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تحت تأثیر مداخالت دولتها قرار دارد البتاه

-1مقدمه
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بسااایاری از اقتصااااددانان کشااااورزی
همچون هونما ،هایامی ،تایرزو اندرسون اعتقاد
دارند کاه انتقاال از یاک اقتصااد مبتنای بار
کشاورزی به یک اقتصااد مبتنای بار صانعت
مستلرم استفاده از سیاستهای حمایتگرایی
اساات چاارا کااه تغییرهمرمااان تکنولااو ی و
گسترش سارمایه منجار باه ارارایش کاارایی
اقتصادی بخش ها و درآمد ارراد میشود ،ولی
از آنجا که کارایی در بخش صانعت باه طاور
نساابی از بخااش کشاااورزی بیشااتر اساات و
براساس قاانون انگال ارارایش درآماد سابب
میگردد سهآ کمتری از درآماد صار ماواد
غذایی شود ،بنابراین مایتاوان گفات راب اه
مبادله به زیان بخش کشاورزی تغییر کرده و
سهآ ایان بخاش در تولیاد ناخاال

ملای و

مریااات نسااابی کاهناااده است(موسساااه
پاااژوهشهاااای برناماااه ریاااری و اقتصااااد
کشااااورزی،1381،

 )3لاااذا در چناااین

شرای ی الزم است از تولیدکننادگان داخلای
بخااش کشاااورزی در مقاباال کاااهش درآمااد
حمایت شود
باار مبنااای چنااین اسااتداللی ،بخااش
کشاورزی بنا به ویژگی های خا

اقتصاادی،

اجتماعی و سیاسی خود در همه کشورها اعآ
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از توسعه یارته و یا در حاال توساعه هماواره

ایان بادان معنااا نیسات کااه میاران و شایوه
حمای ات از بخااش کشاااورزی در کشااورهای
درحال توسعه و توسعه یارته همساان اسات
طبیعی است که دولتهای توساعه یارتاه باه
واس ه مالیاات ساتانده شاده از بخاشهاای
ثروتمنااد صاانعت و خاادمات از تااوان مااالی
بیشتری بارای حمایات از بخاش کشااورزی
برخوردارنااد امااا در همااین کشااورها هااآ
کارآماادی مااداخالت بااه یکای از مهااآتاارین
چالش های دولت ها بدل شده اسات طبیعای
اساات کااه دغدغااه کارآماادی مااداخالت در
کشورهای درحال توسعه ای که اساساً منباع
مالی الزم برای چنین مداخالتی وجود ندارد،
میباید دوچندان باشد این مهآ نیر در گروی
انتخاب ابرارهای سیاستی مناساب و کارآماد
است
کشااور مااا بااه عنااوان کشااوری درحااال
توسعه با درآمد سرانه متوسط از یک ساو باه
عنااوان کشااور صااادرکننده نفاات دارای ی اک
منبع بیرونی درآمدی است و از ساوی دیگار
این منبع آن اندازه برر

نیسات کاه درآماد

سرانه باالیی را برای کشور ایجااد نمایاد لاذا
لروماً میباید از کااراترین ابرارهاای حماایتی
برای پرداخت هر ریال یارانه پرداختی به ایان
بخش کشاورزی استفاده نمود بادیهی اسات

اندازه گیری میران حمایت موجاود در بخاش

س ح مررعه اندازه گیری میگردد و متشاکل
2

از هشاات جاارا حمایات قیمتای  ،پرداخاات
3

کاشته شده و یاا تعاداد دام نگهاداریشاده ،

تغییاارات آن طاای نیمااه اول دهااه هشااتاد،

پرداخاات باار مبنااای سااابقه مشااارکت در

مقدمات الزم برای بازنگری در سیاساتهاای

5

حمایتی بخش را در کارهای آتی رراهآ آورد

 -2چگونه میتووان حمایوت از
بخش کشاورزی را انودازه گیوری
کرد؟

برنامههاای کشااورزی  ،پرداخات بار اسااس
6

مصر نهاده  ،پرداخت بر اساس عدم مصر
7

نهاده  ،پرداخت بر اساس کل درآمد مررعاه و



بخش کشاورزی کشور ارائه کند و باا تحلیال

4



تصویر روشنی از وضعیت موجاود حمایات از

براساااس تولی اد  ،پرداخاات براساااس س ا ح
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که انجام ایان مهاآ درگاام نخسات مساتلرم

میشود ،اندازه گیری میکند این شااخ

میباشد این مقاله میکوشد تاا حاد ممکان

در

8

یا تولیدکننده و سایر پرداختهاست به رغآ
دقت معیار تخماین حمایات از تولیدکنناده،
اندازه گیری آن نیازمند ساامانه آمااری اسات

از شاااخ هااای مختلفای باارای تعیااین

که تنها در کشورهای عضو سازمان همکااری

اندازه حمایت از بخاش کشااورزی مایتاوان

و توسعه اقتصادی 9و چند کشور با اقتصاد در

استفاده نمود که این شاخ ها میتواند برای

حال انتقال ( استونی ،لتونی ،لیتوانی ،رومانی،

هرکدام از محصوالت تولیدی بخش باه طاور

روساایه و جمهااوری چااک ) در دسااترس

مجرا و یا برای کل بخش کشاورزی محاسابه

است در عین حال این شاخ

باا روشهاای

گردند

متفاوت برای چند کشور در حال توسعه نیار

دقیقترین ابرار موجود برای اندازه گیری
حمایت از بخاش کشااورزی ،معیاار تخماین

محاساابه شااده اساات(کیااانیراد،1386،
)182

حمایت از تولیدکننده )PSE(1است که ارزش
ناخال

سالیانه کلیه پرداختهایی را (صار

نظر از ماهیت ،اهدا یا اثرات آنها بر تولید یا
درآماااد) کاااه باااه منظاااور حمایااات از
تولیدکننااادگان بخاااش کشااااورزی انجاااام

)1. Producer Support Estimate(PSE

)2. Market Price Support(MPS
3. Payments based on Output
4. Payments based on area planted / animal
numbers
5. Payments based on historical entitlements
6. Payments based on input use
7. Payments based on input constraints
8. Payments based on overall farming income
& 9. Organization for Economic Cooperation
)Development (OECD
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معیار کلی حمایات )AMS( 10از بخاش

معیار تخمین حمایت از تولیدکننده را نشاان
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کشاورزی معیاار دیگاری بارای انادازهگیاری

میدهد

حمایت از بخش کشاورزی است که باه رغاآ

 -2-1نحوووه محاسووبه م یووارکلی

دقاات کمتاار بااه نساابت تخم این حمای ات از
تولیدکننده( ،)PSEتقریباً در تماامیکشاورها
قابل اندازه گیری است این خصوصیت سابب
شااده تااا در موارقتنامااه کشاااورزی سااازمان
جهانی تجارت از این معیار برای اندازهگیاری
حمایت از بخش کشاورزی استفاده شود ایان
معیار سنجهای است که آن بخش از حمایت
از تولیدکنناادگان بخااش کشاااورزی را کااه
مسااتقیما مختاال کننااده تجااارت هسااتند،
برحساااب معیاااار پاااولی انااادازهگیاااری
میکند(گیالنپور و همکاران،1387 ،

)30

در ادبیات سازمان جهانی تجارت از این معیار

حمایت
معیار کلای حمایات را مایتاوان باه دو
دسته حمایاتهاای منتساب باه محصاول و
حمایتهای عامیکه مخات

خاص ای نیساات(غیر منتسااب بااه محصااول)
تقسیآ بندی نمود (راب ه.)1حمایت منتساب
به محصول،خود شامل حمایتهای قیمتای از
محصااول و پرداخاات یارانااه بااه نهااادههااای
تولیدی است (راب ه)2
معیارکلی حمایت از بخش کشااورزی را
میتوان با استفاده از روابط زیرمحاسبه نمود:

 ( Pid  Piw e)Qi   S ij
j 1

معیار تخمین حمایات از تولیدکنناده اسات،
چرا که اوالً حمایتهای مرزی انجاام شاده از

S j  (rjwe  rjd )q j
AMS i  ( Pid  Piw e)Qi   (rjw e  r jd )qi

() 4

j 1

که در آنها:

آنکه حمایت هایی که مستقیماً مختل کنناده

 :TAMSمجمووومع م یوووار كلوووی

تجارت نیستند و در ادبیات ساازمان جهاانی

حمایت
 :AMSiم یار كلی حمایت مربمط

ماایگااردد ،از جعبااه زرد جاادا ماایشااوند

)10. Aggregate Measurement of Support (AMS

)2( AMS i
() 3

m

بخش کشااورزی را در نظار نگررتاه و دیگار
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k 1

i 1

m

است که اندازه معیار کلای حمایات کمتار از

نمودار( )1راب ه باین معیاار کلای حمایات و

k

n

)1( TAMS   AMS i   EMS k

تحت عنوان جعبه زرد یاد مایشاود بادیهی

تجارت در دو جعبه سبر و آبی طبقاه بنادی

هایچ محصاول

به

محصملi

 :EMSم والل م یوار كلوی حمایوت

مااورد نی ااز ماایباشااد براساااس موارقتنامااه

 :Pdiقیمت داخلی محصولi

قیماات  CIFو باارای محصااوالت صااادراتی از

 :rjwقیمت جهانی

نهادهj

خارجی استفاده شده اسات در ماواردی کاه

 :rjdقیمت داخلی

نهادهj

اطالعات قیمتی در دسترس نبود (به عباارت

 :Qiمقادار محصاول iمشامول قیمات

محصول نیست) یا به هر علتی دسترسای باه
این آمار وجاود نداشات ،از

حمایتی

قیماتهاای CIF

 :qjمقدار نهاده jمشمول دریارت یارانه

و FOBکشورهای همسایه استفاده شده است

j

تفاااوت قیماات تضاامینی و قیماات مرجااع

 :Sjiمقدار یارانه پرلاختی به نهوال
منسمب به محصمل iاست.

حمایتهای غیار تجااری مختالکنناده
تجااارت از بخااش کشاااورزی ایاران همچااون
بسیاری از کشورهای جهان به دو صورت کلی
انجام می شود نخسات حمایات قیمتای کاه
عمدتاً به صورت خریاد تضامینی محصاوالت
کشاورزی انجام میشود دوم حمایت نهادهای
از تولیدکنناادگان بخااش کشاااورزی کااه بااه
صااورت توزیاع نهااادههااای یارانااهای صااورت
میگیرد
بااارای محاسااابه حمایا ات قیمتااای از
محصااوالت کشاااورزی ،قیماات تضاامینی بااه
عنوان قیمت مداخلهای داخلی در نظرگررتاه
شده اسات قیمات مرجاع خاارجی دوماین
موردی است که برای محاسبه حمایت قیمتی



 :eنرخ ارز

دیگاار ای اران واردکننااده ی اا صااادرکننده آن



 :Piwقیمت جهانی

محصولi

قیمت  FOBباهعناوان قیمات مرجاع ثابات
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غیر منتسب به محصمل خاص

کشاورزی ) (AOAبرای محصوالت وارداتی از

خارجی در مقادار محصاول خریاداری شاده
توسط دولت ضرب و حمایت قیمتای بارآورد
شده است باید توجه داشات کاه باه واسا ه
وجود حمایت های مرزی و تاأثیر متقابال آن
بر حمایت های داخلی ،حمایت قیمتی حاصل
شده از روش روق را مایبایاد زیربارآوردی از
مقااااادار داخلااااای حمایااااات قیمتااااای
دانسات

(Anania,1997,p164; De Gorter ,

)Ingco,2002,p3

نهااادههااای یارانااهای کااه در اختیااار
تولیدکنند گان بخاش کشااورزی ایاران قارار
ماایگیرنااد ،خااود بااه دو دسااته تقساایآ
میشوند دسته اول نهاده هاایی کاه مخات
تولید بخش کشاورزی بوده و سایر بخشهای
اقتصاااادی در مصااار آن رقیاااب بخاااش
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کشاااورزی نیسااتند (ماننااد انااواس سااموم و

جمع تفاوت این دو با قیمت رروش داخلی در

کودهای شیمیایی) و دساته دوم نهاادههاایی

میران توزیع کاود و ساآ باهعناوان حمایات

که بخش کشااورزی در مصار آنهاا رقیاب

نهادهای کود و سآ برآورد شاده اسات قابال

سایر بخش های اقتصاادی اسات (مانناد آب،

ذکر است که در این روش از بایش بارآورد از

حاملهای انر ی و اعتبارات)

مقاادار حمای ات نهااادهای باارای کااود و سااآ

قیمت داخلی نهادههای کشاورزی مانناد
انواس کودهای شایمیایی ،ساموم دراع آراات

یارانه انر ی از تفاضل قیمت حاملهاای

نباتی و علف کش از آمارهاای ثبتای شارکت

بنرین ،نفت سفید ،نفت گاز ،برق و گاز عرضه

خدمات حمایتی بهدست آمدهاند اما بهدلیال

شده به تولیدکننادگان بخاش کشااورزی در

تنوس سموم و علف کشهاا و متفااوت باودن

داخل کشور و خلایج راارس محاسابه شاده

قیمت هر نوس آنها از متوسط قیمت ساموم و

است همچنین برای محاسبه یارانه اعتباارات

علف کش در م العه اساتفاده شاده اسات در

از مابهالتفااوت نارخ ساود تساهیالت بخاش

مااورد قیماات پایااه خااارجی نیاار همچااون

کشاورزی و باالترین نرخ سود تساهیالت در

محصااوالت کشاااورزی از قیماات پایااه CIF

سایر بخشها محاسبه شده است ،در اینجا باا

نهادههای وارداتی و FOBنهادههای صاادراتی

کسر این دو نرخ سود ،مسئله تورم نیر بهطور

استفاده شده است

خودکار حل میشود در نهایت یارانه محاسبه

برای محاسبه دقیق تار میاران حمایات

شده برای نهاده آب نیر از مابهالتفاوت قیمات

نهاده ای که از تفاضل قیمت وارداتی و قیمت

آب کشاورزی و باالترین قیمات آب در ساایر

داخلاای در میااران توزیااع داخاال بااهدساات

بخشها محاسبه شده است

میآمده ،به اجراا جرییتر تبدیل شده اسات

-3نتایج و تحلیل آن

به این معنا که میران توزیع داخل به دو جرا
میران تولید داخلی و میاران واردات تفکیاک
شده و قیمت وارداتی در میران واردات ضرب
شده و میران تولیاد داخال در شارای ی کاه
میتوانست به خاار صاادر شاود ،در قیمات
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جلوگیری شده است

روب یا همان قیمت صاادراتی ضارب شاده و

دقت در جدول ( )1نشان مایدهاد کاه
میران کل حمایت از بخاش کشااورزی طای
دوره مااورد بررساای بااا یااک رونااد همااواره
صااعودی از  17293میلی اارد ری اال در سااال
 1380با نرخ رشد سالیانه حدود 26درصد ،به
 53952میلیارد ریال در ساال  1385رساید

نوسان بوده است نکته مهمایکاه در تحلیال

در حالی که نسابت حمایات قیمتای از کال

تغییاارات میااران حمایاات طاای دوره مااورد

حمایاات در سااال  1380حاادود  42درصااد

بررسی باید به آن توجه شود ،کااهش شادید

بوده ،این نسبت در راصله سالهای  1381تاا

ارزش پول ملی در سال  1381است با توجه

 1385به کمتر از  15درصاد کااهش یارات

به تأثیر به ترتیب معکوس و مستقیآ کااهش

سهآ حمایت از ارزش تولید بخش کشااورزی

ارزش ریااال برحمایاات قیمتاای و نهااادهای

طاای ایاان دوره بااین حاادود  16درصااد در

علیالقاعده نمیتوان میران حمایات در ساال

سااالهااای  1380و  1382تااا  24درصااد در

 1380را باااا دیگااار ساااالهاااا مقایساااه

سال  1383در نوسان بوده است تغییر ساهآ

نمود(گیالنپور و حجازی)1388،

حمایت از ارزش تولید بخش کشااورزی طای

نوسان سالیانه حمایت قیمتی طای دوره
مورد بررسی به مراتب بایش از کال حمایات



حمایت در این دوره بین  39تا  0/5درصد در

کشاورزی ایران به شدت کااهش داده اسات



مختلف یکسان نبود ،به نحوی که نارخ رشاد

در سیاسااتهااای حمااایتی دولاات از بخااش
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البته سرعت ارارایش حمایات در ساال هاای

ریال در سال  1381سهآ حمایات قیمتای را

دوره مورد بررسی را مایتاوان در نماودار()2
مشاهده کرد

بوده ،به نحوی که حتی با حذ ساال 1380

دقت در ترکیب حمایت نهاادهای انجاام

از دوره بررسی به رغآ رشد سالیانه حادود24

شاااده از بخاااش کشااااورزی ایااران نشاااان

درصدی طی دوره  1381تا  ،1385نرخ رشد

میدهدکه یارانه پرداختی به حاملهای انر ی

سالیانه حمایت قیمتی بین حدود  0/1تاا 77

برر ترین بخش حمایت نهاده ای را تشکیل

درصد در نوسان بوده است عمده ترین دالیل

میدهد همانطور که قبالً اشاره شد ،کااهش

این امار را بایاد در رقادان رویاه باثبااتی در

شدید ارزش پول ملی سابب ارارایش انادازه

تعیین قیمت تضمینی محصاوالت کشااورزی

حمایت نهادهای میشاود لاذا کااهش ارزش

در کشااور و نوسااان زیاااد قیماات جهااانی

ریاال در سااال  1381اناادازه م لااق و سااهآ

محصوالت در بازارهای جهانی جستجو کرد

حمایتهای نهادهای مربوط به کاود و ساآ و

همانطور که قابال اشااره شاد ،کااهش

حاملهای انر ی را کاه تحات تاأثیر نارخ ارز

شدید ارزش پول ملای سابب کااهش انادازه

قرار دارند ،باه نحاو محسوسای ارارایش داده

حمایت قیمتی مایشاود لاذا کااهش ارزش

است
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در تحلیل جادول( )2قبال از هار چیار
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-4فرجام

میباید به تفاوت شدید قیمات دالر در ساال

 1سیاست های کالن اقتصادی باه نحاو

 1380با دیگر ساالهاا توجاه داشات بایش

موثری سیاستهای کشاورزی را تحات تاأثیر

ارزشگااذاری شاادید ریااال در سااال 1380

قرار میدهند روند متفاوت حمایات در ساال

ساابب شااده اساات تااا میااران حمایاات از

 1380شاااهد بااارزی برتأثیرپااذیری میااران

نهادههای قابال تجاارتی م ال کاود و ساآ و

حمایت از سیاست ارزی کشور است لذا قبل

انر ی به شدت دچار کاآ بارآوردی شاود دو

از اصال سیاستهای کشاورزی مایبایاد باه

نکته بسیار مهمیکه در جادول( )2مایبایاد

اصال سیاست های کاالن اقتصاادی اهتماام

مورد توجه قرار گیرند ،تأثیر سیاست ت بیات

نمود

قیمت حاملهای انر ی و نرخ سود باانکی بار

 2رقدان رویه باثبات در تعیاین قیمات

رونااد حمایاات اساات همااانطااور کااه در

تضاامینی محصااوالت کشاااورزی در کشااور و

نمااودار( )3بااه وضااو پیداساات ،ت بیاات

نوسان زیاد قیمت جهانی محصاوالت موجاب

قیمتهای انر ی در داخال در کناار ارارایش

نوسان بیشتر حمایت قیمتی باه نسابت کال

قیمت آنها در س ح بینالمللای ساهآ یاراناه

حمایت شده است الزم است با پاذیرش اثار

انر ی از کل حمایت نهادهای را به حادود 58

مختلکننده سیاست های قیمتی ،جهتگیری

درصد رسانده است در واقع مایتاوان گفات

مشخصی را که قاعدتاً می باید کاهشی باشاد،

بخش بررگای از یاراناه پرداختای باه بخاش

تعیین و اعمال نمود

یاراناااه ناخواساااته ای اسااات کاااه در اثا ار

 3بخش برر تری از یارانه پرداختی به

سیاست های حمایت از مصار کننادگان باه

بخش کشاورزی مربوط به یاراناه نهاادههاای

صورت ضامنی نصایب بخاش مایگاردد در

تولید اسات کاه بخاش بررگای از آن یاراناه

مقابل کاهش نرخ بهاره باانکیانادازه و ساهآ

ناخواسته ای است کاه در اثار سیاساتهاای

یارانه اعتبارات را در بخش کاهش داده است

حمایت از مصر کنندگان به صورت ضامنی

البته اثر مختلکنندگی سیاست کااهش نارخ

نصاایب بخااش ماایگااردد طبعاااً چنااین

بهره بر اقتصااد کاالن ایاران در اینجاا ماورد

حمایت هایی موجب اررایش کارآیی در بخش

توجه نبوده است

نخواهد شد در حالی که میباید یارانههاا باه
صااورت مشااخ

و زمااان دار و مشااروط بااه

اررایش کارایی در اختیار تولیدکنندگان قارار
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