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 مقدمه
 ۀکه تحقق آن منافع همدانند میناپذیر ضرورتی اجتنابرا حمایت از بخش کشاورزی بسیاری از کارشناسان، 

 (،0634ی)و اقتصاد کشاورز یزیربرنامه هایپژوهش دهد )مؤسسۀهای جامعه را تحت تأثیر قرار میبخش
الب بخش در قاین  اهمیت و جایگاه منحصر به فردبه دلیل  بخش کشاورزی های حمایتی. سیاست((0631)حسینی

ترین کارکردهای متداول آن همچون تأمین مواد غذایی و مواد خام صنایع، صادرات، ارزآوری و اشتغال از مهم
و  یزیربرنامه هایپژوهش ۀ)مؤسسروندیو در حال توسعه به شمار م یافتهتوسعههای اقتصادی کشورهای سیاست

ار شکست در باز یا ییناکارا مانندمحرك  یکبه  ابتدا یکشاورز یاستهر س یاجرا یبرا (.0634، یاقتصاد کشاورز
پاسخ  را به منظور یفیک هایهدف همان محرك، یامسئله  یفپس از تعر گذارانیاست. سنیاز استنهاده  یامحصول 

 ییدرآمد، کارا یعتوز ی،بخش کشاورز ۀرشد و توسعبه  توانها میهدف ینکنند. از جمله امشخص می آنبه 
 ریزیبرنامه یفی،ک هایبه هدف یدنرس یبرادوم،  ۀکرد. در مرحلاشاره ها و درآمدها یمتق یتو تثب یاقتصاد

ا ب یت. در نهاآیدیو متقن درم صمشخ گیری،قابل اندازه ی،کمّ صورتبه  ها از حالت کیفیهدف یناشود و می
 یاست،هر س یشوند. پس از اجراو به کار گرفته می یالزم طراح یاستیهای سابزار ی،کمّ هایتوجه به هدف

 (.0631 ینی،)حساهداف، ضروری است به  یدنآن در رس یاثربخش ۀدرجگیری اندازه
لت های ارزی دوهای فرابخشی یا کالن از جمله سیاست، از مجموعه سیاستهای کشاورزیکارکرد و پیامد سیاست

 را تحتحمایت از بخش کشاورزی  ،های ارزی و تغییرات نرخ ارز به دو صورتسیاستمتأثر است. به طورکلی، 
 یمتیق انحرافات که این شودمی های کشاورزیموجب انحراف قیمت نرخ ارز از یک سو تغییرات. دهدتأثیر قرار می

خ ارز ، تغییرات نرمنجر خواهد شد. از سوی دیگرتولیدکنندگان داخلی کاهش( حمایت از قیمت بازاری )به افزایش
ها و سایر ای دولت، یارانۀ نهادههای سرمایههای مستقیم به کشاورزان همچون کمکشود پرداختموجب می

ای به تولیدکنندگان تحت تأثیر قرار گیرد های بودجهداختهای دولت به کشاورزان و در مجموع، پرها از هزینهانتقال
های بخشی کشاورزی و ارزی که جدا از هم و اغلب از سوی نهادهای (. بنابراین، سیاست3996)جاسلینگ و والدز، 

افزا بوده یا جهت متفاوتی داشته باشند که اند و مجریان متفاوتی نیز دارند، ممکن است هممتفاوتی طراحی شده
 گذاران کشاورزی باید از کم و کیف این تأثیر آگاه شوند.سیاست

 یری،گ، اندازهمقالهاصلی این  های بخشی و ارزی در بخش کشاورزی، هدفبا توجه به اثرگذاری متقابل سیاست
عه راهبرد توس های مناسب برایگزینبه منظور تدوین راه یهای تولید و مصرف کشاورزدولت از بخش هایحمایت

های یلبا تعد-های اقتصادی توسعه و همکاریشناسی کاربردی سازمان در این زمینه، از روشکشاورزی ایران است. 

در تولید و مصرف زیر  CSEو  PSEهای شود. برای این منظور، شاخصاستفاده می -الزم برای شرایط ایران

ه های ارزی بر مقادیر حمایت، محاسببر اثرگذاری نرخ ارز و سیاستهای زراعت، باغبانی و دام و طیور، با تأکید بخش
های ( در سالTSEها از بخش کشاورزی )( و کل حمایتGSSEها از خدمات عمومی )همچنین، حمایت .شودمی
 شود.بینی میگیرد و در برنامۀ پنجم توسعه پیشمیمورد ارزیابی قرار  09-0639

کننده، حمایت از خدمات شامل حمایت از تولیدکننده، مصرف، بخش کشاورزی های گوناگون ازحمایت پیرامون
 صورت یو خارج یداخل هایپژوهش ۀمروری بر پیشین عمومی بخش کشاورزی و حمایت کل از بخش کشاورزی،
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 کشاورزی بخش از حمایت هایشاخص محاسبۀ در ( اگر0003) الیفرت و همکاران بررسی اساس بر است. پذیرفته
 برای کشاورزی بخش تولیدکنندگان از حمایت برآورد شود، استفاده شده تعدیل ارز از نرخ رسمی، ارز نرخ جای به

( در پژوهشی به 3994گوپیناث و همکاران )کند.  می پیدا تغییر مثبت رقمی به منفی رقمی از 0004 سال در روسیه
شاخص برآورد حمایت از  براساس نتایج، پرداختند.بررسی حمایت داخلی از کشاورزی در اتحادیۀ اروپا و آمریکا 

( با 3991) و اردن چنگ( برای اتحادیۀ اروپا بیش از دو برابر مقدار این شاخص برای آمریکاست. PSE) تولیدکننده
ه دور برای چین، و هند در کشاورزی از بخش حمایت هایشاخص بر آن تعادلی مقدار از ارز نرخ انحراف بررسی اثر

 موجب و گذاشته اثر محصوالت PSEو  MPSبر  تعادلی واقعی مقدار از ارز نرخ انحراف دادند نشان 3993-0009
 ثراتا چین بر خالف هند، های اخیر دربه طوری که در سال است. شده های بخشیسیاست کردن خنثی یا و تقویت

های حمایتی ( سیاست0633) درویشانیحسینی هستند.  برجسته و بزرگ ارز نرخ برآوردشدن کم به دلیل غیرمستقیم
شاخص حمایت کل برای بخش کشاورزی ایران در کرد که بررسی  0639-0611در دورۀ را بخش کشاورزی ایران 

( پس از برآورد نرخ ارز تعادلی، نشان دادند 0630) برقندان و نجفیدرصد برآورد شد.  1/9در حدود 0639سال 
-31های یدکنندۀ محصوالت گندم، جو، ذرت، برنج، و خرما را برای سالانحراف نرخ ارز، شاخص حمایت از تول

 کند.کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می 0630
در  CSEو  PSEهای پذیرفته در زمینۀ حمایت از بخش کشاورزی با استفاده از شاخصهای انجاماز دیگر پژوهش

 های اقتصادی(، سازمان توسعه و همکاری3994) کاران(، اردن و هم3993) توان به پرتغالخارج و داخل کشور می
 (،0631) (، واعظی و یزدانی0631) (، قانع شیرازی3990) (، کوانسکی و تانگرن3993) (، کواشا و همکاران3990)

( اشاره کرد. با وجود این 3900) ( و حسینی و ترشیزی0630) (، اتقایی0630) (، پریزن و بخشوده0633) کیانی راد
منطبق بوده است، تاکنون  OECDشناسی های اخیر، بر روشیژه در سالوها، بهشناسی این پژوهشروشکه 

ی اهها به محصوالت یا زیربخشپژوهش جامعی در این زمینه انجام نپذیرفته است. به طوری که اغلب پژوهش
اسبات این مقاله، مواردی از جمله گیرند. در محوند یا تنها جنبۀ خاصی از مسائل را در نظر میشخاصی محدود می

و  )برق ها و عملکرد محصوالت دیم و آبی و منابع مختلف مصرف انرژی، اثر انحراف نرخ ارز، تفاوت مصرف نهاده
ست و دیگر اگازوئیل( برای استحصال آب در نظر گرفته شده است. بازۀ زمانی این مقاله نیز بیش از مطالعات 

 های اول تا چهارم توسعه دربردارد.شاورزی را در دورۀ جنگ و برنامههای کحمایت از همۀ زیربخش

ا پاسخ دهد هشود که به این پرسشگفته، این تحقیق به شکلی سازماندهی میهای پیشبه منظور دستیابی به هدف
رخ ارز ن های نرخ ارز مؤثر وگزینکنندگان و کل بخش کشاورزی برمبنای راهکنندگان، مصرفکه حمایت از تولید

های توسعۀ اقتصادی چگونه تعادلی چه اندازه است؟ و روند حمایت از خدمات بخش عمومی کشاورزی در طی برنامه
رود، نتایج ر میاگذاران، انتظپذیرفته و نیز با توجه به رویکردهای سیاستای انجامهبوده است؟ بر پایۀ نتایج پژوهش

های ارزی )نرخ ارز سیاست برمبنایکشاورزی و مصرف خش تولید حمایت از بدهندۀ افزایش این پژوهش نشان
 باشد. های اول تا چهارم توسعهحقیقی و تعادلی( در برنامه



 9424/ نامه ویژهاقتصاد کشاورزی/    49

 روش تحقیق

کارگیری یک روش علمی است. به منظور برآورد و تحلیل باید توجه داشت که انجام هر پژوهشی، نیازمند به
های لفی مورد استفاده قرار گرفته است. روش سازمان همکاریای مختها، در ادبیات اقتصادی، روشهحمایت

ارائه شده است، مبتنی بر برآورد چند شاخص حمایت است، به  0030( که از سال OECDاقتصادی و توسعه )
پذیر باشند. از آنجا که این روش هر طوری که این اعداد هم بین کشورهای مختلف و هم در طول زمان مقایسه

را  توان آنشود، میمیورهای عضو این سازمان و بسیاری از کشورهای غیرعضو به کار گرفتهساله توسط کش
 .شود( که در ادامه به آن پرداخته میOECD ،2007) های حمایتی دانستترین روش ارزیابی سیاستیافتهتکامل

 
 ( الگوی شماتیك چگونگی تعیین کل حمايت از بخش کشاورزی1) نمودار

، دهندگانهای ناخالص از مالیاتانتقال ۀهم ۀگر ارزش پولی ساالننبیا (TSE)شاخص کل حمایت از بخش کشاورزی

ه به بدون توج -های حمایتی بخش کشاورزی اجرای سیاست پیاست که در کنندگان تولیدکنندگان و مصرف

( چگونگی 0شود. نمودار )پرداخت می -ها و اثرهای آن بر درآمد و تولید کشاورزان و مصرف تولیدات کشاورزیهدف

د که در دههای مختلف نشان میهای پرداختی بین گروهتعیین حمایت کل از بخش کشاورزی را با توجه به جریان
شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان؛  PSEشاخص برآورد کل حمایت از بخش کشاورزی؛  TSEنمودار، این 

GSSE  شاخص برآورد حمایت از خدمات عمومی؛MPS  حمایت از قیمت بازاری؛BP ای به های بودجهپرداخت
های انتقال 2IXولیدکنندگان؛ کنندگان به تهای قیمتی از مصرفانتقال 1IXهای غیرقیمتی(؛ تولیدکنندگان )انتقال

های قیمتی از تولیدکنندگان کاالهای دامی به انتقال 3IXکنندگان به واردکنندگان )دولت(؛ قیمتی از مصرف

1X

 توليدكنندگان

 

 دهندگانماليات

 كنندگانمصرف

1IX

2X

2IX

BP

GSSE

3IX

MPS=IX1+X1 

PSE=MPS+BP 

TSE=PSE+GSSE+X2 
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دهندگان )دولت( به های قیمتی از مالیاتانتقال 1Xتولیدکنندگان محصوالت زراعی)مخارج اضافی خوراك دام(؛ 
کنندگان است که در ادامه روش دهندگان )دولت( به مصرفای از مالیاتبودجههای انتقال 2Xتولیدکنندگان و 

 شود.که از اهداف این مقاله است تشریح می GSSEو  PSE ،CSEترین اجزای آن یعنی محاسبۀ مهم
شود یعنی مقدار حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، به دو صورت مقداری و درصدی انجام می PSEمحاسبه 

( MPS)0از قیمت بازاری شوند. اولین طبقه یا دسته، حمایتبندی میها در آن به هشت جزء طبقهواع سیاستو ان
شود. هفت محصوالت است که بر اساس اختالف قیمت داخلی محصول و قیمت معادل جهانی آن محاسبه می

مستقیم و غیر مستقیم دولت های ( هستند که سایر پرداختBP) 3ایهای بودجهدسته دیگر تحت عنوان پرداخت
کنندگان هر یک از (. معیارهای ارزشی و درصدی حمایت از تولیدOECD ،2007شود)به کشاورزان را شامل می

 (. 3991آید)چنگ، (  بدست می3( و )0محصوالت کشاورزی به ترتیب از روابط )
(0   ) PSEi=MPSi+BPi 

(3 ) 100
VOP

PSE
PSE%

i

i
i 










  

ای از ، حمایت بودجهBP، حمایت بازاری از تولیدکنندگان و MPS، حمایت از تولیدکنندگان، PSEکه در آن
 های جهانی تعدیل شده است.ارزش تولید آن در قیمت VOPو  iمحصول 

برای محاسبه حمایت از قیمت بازاری، با فرض رقابتی بودن بازارها و یک کشور کوچک در تجارت جهانی، قیمت 
شوند. نحوه محاسبه و تعدیل ، مقایسه میmP، با قیمت مرجع تعدیل شده، dPداخلی در سر مزرعه یک محصول 

mP ( بیان شده است.4( و )6برای محصوالت وارداتی و صادراتی به ترتیب در روابط ) 
   Pm = Pr ×Qadj + (Cp+Td1) (  برای محصوالت وارداتی6)

 Pm = Pr× Qadj - (Cp+Td1)-M ( برای محصوالت صادراتی 4)

های گمرکی و غیرگمرکی در سرمرز به های مرزی )انواع هزینههزینه pCقیمت مرجع در سرمرز، Prکه در آن، 

نقل، وهای بارگیری، حملی هزینههمه d1Tشوند(،های تجاری ناشی میهایی که از سیاستها و هزینهغیر از تعرفه

های فراوری و بازاریابی کاالی ی هزینههمه Mه،تخلیه، نگهداری و بازاریابی کاالی وارداتی از سرمرز تا سرمزرع

بنابراین، حمایت از  (.OECD ،2007) است 6های کاالییضریب تعدیل تفاوت adjQداخلی از مزرعه تا سرمرز،

شود که در آنها، ( محاسبه می3( و )1( به صورت روابط )i) ( در سطح مزرعه برای محصولiMPS) قیمت بازاری
d

iP  قیمت تولید کننده کاالیi ،ar
iP قیمت مرجع تعدیل شده آن  و :iQ  مقدار کاالیi باشد.می 

                                                 
1 Market Price Support 

2 Budget payments 

كند و هنگامی كه بزرگ تر از صفر باشد، به اين معنی است كه كيفيت كاالی های كااليی میتفاوت اين ضريب داللت بر 3

  داخل نا مطلوب تر از كاالی تجاری )وارداتی يا صادراتی( است.
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(1) 
i

ar

i

d

ii Q)PP(MPS   

 (3) % 100

d ar

j j

j ar

j

P P
MPS

P

 
   
 

 

( به تولیدکنندگان، بخش دیگر  شاخص حمایت از تولیدکنندگان  است. براساس BPای دولت)های بودجهپرداخت
شوند: الف( بر اساس هفت دسته تقسیم میای به های بودجهروش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، پرداخت

( های کشاورزی، دمقدار محصول، ب( بر اساس سطح زیرکشت یا تعداد دام، ج( بر اساس سابقه مشارکت در برنامه
های خاص، و( بر اساس درآمد ای، ه( به منظور محدود کردن استفاده از نهادههای یارانهبر اساس استفاده از نهاده

 OECDای ایران مبتنی بر روش های بودجه. پرداخت)OECD ،2007ها )ز( دیگر پرداخت کلی کشاورزان و
که  پذیرد، به طوریها انجام میاندك است و حمایت غیرقیمتی از کشاورزان بیشتر به صورت دخالت در بازار نهاده

 در مقایسه با رقبای جهانی وهزینۀ خرید انواع کود و سموم شیمیایی، خوراك دام و سوخت برای کشاورزان ایرانی 
 های دولت در زمینۀ اعطای تسهیالت بانکیهای اقتصاد کاهش یابد. برای مثال، حمایتتولیدکنندگان سایر بخش

رفته های اقتصادی در نظر گبه شکل تفاوت نرخ سود تسهیالت کشاورزی با میانگین موزون نرخ سود سایر بخش

  .( ارائه شده است0)رابطۀ  ای  از تولیدکنندگان درشود. روش کلی محاسبۀ حمایت بودجهمی

(0)  
CDMi Q)PP(BP 

 

 هاییا قیمت آن برای سایر بخش شدۀ نهادهقیمت مرجع تعدیل PM های کشاورزی،حمایت از نهاده iBP،که در آن
سهم هر محصول از کل نهادۀ مصرفی براساس  مقدار مصرف نهاده است. QCای نهاده، قیمت یارانه PD، اقتصادی

 شود. دار مصرف نهاده در هر هکتار و سطح زیرکشت محصول در کشور محاسبه میمق
های های حمایت از قیمت بازار محصوالت کشاورزی و یارانهکنندگان همۀ سیاستشاخص برآورد حمایت از مصرف

پردازد، ی میزکنندگان بر اثر تغییر قیمت کاالهای کشاورشده بر مصرفمصرفی که دولت برای جبران مالیات تحمیل
( حاصل 0( و )3های )برای هر محصول از رابطه CSE(. مقدار ارزشی و درصد OECD ،2002گیرد)دربرمی

 شود:می

(3) 
i

ar

i

d

iii Q)PP(BPCSE   

 (0) 100
VOP

CSE
CSE%

i

i 







  

i  ،d مقدار مصرف کاالی  iQکه در آنها، 
iP  قیمت داخلی)سرمزرعه( کاالی i ،ar

iP  قیمت مرجع کاالی i ،iBP 
ارزش مصرف محصول بر حسب قیمت  iVOPو  iای دولت ازکاالی های بودجهمقدار یارانه مصرفی و حمایت

 باشد. شده میجهانی تعدیل
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( معیاری است که ارزش پولی ناخالص سالیانۀ اختصاص 0GSSEحمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی )
های خدمات عمومی کشاورزی به نماید. پرداختی میگیریافته به خدمات عمومی را در بخش کشاورزی اندازه

های مزرعه ها بر دریافتیندارد، زیرا این پرداخت کنندگان ارتباطهای فردی کشاورزان یا مصرفها و فعالیتتصمیم
(. تحقیق و توسعه، مراکز آموزش کشاورزی، مراکز OECD ،2005گذارند)کننده تأثیری نمیهای مصرفو هزینه

سازی عمومی محصوالت کشاورزی از جمله موارد ها، بازاریابی و توسعه و ذخیرهساختخدمات بازرسی و معاینه، زیر
های مشترك اقتصادی هستند که در قالب سیاست حمایت از خدمات عمومی مورد نظر سازمان توسعه و همکاری

، سهم حمایت از خدمات عمومی از تولید ناخالص هاگیرند. برای مقایسۀ بین کشورها و ارزیابی این سیاستمی جای
 ( تدوین شده است:09داخلی کشور به صورت رابطۀ )

(09) 100
GDP

GSSE
GSSE% 










 

( یا به بیان دیگر رشد اقتصادی در هر GDPدهد که در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی)نشان می GSSE%معیار 
های موثر در افزایش تولید و رفاه سیاست( که یکی از GSSEکشور، حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی)

 عمومی است،  چه تغییری کرده است.
های شود سیاستهای حمایتی نقش دارد که موجب میهمان طور که مشاهده شده، نرخ ارز در محاسبۀ شاخص

بر  .ارزی و تغییرات نرخ ارز به دو صورت بر مقدار حمایت از بخش کشاورزی یا محصوالت منتخب اثرگذار باشد
 ها بیان شد، تعریف(، سه نوع اثر با استفاده از روشی که برای محاسبۀ شاخص3991این اساس، روش چنگ و اردن)

( Eبوده و در محاسبۀ آن از نرخ ارز بازار) 3های خاص بخشیشود. نخست اثر مستقیم که بیشتر معلول سیاستمی
ای در حال اجرای هکنندگان بر اثر سیاستندگان و مصرفاز تولیدکن حمایتوضعیت موجود بیانگر شود و استفاده می

های های بخشی و هم معلول سیاستبخش کشاورزی و ارزی است. به طور مشابه، اثر کل که هم معلول سیاست
( که تابعی از رفتار بلندمدت متغیرهای اقتصاد کالن  است، محاسبه *Eارزی است، با استفاده از نرخ تعادلی ارز)

های ارزی بر حمایت از بخش کشاورزی با استفاده از تفاضل اثر مستقیم از اثر کل ر نهایت، اثر سیاستشود. دمی
 شود.( نشان داده می00شود، به شکل رابطۀ )که اثرغیرمستقیم نامیده می

(00) (E)%PSE)(E%PSEeffectIndirect i

*

i   

شده است  ( محاسبه*E( و تعادلی)Eهای ارز حقیقی)با استفاده از نرخ iمحصول  %PSEکه در آن شاخص حمایت 
( و حمایت کل از بخش CSEهای حمایت از مصرف کننده)دهد. شاخصو اثر انحراف نرخ ارز را بازتاب می

محاسبه نمود و اثر  PSEتوان بر اساس دو سناریوی نرخ ارز واقعی و تعادلی همانند ( را نیز میTSEکشاورزی)
 های ارزی را بر آنها ارزیابی کرد.سیاست

                                                 
1 General Services Support Estimate 

2 Sector-specific policies 
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ل های حمایت کهای حمایت برای یک محصول بیان شد. برای محاسبۀ شاخصمحاسبۀ شاخصتا کنون چگونگی 
تک محصوالت منتخب که بیشترین حجم تولید ها برای تکهای آن، ابتدا این شاخصبخش کشاورزی یا زیربخش

ز شود و سپس از مجموع حمایت ابخش کشاورزی را دربردارند)در این پژوهش هفده محصول(، محاسبه می
ید. حمایت آکنندگان( بخش به دست میکنندگان( هر کاال، حمایت کل از تولیدکنندگان)مصرفتولیدکنندگان)مصرف

کنندگان و خدمات عمومی بخش ( نیز از مجموع کل حمایت از تولیدکنندگان، مصرفTSEکل از بخش کشاورزی)
 شود.کشاورزی محاسبه می

کنندگان های حمایت از تولیدکنندگان و مصرفشاخص ین مقالهاهداف بیان شد، در ا طور که در بخشهمان
و برنامۀ پنجم  0639-09های ارزی ایران در دورۀ ها و بخش کشاورزی ایران و اثرپذیری آنها از سیاستزیربخش

ولید، ت مقادیر .اندگردآوری شده منابع گوناگون با استفاده از نیاز برای این منظورهای مورد دادهشود. ارزیابی می
های کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور ، عملکرد و مقادیر مصرف نهادهسطح زیرکشت

های انرژی از شرکت ای، قیمت داخلی و جهانی حاملهای حمل و نقل از سازمان حمل و نقل جادهدام، هزینه
صادرات و قیمت مرجع از گمرك جمهوری  های نفتی و سازمان اوپک، مقدار واردات،پاالیش و پخش فرآورده

ای ارز هکنندۀ ایران از بانک مرکزی، نرخها، نرخ ارز اسمی و شاخص قیمت مصرفاسالمی،تسهیالت اعطایی بانک
های مصرفی و واکسن و داروی دامی از (، یارانه0603) نامۀ مهرپرورحسینیحقیقی و تعادلی از محاسبات پایان

 ند.اکننده و یارانۀ بیمه از صندوق بیمۀ محصوالت کشاورزی به دست آمدهتولیدکننده و مصرفسازمان حمایت از 

 گیریبحث و نتیجه

 های حمایت از تولیدکنندگانشاخص یرو انحراف نرخ ارز بر مقاد یهای ارزیاستاثر س در این پژوهش برای بررسی
ۀ های توسعو غیرمستقیم در دورۀ جنگ و برنامهآثار مستقیم، کل  ،(TSEو % PSE ، %CSE%کنندگان )فو مصر

 ( محاسبه شد. 0639-04) اقصادی، اجتماعی و فرهنگی
 (%PSE)های حمايت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی( شاخص1جدول )

 برنامۀ پنجم برنامۀ چهارم برنامۀ سوم برنامۀ دوم برنامۀ اول دورۀ جنگ های توسعهبرنامه

 0609-0604 0634-0630 0600-0636 0604-0603 0633-0606 0639-0630 سال

 -09/33 -01/0 10/0 34/3 -63/00 03/60 درصد انحراف نرخ ارز

 
ل

ک
 

ش 
یبخ

کشاورز
 

 0/01 00 -0/9 -6/33 -6/69 -3/63 اثر مستقیم

اثر 
 غیرمستقیم

4/04 3/03- 0 3/1 6/09- 0/03- 

 -3/6 0/9 0/1 -6/30 -1/43 -3/30 اثر کل

ت
زراع

 

 6/30 3/49 1/33 -1/33 -3/33 -3/30 مستقیماثر 

اثر 
 غیرمستقیم

6/39 0/04- 3/0 3/1 04- 0/00- 

 0/09 3/33 0/60 -4/30 -3/60 -0/9 اثر کل

ی
باغبان

 -3/31 -03 -6/36 -3/60 -19 -0/33 اثر مستقیم 

اثر 
 غیرمستقیم

3/03 6/09- 3/9 1/4 0/09- 00- 

 -0/43 -33 -3/03 -60 -6/39 -1/19 اثر کل

ی
دامپرور

 3/69 1/3 -4/3 -3/34 -0/34 -36 اثر مستقیم 

اثر 
 غیرمستقیم

0/00- 0/09- 0/9 3/1 0- 6/00- 

 3/09 1/0 -3/9 -0/36 -0/61 -6/00 اثر کل

 های تحقیقمنبع یافته
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ش دامپروری و کل بخهای زراعت، باغبانی، های حمایت از تولیدکنندگان در زیربخششاخصمیانگین  (0در جدول )
 کشاورزی آمده است.

فی شود در زیربخش زراعت تا پایان برنامۀ دوم توسعه مناثرمستقیم که با نرخ ارز حقیقی محاسبه میبراساس نتایج، 
گذاری محصوالت زراعی در شورای اقتصاد و اجرای سیاست بوده است. در برنامۀ سوم توسعه با بهبود قیمت

ۀ چهارم ها در برناماند و با ادامۀ اجرای این سیاستتولیدکنندگان زیربخش زراعت حمایت شدهسازی نرخ ارز، یکسان
اند. های بخشی و ارزی به دست آوردهدرصد بیشتر از درآمد خود بدون اجرای سیاست 49توسعه به طور میانگین 

رآورد ارزش بدهد، در پی بیشنشان میاثرکل که حمایت از کشاورزان را با برقراری نرخ ارز تعادلی بلندمدت اقتصاد 
ه کشاورزان داخلی در مقایس های حمایت بخشی در برنامۀ چهارم و پنجم توسعهو اجرای سیاست در برنامۀ سوم ریال

فایی، پذیری، خودکاند. تداوم این روند که از برنامۀ سوم آغاز شده است در افزایش رقابتبا رقبای جهانی حمایت شده
ای داخلی و هتولیدکنندگان زیربخش باغبانی با وجود افزایش قیمت غذایی و رشد صادرات مؤثر است. تأمین امنیت

ها مالیات پنهان پرداخت در همۀ دورهای برآمده از تفاوت قیمت داخلی و جهانی انرژی، های بودجهافزایش حمایت
رین تدرآمد صادراتی کشور را که یکی از مهمپذیری باغداران با تحمیل مالیات به آنان، کاهش کاهش رقابتکردند. 

د و های تولیکاهش دخالت دولت در بازار نهادهدر زیربخش دامپروری با  در پی دارد. ،منابع صادرات غیرنفتی است
و در برنامۀ چهارم توسعه روند  شده به کشاورزان کاهش یافتهمالیات تحمیل ،اجرای سیاست شناورسازی نرخ ارز

. به درآمد آنان افزوده شد درصد 1/3و به طور میانگین  ن براساس شاخص درصد اثرمستقیم افزایشیحمایت از آنا
در شرایط  دامپروراندرصد از درآمد  36و  63های اول و دوم توسعه به ترتیب در برنامهدهد نشان می شاخص اثرکل

برآورد مک با وجودتوسعه  امۀ پنجمشود در برنبینی میپیشهای ارزی و بخشی کاسته شد. بدون اجرای سیاست
 نند.رقبای جهانی دریافت ک درصد بیشتر از 0/09دامپروران ایرانی  ،ارزش ریال

یدکنندگان های داخلی تول، در دورۀ جنگ به دلیل ثبات قیمتتولید کل بخش کشاورزی براساس شاخص اثرمستقیم
 0600های تعدیل اقتصادی در سال اما با اجرای سیاست اند.از درآمد خود را به شکل مالیات از دست داده درصد 63

شده بر تولیدکنندگان کاهش پیدا کرده و در برنامۀ سوم توسعه با کاهش دخالت دولت در بازارهای مالیات تحمیل
نهاده و محصول و توجه بیشتر به منافع تولیدکنندگان در تعیین قیمت تضمینی و اجرای سیاست شناورسازی نرخ 

. اثر کل در برنامۀ اول توسعه بیشترین کاهش منافع شدپذیری کشاورزان افزوده بر رقابت 0630سال در ارز 
های بخشی، برآورد ارزش ریال و اجرای سیاستتولیدکنندگان را نشان داده و در برنامۀ سوم توسعه با بیش

 اند.حمایت شدهدرصد  0/1تولیدکنندگان 
-صرفبه م دهندگانش کشاورزی که انتقال از تولیدکنندگان و مالیاتکنندگان بخهای حمایت از مصرفشاخص

های جنگ و برنامۀ اول توسعه با در سال ( آمده است.3دهد در جدول )کنندگان محصوالت کشاورزی را نشان می
با کاهش  0603کنندگان زیربخش زراعت حمایت زیادی دریافت کردند. از سال های داخلی مصرفثبات قیمت

کنندگان کاهش پیدا کرد و در برنامۀ سوم توسعه با اجرای دولت در بازار محصوالت زراعی حمایت از مصرف دخالت
عکس انحراف  CSEبرای شاخص اثرغیرمستقیم که عالمت آن  رسید. حدسازی نرخ ارز به کمترین سیاست یکسان

خش کنندگان زیربکنندۀ مصرفریال حمایت برآورد ارزشهای اول و چهارم توسعه به دلیل کمنرخ ارز است در برنامه
کنندگان زیربخش زراعت را یارانۀ گندم برای زراعت بوده است. شایان ذکر است بخش مهمی از حمایت از مصرف
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و  0/33دورۀ جنگ و برنامۀ اول توسعه به ترتیب باغبانی در  کنندگان زیربخشمصرف گیرد.مصرف نان در برمی
یکی از دالیل های جهانی را به شکل یارانه دریافت کردند. محصوالت با قیمت درصد ارزش مصرف این 0/30

محصوالت خود در بازارهای  توانی تولیدکنندگان در عرضۀناهای داخلی این محصوالت بودن قیمت اندك
دهد. در می المللی را نشانمناسب)اعم از داخلی و جهانی( با قیمت بیشتر است که ضعف بازاریابی و بازاررسانی بین

امۀ کنندگان کاهش پیدا کرد و در برنهای توسعۀ بعدی با وجود نوسان، انتقال از تولیدکنندگان به مصرفبرنامه
حمایت از زیربخش . های آنان کاهش پیدا کرد. اثرکل نیز روندی مشابه داشتدرصد از هزینه 36چهارم توسعه تنها 

اندکی داشت، اما در برنامۀ سوم توسعه با کاهش دخالت دولت در بازار دامپروری تا پایان برنامۀ دوم توسعه نوسان 
ی بینپیش و کنندگان کاهش پیدا کردای، حمایت از مصرفهای بودجهمحصوالت دامی، با وجود افزایش یارانه

رمنفی های آنان افزوده شود. اثرکل در دورۀ جنگ به دلیل اثدرصد به هزینه 3/1شود در برنامۀ پنجم توسعه می
کنندگان زیربخش دامپروری برخالف اثرمستقیم، حمایت کمتری از برآورد ارزش ریال بر حمایت از مصرفبیش

دگان محصوالت کننمتغیرهای بنیادین اقتصاد بر مصرفدهد که بیانگر اثرگذاری منفی کنندگان را نشان میمصرف
کنندگان محصوالت دامی سودمند ی برای مصرفهای ارزهای اول و چهارم توسعه سیاستدامی است. در برنامه

 درصد بود. 3/0و  0/06بود و اثرغیرمستقیم در این دو برنامه به ترتیب 

 (%CSEکنندگان بخش کشاورزی)های حمايت از مصرف( شاخص2جدول)
 برنامۀ پنجم برنامۀ چهارم برنامۀ سوم برنامۀ دوم برنامۀ اول دورۀ جنگ برنامه های توسعه

 1611-1611 1611-1611 1611-1616 1611-1611 1631-1616 1631-1631 سال

 -09/33 -01/0 10/0 34/3 -63/00 03/60 درصد انحراف نرخ ارز

ش 
خ

کل ب

ی
شاورز

ک
 00 0/00 6/39 3/61 4/49 3/43 اثر مستقیم 

اثر 

 غیرمستقیم
0/04- 0/0 3/0- 0/1- 1/3 3/06 

 3/63 4/34 3/04 64 4/40 0/33 اثر کل

 زراعت

 4/30 3/31 0/01 3/30 3/60 6/30 اثر مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم
4/03- 0/1 0/0- 3/4- 0/4 3/3 

 63 6/30 3/00 0/31 0/63 0/03 اثر کل

 باغبانی

 3/61 0/36 3/63 3/43 0/30 0/33 اثر مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم
0/03- 0/0 0/3- 3/3- 3/0 6/04 

 0/19 0/69 3/30 0/43 3/30 3/13 اثر کل

 دامپروری

 -3/1 4 0/03 0/49 0/46 4/46 اثر مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم
1/03- 0/06 4/0- 1/0- 3/0 3/33 

 3/00 3/06 3/09 1/60 4/10 0/34 اثر کل

 پژوهش هایيافته: منبع

-در دورۀ جنگ، حمایت افزایشی از مصرفحمایت از مصرف کل بخش کشاورزی، شاخص درصدی اثرمستقیم 

هش کا ،های داخلی حمایت از آنان با وجود نوسانهای بعد با افزایش قیمتدر برنامهاما دهد. را نشان میکنندگان 
دهد، به طوری که کمترین کنندگان را نشان میها حمایت از مصرفپیدا کرد. شاخص اثرکل نیز در همۀ دوره

. اثرغیرمستقیم در بود %3/04ی نرخ ارز همزمان با اجرای سیاست شناورسازبرنامۀ سوم توسعه حمایت از آنان در
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های ارزی را در بازار محصوالت ها کمتر از مقدار مطلق انحراف نرخ ارز است که نقش کمتر سیاستهمۀ دوره
 کند.کشاورزی و حمایت از کنشگران بازار را به دلیل بسته بودن بازار و دخالت دولت در آن آشکار می

ایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی که به شکل ارزش و سهم از تولید ، شاخص حم(6جدول) براساس نتایج
با وجود نوسان، افزایشی بوده است. به  0639-30در سه دهۀ مورد بررسی  ،شودلص داخلی کشور گزارش میاناخ

امۀ میلیارد ریال در برن 3600میلیارد ریال در دورۀ جنگ به  3306، از 0634های ثابت سال طوری که در قیمت
 40/9ها از تولید ناخالص داخلی کل کشور، به طور میانگین سهم این نوع حمایت چهارم توسعه افزایش یافته است.

دمات ها، ختوسعۀ زیرساخت چوننوسان شدید در تخصیص بودجه، از آنجا که خدماتی . بوده است و نوسانی درصد
کنترل  دستی، ایجاد مراکزصنایع باالدستی و پایین آموزشی و ترویجی، ماشینی کردن، توسعه و تجهیز انبارها و

 .کندند و حتی نامتوازن میکیفیت و بهبود بازاریابی، فرایندی بلندمدت است، توسعۀ بخش کشاورزی را کُ
 (TSE( و حمايت کل از بخش کشاورزی)GSSEهای حمايت از خدمات عمومی)( شاخص6جدول )

کنندگان و خدمات عمومی بخش کشاورزی بیانگر شاخص حمایت کل مجموع حمایت از تولیدکنندگان، مصرف
(TSE( از بخش کشاورزی است. در جدول )شاخص حمایت کل از زیربخش6 )و  0های زراعت، باغبانی، دامپروری

کل بخش  TSE( آمده است. سهم شاخص GSSEکل بخش کشاورزی و شاخص حمایت از خدمات عمومی)
 ها با حجم کل اقتصاد کشور گزارشاز تولیدناخالص داخلی کشور نیز برای مقایسۀ این حمایت GSSEکشاورزی و 

 شده است.

                                                 
 لحاظ نشده است. GSSEهای كشاورزی، شاخص زيربخش TSEهای در محاسبۀ شاخص 1 

 برنامۀ دوم برنامۀ اول دورۀ جنگ برنامه های توسعه
برنامۀ 

 سوم

برنامۀ 

 چهارم

برنامۀ 

 پنجم

 1611-11 1611-11 1611-16 1611-11 1631-16 1631-31 سال

 -09/33 -01/0 10/0 34/3 -63/00 03/60 درصد انحراف نرخ ارز

GSSE  سهم ازGDP)%( 40/9 14/9 64/9 61/9 63/9 60/9 

 3/4 3/4 3/4 0/6 3/6 3/3 مقدار هزارمیلیاردريال

T
S

E
 

)هزار میلیارد ريال
- 

ت 
به قیم

سال 
ت 

ثاب
1611

) 

 زراعت
 3/00 3/39 0/40 4/33 0/30 3/30 اثر مستقیم

 0/30 1/39 60 33 0/33 0/33 اثر کل

 باغبانی
 0 3/9 0/6 -6/9 -1/9 -0/0 اثر مستقیم

 -3/6 -4/3 3/3 -0/3 -4/1 -3/9 اثر کل

 دامپروری
 4/31 09 3/09 39 3/30 0/33 اثر مستقیم

 0/63 0/06 0/0 33 0/40 04 اثر کل

کل بخش 

 کشاورزی

 0/093 6/00 3/39 3/41 4/13 3/10 اثر مستقیم

 0/030 4/03 6/13 0/44 0/30 0/63 اثر کل

سهم 

 GDPاز 

)%( 

کل بخش 

 کشاورزی

 0/0 0/6 1/4 1 0 3/09 اثر مستقیم

 6/3 0/6 0/6 0/4 0/0 0 اثر کل

 تحقیقهای منبع: يافته
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دهندۀ روند افزایشی حمایت از این زیربخش است. زیربخش زراعت با وجود نوسان، نشان TSE اثرمستقیمشاخص 
ینی بم توسعه در پی افزایش حمایت از تولیدکنندگان رشد چشمگیری داشته است. پیشاین شاخص در برنامۀ سو

کنندگان در برنامۀ پنجم توسعه حمایت کل از زیربخش زراعت یش حمایت از تولیدکنندگان و مصرفشود با افزامی
و سهم تولیدکنندگان و  مندیافزایش پیدا کند که شیوۀ بهره 0634هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال  1/00به 

شاخص حمایت کل از زیربخش باغبانی با استفاده از نرخ ارز  کنندگان هر محصول از آن متفاوت است.مصرف
های توسعه همراه بوده است. در دورۀ جنگ و های جهانی با نوسان زیادی در برنامهحقیقی برای تبدیل قیمت

ای در بخش تولید از های بودجهکنندگان و حمایتاد از مصرفوسعه با وجود حمایت زیهای اول و دوم تبرنامه
مالیات پنهان دریافت شده است. در برنامۀ سوم توسعه در پی کاهش شدید قیمت نفت  کنشگران زیربخش باغبانی

ی گیرد، حمایت از زیربخش باغبانو لزوم توجه به صادرات غیرنفتی که محصوالت باغی سهم زیادی از آن را در برمی
افزایش پیدا کرد. میانگین اثرکل تنها در برنامۀ سوم توسعه همزمان با کاهش دخالت دولت در بازار محصول و 

به نظر  ل،ک کنندۀ زیربخش باغبانی بود. براساس نتایج اثرمستقیم و اثراجرای سیاست شناورسازی نرخ ارز، حمایت
باغبانی بیشتر است، زیرا اثرکل در چهار برنامۀ های ارزی بر تولید و مصرف زیربخش منفی سیاست رسد اثرمی

عه روند های توسدر برنامهشاخص اثرمستقیم حمایت کل از زیربخش دامپروری  توسعه کمتر از اثرمستقیم است.
براساس  ،دهد با کاهش دخالت دولت در بازارهای نهاده و محصوالت دامینشان می ت کهاسکاهشی داشته 

اند دهکنندگان ناگزیر از پرداخت مالیات شی تولیدکنندگان افزایش یافته و مصرفدریافت ۀن( یارا3( و )0) هایجدول
اجرای  کنندگان پیش ازدست آمده توسط کشاورزان در این شرایط در مقایسه با مازاد منافع مصرفکه مازاد منافع به

 .ها کمتر بوده استاین سیاست

ها منفی بوده است این شاخص برای کل تنها برای زیربخش باغبانی در بیشتر سال TSEاز آنجا که شاخص 
دهندۀ دریافت یارانه است. در برنامۀ سوم توسعه با حمایت همزمان از ها نشانبخش کشاورزی در همۀ سال

ی رشد زای، حمایت از بخش کشاورهای بودجهکنندگان اغلب محصوالت و افزایش حمایتتولیدکنندگان و مصرف
رسید. در شرایط 0634به قیمت ثابت سال هزار میلیارد ریال  6/00به  برنامۀ چهارم توسعهچشمگیری داشت و در 

ۀ سوم توسعه افزایشی بود و در برنامۀ برقراری نرخ ارز تعادلی اقتصاد نیز حمایت کل از بخش کشاورزی در برنام
پذیرفت.  ورتصکنندگان ن حمایت از تولیدکنندگان و مصرفچهارم توسعه با وجود نوسان به طور میانگین، بیشتری

 برآورد ارزش ریال در برنامۀ چهارم توسعه، پرداخت یارانهبا توجه به دریافت مالیات پنهان از تولیدکنندگان در پی کم
نهایت  ردنندگان بود که در بلندمدت تضعیف تولید، نیاز به واردات و کبه کل این بخش به دلیل حمایت از مصرف

سهم حمایت بخش کشاورزی از تولیدناخالص داخلی کشور در  کنندگان را به دنبال دارد.کاهش منافع مصرف
کاهش تولید ناخالص داخلی کشور  ه دلیلب دورۀجنگو در  بوده ینوسان درصد و 09کمتر از  های پس از جنگسال

تر از کم ها، به جز برنامۀ اول توسعهیشتر سالبمحاسبه شده با نرخ ارز تعادلی در  %TSE. شاخص بوددرصد  3/09
ر ادامه دهای ارزی بر حمایت از بخش کشاورزی است. اثرمستقیم است که بیانگر تأثیر بیشتر اثر منفی سیاست

ه ها و کل بخش کشاورزی، پیشنهادهایی بکنندگان در زیربخشبراساس نتایج حمایت از تولیدکنندگان و مصرف
 شود:ها با استفاده از ابزارهای حمایتی مناسب ارائه میمنظور بهبود حمایت
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انجامد و با افزایی میکنندۀ یکدیگر باشند، به همای که همسو و تقویتهای ارزی و بخشی به گونهتنظیم سیاست
ای حمایت هروند افزایشی شاخصکند. پذیری جهانی تولیدکنندگان داخلی کمک میافزایش مزیت رقابتی، به رقابت

به ویژه در برنامۀ سوم توسعه در پی بهبود حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ( TSE)از کل بخش کشاورزی
ت از هر کند. حمایکنندگان را آشکار میها با هدف حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفاهمیت تنظیم سیاست

قویت تکاهش زیان اجتماعی و ع میان دو گروه با دو گروه کنشگران بازار محصوالت کشاورزی و توزیع عادالنۀ مناف
انجامد. چنانچه براساس آمار گمرك ایران، محصوالت کشاورزی میواردات  به آنان به توسعۀ بخش و کاهش نیاز

 واردات محصوالت این زیربخش کاهش پیدا کرد. 0639با بهبود حمایت از تولیدکنندگان محصوالت دامی در دهۀ 
 یاستیس یالگو های قیمتی داخلی، تأکید برویت سازمان جهانی تجارت مبنی بر کاهش حمایتبا توجه به شرط عض

ای از جمله بیمۀ درآمدی و جوایز صادراتی و تنوع سیاستی، افزون بر کاهش دخالت مستقیم بودجه هاییتحما
ود و در نهایت شداخلی می حفظ انگیزۀ تولیدکنندگان برای تولید و تأمین نیاز مصرفموجب  دولت در بازار محصول،

کنندگان بخش کشاورزی های متنوع از مصرفکارگیری حمایتبه. آوردامکان رقابت در بازارهای جهانی را فراهم می
 د. شونیز افزون بر اثرهای اجتماعی با تقویت طرف تقاضا موجب رشد بازار داخلی برای تولیدکنندگان می

درصدی از بخش  61ت هدف برنامه پنجم توسعه مبنی بر حمایت براساس نتایج، تنها در زیربخش زراع
ویژه زیربخش باغبانی فاصله شود و در کل بخش کشاورزی، به( محقق می0630کشاورزی)سازمان برنامه و بودجه، 

ادی ها از اهمیت زیبندی به اجرای همه جانبه و متوازن قوانین برنامهزیادی با این هدف وجود دارد. از این رو پای
افزایش حمایت از زیربخش باغبانی باتوجه به مزیت صادراتی این زیربخش  شود،برخوردار است. همچنین توصیه می

در حالی که حمایت از آن منفی است، در اولویت قرار گیرد. تسهیل روند بازاررسانی و بازاریابی جهانی محصوالت 
مچنین به دلیل اثرگذاری مستقیم نرخ ارز بر رفتار پذیری آنها را در بردارد. هاین زیربخش افزایش رقابت
 کنندۀ تولیدکنندگان این زیربخش است.های ارزی مشوق صادرات حمایتصادرکنندگان، تنظیم سیاست

با توجه به این که عوامل مختلفی بر تعیین نرخ ارز واقعی اثر دارند و تعیین دستوری نرخ ارز سبب ایجاد انحراف در 
شود از تعیین دستوری نرخ ارز خودداری نماید، پیشنهاد میالئم غیرواقعی در اقتصاد ایجاد میاین نرخ شده و ع

ه ای طراحی شود کها به گونههای ارزی، مناسب است، این سیاستها با سیاستبا توجه به هماهنگی حمایت گردد.
یات کشورهای مختلف و اقتصاد نرخ واقعی ارز را به سمت سطح تعادلی بلندمدت خود سوق دهد. بر اساس تجرب

رسد نظام ارزی مناسب برای تشویق صادرات غیر نفتی در شرایط کنونی، یک نظام شناور مدیریت ایران به نظر می
 ای از اصالحات در نظامشده باشد. البته باید توجه نمود که برقراری نظام شناور ارزی باید همراه با اجرای مجموعه

-ها، شفاف کردن قواعد سرمایهرات زاید صادرات و واردات، از بین بردن انحصارات و رانتمالیاتی، پولی، حذف مقر

 های سریع قیمتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.گذاری، همراه با احتیاط و پیشگیری از انتقال نوسان
 وانین، مقررات وهای کشاورزی، ثبات قها با توجه به ریسک طبیعی باالی فعالیتپیشاپیش همۀ سیاست

های ارزی، بخشی، پولی و تجاری کشور با  ها، حداقل برای یک برنامۀ توسعه ضرورت دارد تا سیاستدستورالعمل
  کنترل واردات و تقویت تولید و صادرات به پویایی و توانمندسازی بخش کشاورزی کمک کند.
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احتمالی آن بر شاخص حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی (، برآورد نرخ ارز تعادلی و بررسی اثر 0630اتقایی، م. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران.در ایران. پایان
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