدي و نظامهاي بهرهبرداري) در بلندمدت ،زمينه توسعه اين مهم را فراهم سازد.

 .4سياستگذاري دولت بايد بهگونهاي باشد که تمام محصوالت بتوانند در شرايط
تجارت آزاد فعاليت کنند .سياستهاي مهم ارزي نيز يکي از ابزارهاي مناسب برای
بهبود مزيت نسبي اين محصوالت بهشمار ميآيد.

 .5در حوزه بازار نهادههاي داخلي ،حمايتهاي دولتي بايد بهصورتي باشد که نوع
حمايت از پرداخت يارانهها بهسمت ايجاد زيرساختها و سياستهاي حمايتي

غيرقيمتي سوق یابد؛ اين امر ،موجب ايجاد انگيزه در فعاالن حوزه بخش کشاورزي
برای افزايش توليد نهادههاي کشاورزي بههمراه بهبود کيفي آنها میشود.
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