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 دهیچک
 ودهب كشاورزي محصوالت از حمايت مسئله تجارت جهاني سازمان و تجارت در موضوع برانگيزترين بحث از يكي
 توسط شده ارائه هاياستدالل در. نمايند مي ارائه را مختلفي هاياستدالل مخالفين و موافقين راستا اين در. است

 زيتم از برخورداري عدم آنها  بودن سوونتي كشوواورزان  بودن فقير موضوووع بر خاص توجه و تاكيد غالبا موافقين
 به توجه عدم است مانده مغفول اساسا كه اينكته. باشدمي غذا تامين و توليد در براثرگذاري تاكيد نهايتا و نسوبي 
 اشاره ضمن شده تالش مقاله اين در لذا. دنياست نقاط اغلب بازار در بخش اين محصوالت ماهيت و تئوري مباني

 نظري مباني بر تاكيد با شواهدي ارائه با   كشاورزي بخش از حمايت در اصرار بر محققين مختلف رويكردهاي به
 آمد در و كشوواورزي محصوووالت تقاضوواي كشووش بين ارتباط بويژه كشوواورزي بخش محصوووالت ماهيت و

 از تيحما انزيم و تقاضووا كشووش نيب ارتباط حاضوور قيتحق در بنابراين. شووود پرداخته مهم اين به توليدكنندگان
 ساله سه و( 2112) كسالهي يويسنار سه تحت مختلفي كشوورها  در و مختلف محصووالت  دري كشواورز  بخش

 تيحما زانيم و تيحماي ها وهيش آن موازات به گرفت قراري بررسو  مورد( 2112 -12) سواله  پنج و(  2111 12)
 طهراب كه دهديم نشان جينتا. است گرفته قرار ليتحل مورد مختلف محصووالت  در وي بررسو  موردي كشوورها  در

 ذكرال فوقي وهايسنار تحت مختلفي كشورها در مختلف محصوالت در تقاضوا  كشوش  و تيحما نيبي داريمعن
 آن تيحما زانيم بوده كمتري محصولي تقاضا كشش چه هر كه است آن انگريب رابطه نيا و اسوت  داشوته  وجود

ي ط رد كه دهديم نشان مختلفي كشورها دري كشاورز بخش از تيحما روندي بررس نيهمچن. است بوده شتريب
 رد را اخالل نيكمتر كهيي هاروش از تيحماي كارامد منظور به و كرده رييتغ تيحما زانيم و تيحما نوع زمان
 .است شده استفاده دينما جاديا بازار
 

 كشاورزي تقاضا  قيمتي كشش حمايت : کلیدی هایهواژ

  

                                                 
 ييروستا توسعه وي كشاورز اقتصاد  يزيربرنامهي هاپژوهش موسسهي علم ئتيعضوه1 
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 مقدمه
 يغذائ مواد تأمين به توجه بدون مهّم اين به دستيابي. اسوت  اسوالمي  انقالب محوري اهداف از كشوور  اسوتقالل 

 بخش ينا به توجه لذا است كشور غذائي مواد كننده تأمين كشاورزي بخش اينكه به عنايت با و است محال امري
 .  نمايدمي تضمين را كشور سياسي عزت و امنيت و استقالل حقيقت در

يي غذا تيامن. است شده فيتعر بشري اتيح ازين نيمهمتر ازي يك عنوان به غذا نيتام باز دير از كشاورزي رسالت
 هب موظف ها دولت و  دهيگرد فيتعري عمومي كاال عنوان بهيي غذا تيامن امروزه كه استي تياهم آنچناني دارا

 منابع جيبس وي اسيس اراده و عزم و داشتهي اتيح نقش توسعه و شرفتيپ  نديفرا دري كشاورز. اندشده آن تامين
 هايحمايت و نوين هايفناوري به اتكا با افتهيتوسعهي دركشورها. داننديمي ضرور را بخش نيا توسعهي برا

 هتماما مطلوب  زانيم بهيي غذا تيامن ايجاد جهت  سطح واحد در عملكرد بهبود وي وربهره ارتقا به نسبت هدفمند
 التمحصو ارزش ازي مين  اندازه به هدفمند يارانهي اعطا با كشورها گروه اين ازي برخ در. پذيردمي صورت ايويژه

 و داريپا عهتوسي برا كه نيز توسعه درحالي ها كشور ازي اريبس در. ديآيم عمل به تيحما توليد و كننده توليد از
 ايفاي اتيح شنقي مل توسعه نديفرآ دركلي است؛كشاورز گرفته صورت مناسبيي گذارهيسرما ارزش رهيزنج تكميل

 .كند مي

 نشان1731 سال متيق به ساله پنج برنامه چهاري طي كشاورز بخش دري داخل ناخالص ديتول رشد روندي بررس
 ناخالص ديتول ازي كشاورز بخش سهم متوسط. است بوده درصد9/5 برنامه چهار درطول رشد نيانگيم كه دهدمي
 نيانگيم نكهيا ضمن. است دهيرس درصد 12 حدود به اكنون هم كه بوده درصد 9/15 حدود دوره نيدرا نيزي داخل
 . باشدي م درصد 13/4و 1/1 بيترت به برنامه چهار درطولي كشاورز بخش خالص هيسرما سهم نيانگيوم رشد
 ييتهااسيس قيطر از رانيا در همواره كه دهدي م نشان گذشته دهه سهي ط شده اتخاذي تيحماي استهايسي بررس

 و يكشاورز محصوالت مهيب تعرفه ازي بخش پرداخت و ارزان سموم و متيق ارزانيي ايميشي كودها ارائه همچون
 بخش از يكشاورزي اساس محصوالتي نيتضم ديخر استيسي اجرا و بخش بهي بانك التيتسه يارانه پرداخت
 هجمل ازي نيتضم ديخري اجرا استيس كه دهدي م نشان گذشته مطالعات هرچند است شده تيحماي كشاورز
 و النپوريگ)است نبوده برخودار زين الزمي كارامد از و بوده استفاده موردي تيحما استيس نيتر گسترده

 از كه گرفته صورت رانيا دري تيحماي استهايس و تيحما خصوص دري متعدد مطالعات هرچند(.1721همكاران
ي  محمود مختلفي دركشورها تيحما زانيم خصوص در( 1792) همكاران و نژاد كاظم مطالعه به تواني م جمله

 و ورالنپي گ رانيا و جهان در وشكر قند صنعت بر حاكمي تهايحماي نسب سهيمقا خصوص در( 1722)نژاد كاظم و
 يابزارها و اندازه زين و مختلفي دركشورهاي كشاورز بخش از تيحماي چگونگ ويي چرا مورد در( 1721) نژاد كاظم

 تعرفه يبررس جهت«رانيدرا برنج يتيحما ياستهايس يبررس» مطالعه( 1724ي )نور كشورها  نيا در تيحما

ي ومقدس انينصاب برنج  عمده يها ازگروه تيحما تيوضع و يا نهاده تيبازار حما يتيحما متيق ومحاسبه يواردات
 متيق ياستهايس ژهيبو جو و برنج گندم درمورد رانيدرا يتيحما ياستهايوس ديتول يبررس به يا درمقاله( 2111)

 يعياثرتوز يبررس به يا درمقاله( 2112ي)تاكاهاش نيهمچن. نمود اشاره محصوالت نيا درمورد مهيوب ينيتضم
 نيمهمتر ركشتيز سطح كنترل دادكه نشان جينتا. است پرداخته 2111-1921ي سالها يط درژاپن برنج استيس

. است بودهWTOيكشاورز توافقنامه يازاجرا پس ژهيو به دكنندگانيتول به درآمد انتقال يبرا ياسيس اقدام
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 پرداخته نيچ يديكل محصوالت يوتقاضا عرضه يمتيق يها كشش يبررس به يا درمطالعه( 2113) ژوانگوابوت

  (1731) قرباني. آمدند دست به 14779 تقاضا يدرآمد وكشش-14445 تقاضا يمتيق خود كشش برنج درمورد. اند
 و ايران دامپروري بخش از مؤثر حمايت نرخ برآورد ايران  در حمايتي هايسياست بررسي»  عنوان با پژوهشي در

 را يرانا دامپروري بخش در هاسياست اين آثار حمايتي  هايسياست بررسي ضمن «منتخب صنايع با آن مقايسة
 عدالت رابطة وجويجست و گندم سوبسيد» عنوان با پژوهشي در  (1737) نژاد حميد. دهدمي قرار بررسي مورد

 ثبات ابع من بهينة تخصيص براي آن از كه كندمي معرفي اقتصادي ابزارهاي ترينمهم از يكي را يارانه  «اجتماعي
 بررسي» عنوان با پژوهشي در  (1722) درويشاني حسيني. شودمي استفاده درآمد توزيع شدن تر عادالنه و اقتصادي

 به نايرا كشاورزي بخش حمايتي هايسياست  «جهان و ايران كشاورزي بخش در حمايتي هايسياست مقايسة و
 داده قرار بررسي مورد را 1721-1755 دورة در عمومي خدمات و مصرفي هاييارانه توليدي  هاييارانه تفكيك

 و پسته جو  گندم  محصوالت براي( PSE) توليدكننده از حمايت شاخص برآورد به نيز( 1725) شيرازي قانع است
 بخش از دولت مالي حمايت وضعيت بررسي به خود مطالعة در( 1725) يزداني و واعظي. است پرداخته ايران در خرما

 پرداختند كشاورزي بخش از دولت مالي هايحمايت سازي بهينه منظور به مناسب راهكارهاي ارائه و كشاورزي
 مشكالت: توسعه حال در كشورهاي در كشاورزي بخش از حمايت برآورد» عنوان با اي مقاله در( 1721) راد كياني
 توليدكننده  از حمايت هايسياست ارزيابي به( 1723) رضايي است كرده تالش «ايران براي هارهيافت و گيرياندازه

 ستسيا مهمترين عنوان به عمومي خدمات از حمايت هايسياست همچنين و باغي محصوالت برخي كنندهمصرف
 حمايتي هايسياست ارزيابي به( 1723) ترشيزي. پرداختند جهاني تجارت ديدگاه از كشاورزي بخش در حمايتي

 طيور و دام بخش از حمايتي هايسياست( 1723) ايرواني پرداختند( زراعت بخش زير) كشاورزي بخش در دولت
 روش'' عنوان با پژوهشي در( 2112) 1دادندپرچگال قرار بررسي مورد توسعه چهارم تا اول هايبرنامه طي را ايران
 ايههمكاري و توسعه سازمان كه كندمي بيان  ''سياست ارزيابي در آن از استفاده و حمايت مقدار گيرياندازه

 و (PSE) توليدكننده از حمايت برآورد از كشاورزي  از حمايت مقدار گيرياندازه براي 1923 سال از اقتصادي
 ارزيابي''عنوان با پژوهشي( 2117)7كاكمك است كرده مي استفاده 2(CSE) كنندهمصرف از حمايت برآورد

 اردن است دهدا انجام ''هستند؟ پايداري كسب به قادر هاسياست آيا: تركيه در آينده و گذشته كشاورزي هايسياست
 هتوسع حال در كشورهاي براي كشاورزي توليدكنندة از حمايت برآورد'' عنوان با پژوهشي در( 2114) همكاران و
 كشور هارچ در كشاورزي هايسياست تحوالت تحليل به ''(هند و ويتنام اندونزي  چين  تجربة و محاسباتي مسائل)

 از داخلي حمايت بررسي به پژوهشي در( 2114) همكاران و گوپيناث پرداختند 1925 -2112 دورة در مذكور
 اروگوئه ردو كشاورزي نامةموافقت از پس كه معتقدند نويسندگان. اند پرداخته آمريكا و اروپا اتحادية در كشاورزي

 نجانشي را مستقيم هايپرداخت يا درآمدي هايحمايت تا اندكرده تالش يافته توسعه كشورهاي  1994 سال در
 نقاط ريسا و  رانيا دري تيحماي استهايسي ناكارامد به مطالعات نياي تمام جينتا.كنند قيمتي حمايت هايسياست

 .اندداشته اذعان جهان

                                                 
1 Portugal 
2 Comsumer Support Estimate 
3 Cakmak 
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 لحاظ بهي كشاورز بخش از تيحما ضرورت به مشخص بطور گذشته مطالعات از يك چيه كه شودي م مالحظه
 ائهار ضمن تا شده تالش مطالعه نيا در اساس نيا بر اندنپرداخته تقاضا حوزه در بخش نيا محصوالت تيماه
ي ساسا محصوالتي برخي تقاضا كشش ارتباطي بررس و بخش نيا در ايدن تجارب به موضوع نياي تئوري مبان

 .شود پرداخته تيحما زانيم وي كشاورز

 در ملهج از اقتصاد در دولت دخالت عدم و بازار عوامل طبيعي كاركرد به ها وكراتيزيف هينظر براساس تياسم آدام
 انياث و دارد؟ ضرورتي چه كشورها بين تجارت اوال كه ها پرسش اين زمان آن تا اما. بود معتقد الملل بين تجارت

 نظريه فوق پرسشهاي به پاسخ در اسميت آدام. بود مانده پاسخ برند؟بي مي نفع تجارت از صورت چه به كشورها
 ارائه تاسمي آدام نظريه تقويت و تصحيح جهت در ريكاردو نسبي مزيت نظريه ها بعد. كرد بيان را مطلق مزيت

 و اقتصاد آكادميك كرسي رسمي بطور 1331 سال در ملل ثروت كتاب انتشار با اسميت آدام اينكه از قبل. شد
 انگلستان در نآ از قبل سال يكصد تقريبا كشاورزي بخش در حمايتي سياستهاي كند  گذاري پايه دنيا در را تجارت

 براي دبو شده مقرر آن در كه رسيد تصويب به غالت قانون بنام انگلستان در قانوني 1117 سال در. بود شده اجرا
 ضمن يندرتل. برسد بود كرده وضع قانونگذار كه كفي قيمت از كمتر داخلي هاي قيمت وقتي بنادر از وارداتي غالت

               ارائه ذيل شرح به را كشاورزي سياستهاي مدلهاي و تجارت جهان  در حمايتي هاي سياست تاريخ بررسي
 ( :Lindert,1989)كند مي

 اختصاص اورزيكش بخش به را ها يارانه تخصيص و حمايتها دولتهابيشترين يافته  توسعه كشورهاي بيشتر در 
 .اند داده

 تهيه خواستار كشاورزي بخش به فشار اعمال به دولت تشويق طريق از شهرنشينان سوم  جهان هاي كشور در 
 .باشند مي شهري مناطق براي قيمت ارزان غذاي

 بخش رب ماليات وضع به منجر كه اند داشته تجاري ضد هاي سياست اتخاذ بسمت گرايش سوم جهان دولتهاي 
 .است شده صادرتي محصوالت مبناي بر كشاورزي

 در هك است اقتصادي ستهاي سيا اتخاذ در استراتژيك راهبرهاي از تجاري سازي آزاد آن مقابل در و گرايي حمايت
 .اندپرداخته جدل و بحث به آن سر بر دانان اقتصاد قرن 7 از بيشتر حدود
 لهجم از مختلف داليل به بنا كشاورزي بخش تجاري  سازي آزاد سياست موج ميان در كه اينست توجه جالب

 يشرفتهپ و صنعتي كشورهاي در بويژه دولتها گسترده حمايتهاي از همواره وامنيتي  سياسي اقتصادي  مالحظات
 شدهي معرفي ساز آزاد نشكني گردو بعنوان سازي  آزاد مباحث در بطوريكه است بوده برخوردار جهان
 (1721نژاد كاظم و النپوريگ.)است
 نيا.دانست استگزاريسي راهبردها اساس بري اجتماع مازاد عيتوز باز تواني م راي گذار استيس از هدف عام بطور

ي تقاضا تيتثب موارد نيا ازجمله باشتدي م زين متناقض گاها و متعدد اريبسي كشاورز بخش در دخالتي برا راهبردها
 ديتول آمد رد تيتثب  يكشاورز محصوالت متيق تيتثب  يكشاورز محصوالت عرضه تيتثب  يكشاورز محصوالت

. باشندي م رهيغ ويي روستا توسعه  يگذار هيسرما قيتشو صادرات  قيتشو بازار  ميتنظ  يكشاورز بخش كنندگان
 .دينما استفادهي متفاوتي ابزارها يا ابزار از تواندي م دولت  مختلف اهداف به دنيرسي برا لذا
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ي نتس كشاورزان  اغلب بودن ريفق  همچون لييبدال خالصه بطوري كشاورز بخش از تيحما نيموافق ازي اريبس
ي ها بخش ريسا دكنندگانيتول به نسبتي كشاورز بخش كنندگان ديتول نييپاي آمد در سطح كشاورزان  بودن

 شارها بخش نيا از تيحما جهتيي غذا تيامن نيتام  يكشاورز بخش دري نسب تيمز ازي برخوردار عدم  يديتول
 .دارند

 ديتاك عمناب رفت هدر و بازاري ناكارآمد بازار  نظام در اخالل مسئله بهي كشاورز بخش از تيحما نيمخالف مقابل  در
 .ندينماي م

 حال در و يافته توسعه كشورهاي كشاورزي بخش در اقتصادي هاي سياست ترين مهم از حمايتي هاي سياست
 كه طوري به شود  مي تأكيد ها سياست اين سازي متنوع و تقويت تداوم  بر همواره و روند مي شمار به توسعه
 ادمو و غذايي مواد تأمين همچون آن متداول كاركردهاي قالب در كشاورزي بخش فرد به منحصر جايگاه و اهميت

 از بيش تهپيشرف كشورهاية توسع روند در بلكه است  نيافته كاهش تنها نه اشتغال و ارزآوري صادرات  صنايع  خام
 در.تاس برخوردار بيشتري اهميت از توسعه حال در كشورهاي در موضوع اين. است شده افزوده آن اهميت بر پيش 
 درآمد اب روستاييان و كشاورزان از زيادي تعداد كشاورزي  بخش از حمايت بدون توسعه حال در كشورهاي بيشتر
 تفادهاس با غذايي  امنيت تأمين منظور به كشورها اين كه آن ويژه به. شد خواهند رو روبه جدي مشكالت با اندك

 صرفم از حمايت براي كنند مي تالش غذايي  و كشاورزي اساسي محصوالت قيمت در مستقيم دخالت و واردات از
 .دهند كاهش را كشاورزي محصوالت قيمت سطح شهري كنندگان

 دهيردگ باعث آن به توجه عدم ليدل به طيشراي برخ دري حت و است مانده مغفول اساسا كه آنچهي مبان لحاظ به
ي اورزكشي كاالها تيماه به توجه عدم مسئله گردد  اعطاء بخش بهي ناكارامد صرفا نگاه با همواره تيحما نيا كه
 امكان نآي پ در و كشاورزان بادرآمدي كشاورز محصوالتي تقاضا كشش نيب ارتباط به توجه عدم زين و تقاضا در

 نيا نييتب ظوربمن.باشدي م سود و منافع كسب جهت به ديتول كاهش يا شيافزا به كنندگان ديتولي ريگ ميتصم
 .شوديم پرداخته موضوع نيبد اليذ مسئله
 راتييغت مقابل در را محصول شدهي داريخر مقدار راتييتغ تيحساس تنها نه تقاضا كشش مطلق قدري كل بطور

 مشخص زين را محصول متيق راتييتغ مقابل در نيزارع آمد در راتييتغي ضمن بطور بلكه دهدي م نشان متيق
. باشد ريز ريتصو همانندي خط بصورتي محصولي برا بازاري تقاضاي منحن كه ديكن فرض خصوص نيا در. كندي م

 طوس نقطه در بلكه ستين ثابتي منحن نيا طول در تقاضا كشش مطلق قدر شودي م اثبات كهيهمانطور
ي نييپا تقسم ودر يك از بزرگتر( متيقيي  باال قسمتيي) باالي ها قسمت در و يك برابر تقاضا  كششيمنحن
ي منحنيي باال هيناح در كهي ا عرضهي منحن اگر نيبنابرا باشدي م يك از كوچكتر( متيق نييپا قسمتي )منحن
 شده قاضات شيافزا درصد از كمتر محصول متيق تنزل درصد يابد انتقال راست طرف به است كرده قطع را تقاضا

 كه) نيزارعي افتيدر زانيم ديتول شيافزا با جهينت در و(  قسمت نيا در تقاضاي ريپذ كشش ليبدل)بود خواهد آن از
 نقطه در و يافت خواهد شيافزا محصول فروش محل از( ديآي م بدست آن متيق در محصول مقدار حاصلضرب از
 را تقاضاي نمنحي نييپا قسمت در عرصهي منحن اگر اما. ديرس خواهد خود حداكثر به( يك برابر كششي عني )يانيم

 يك از شيب باعث ديتول در درصد يك زانيم به شيافزا  قسمت نيا در تقاضاي ريناپذ كشش علت به دينما قطع
 رد عرضه شيافزا اثر در درآمد كاهش نوع نيا. گرددي م كشاورزان شدن متضرر و محصول متيق در تنزل درصد
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ي ولمحص ديتول زانيم هرچه كه دارند دهيعق هاي بعض كهي طور به است شده دهيد اديزي كشاورز محصوالت مورد
 كردهيمي زندگ هفدهم قرن در كه شوديم داده نسبت نگيك جرج به موضوع نيا. بود خواهد ادتريز درآمد شود كم

 .(1729  يكوپاه) است
 ديتول در شيافزا هرگونه صورت نيا در باشند ريناپذ كشش تقاضا دري كشاورز محصوالت اگري مبان نيا اساس بر
 لذا باشدي م سود كردن حداكثر كنندگان ديتولي اصل هدف نكهيا به باتوجه و باشد كنندگان ديتول ضرر به تواندي م
 حتملم ديتول كاهش امكان و نباشد دارا را الزم زهيانگي طيشرا نيچن تحت ديتول شيافزا جهت در ستيباي م

 ضادت در الذكر فوق طيشرا با كه باشد جامعه آحاد تمامي براي كافي غذا نيتام ها دولت هدفي طرف از بود خواهد
 وهيش اب نكهيا جزء ندارنديي ا چاره ها دولتي طيشرا نيچن تحت اساس نيا بر بود خواهد كنندگان ديتول هدف با

 نيا تا شد اهندخوي تيحماي استهايس بهي متك الجرم نيبرا بنا ندينما جاديا ديتول شيافزاي برا را الزم زهيانگي ها
 .رديگ قرار ديتول شيافزاي راستا در و همگرا جهت در( دولت هدف و كننده ديتول هدف) متفاوت هدف دو
ي اسناد يبررس ضمن موردنظر سواالت بهيي پاسخگو جهت و مطالعه اهداف بهي ابيدست بمنظور مطالعه نيا در لذا
 خصوص در 2112 تا 2111ي ها سالي ط تيحما زانيم به مربوط اطالعات مرتبطازي ها تيوساي ا كتابخانه و

 در كرش و برنج  شير  آفتابگردان  سويا  گوساله و گاو  گوشت مرغ گوشت ذرت     جو گندم همچوني محصوالت
ي متيق كشش اطالعات زين و هيوترك كيمكز متحده  االتيا برزيل  اروپا چين   اتحاديه كانادا همچونيي كشورها

 ليتحلي ارآم زيآنال روش با ريمتغ دو نيا ارتباط و است شده استفاده نظر موردي كشورها در محصوالت نياي تقاضا
 .است دهيگرد

 جهت هك باشدي م مختلفي ها شاخص از استفاده مختلف منابع توسط اطالعات نيا ارائه در توجه قابل نكته كي
 يم تيحما ليتحل وي ريگ اندازهي ها شاخص جمله از.شودي م اشاره بدان خالصه بطور موضوع نمودن شفاف

 برآوردحمايت" و "1AMSحمايت كلي معيار" يعني شاخص دو نيا امروزه. نمود اشاره PSE و AMS به توان

 ويس از كه اول شاخص. است برخوردار بيشتري مقبوليت از حمايت ميزان گيري اندازه براي" 2PSEازتوليدكننده
 در اخالل موجب موثري نحو به كه را حمايتهايي از دسته آن گيرد مي قرار استفاده مورد جهاني تجارت سازمان
 وبچارچ در كشورها التزام ميزان بر نظارت و ارزيابي براي معياري و كند مي گيري اندازه شود ميي جهان تجارت
 ببس به كه را غيرمستقيمي و مستقيم هايحمايت تمام مجموع كه دوم معيار اما. باشد مي شده سپرده تعهدات

 7OECDاقتصادي هاي همكاري سازمان توسط كند مي گيري اندازه شود مي كشاورزي توليدكننده نصيب توليد

 در تيسياس گفتمان ايجاد به كشاورزي بخش از حمايت ميزان از عمومي دركي تسهيل ضمن و شود مي  استفاده
 از ممستقي حمايت به صرفا كشاورزي بخش از حمايت كه داشت توجه بايد البته. كند مي كمك خصوص اين

 و مودن مشخص محصول تفكيك به را آنها تواننمي كه هايي حمايت و نشده محدود كشاورزي توليدكنندگان
 زا حمايت برآورد" عنوان تحت ديگري قالبمعيار در دارند  اختصاص بازار و زيرساختي خدمات از حمايت به عموما

                                                 
1Aggregate Measurement of Support(AMS) 

2 Producer Support Estimate(PSE) 

3Organization of Economic Cooperation and Development(OECD) 
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 بخش از شده اعمال هاي حمايت مجموع  TSEكل حمايت برآورد ترتيب همين به و "GSSEعمومي خدمات
 .كند مي گيري اندازه را كشاورزي

 جینتا
ي ساسا محصوالت اغلب در تقاضا كشش همواره كه دهدي م نشان حاصله اطالعات اساس بر تقاضا كششي بررس

ي ضاتقا كششي آمار لحاظ از كه دهدي م نشاني آماري بررس و( ريناپذ كشش)است بوده كياز كمتري كشاورز
 نشواك لحاظ بهي همگ لذا و ندارند گرييكد باي داري معن تفاوت مطالعه موردي كشورها دري كشاورز محصوالت

 حصوالتم ي تقاضا كشش ارقام و اعداد نيهمچن. دهدي م نشان واكنش يكسان نسبت به متيق رييتغ مقابل در
 در شير محصول خصوص در13/1 ازحدود مطلق قدر اساس بر2112 سال در  كه است نيا ازي حاكي كشاورز
 .است بوده متغير متحده اياالت در گوشت انواع مورد در 35/1 تا چين و اروپا اتحاديه

 نظر از  2112 سال در مختلفي كشورها در مختلف محصوالت در تيحما زانيم كه دهدي م نشاني اماري بررس
 ديتول از تيحما شاخص اساس بر تيحما زانيم نيا كهينحو به دارند گريهمد باي داري معن تفاوتي آمار

 محصول مورد در درصد 15/23 تا اروپا اتحاديه در ذرت محصول خصوص در درصد 11/1 ازحداقل( PSE)كننده
 .است بوده ريمتغ چين دركشور گندم
 منتخب يكشورها در محصوالت نيا تيحما زانيم با منتخب محصوالتي تقاضا كشش نيب ارتباطي آماري بررس
ي بررس موردي كشورها در تيحما زانيم و تقاضا كشش نيبي داريمعن و معكوس رابطه يك كه دهديم نشان
 نيانگيم و( 2111-2112)ساله سه نيانگيوم( 2112 سال)ساله كي يويسنار سه تحت موضوع نيا و دارد وجود

 . آمد بدست مشابه جينتا تاينها كه گرفت قراري بررس مورد(  2112 -2112)ساله پنج
 جهت و تيحما وهيش در خاص جينتاي برخ پرداخت بدان تواني م كهي نكات ازي يك االشاره فوق جينتا بر عالوه

 زانميي بررس حاصلي اصل  موارد ازي بعض به اساس نيا بر باشدي م مطالعه موردي كشورها در  تيحما هاي ريگ
 :شودي م اشاره كشورها نيا در كشاورزي بخش از حمايت
 رهايفشا كه آن از پس حتي امروزه كه نحوي به باالست بسيار كشورها اين در كشاورزي بخش از حمايت ميزان
  همس كم كاهش به ناگزير را دولت كشورها اين در كشاورزان درآمد باالي سطح و ها حمايت اين از ناشي اي هزينه

 اين كشاورزي بخش از دالر ميليارد يك حدود روزانه هنوز  نيز( آن مطلق مقدار افزايش رغم به) هاكرده حمايت
 .شود مي حمايت كشورها

 ها حمايت اين درصد 44 حدود كه دهد مي نشان OECD عضو كشورهاي در حمايتي سياستهاي تركيب بررسي
 بر پرداخت درصد 41 حدود   ها نهاده مصرف اساس بر پرداخت درصد 17 حدود   توليد اساس بر پرداخت طريق از

 .است بوده محصول به مرتبط غير پرداخت درصد 2 حدود نيز و كشت زير سطح/ دام تعداد/آمد در اساس

 اهشك محصوالت قيمتي حمايت كه اينست از حاكي بررسي مورد كشورهاي اغلب در گذشته دهه در حمايت روند
 سمت هب حمايت گيري جهت ديگر بعبارت است بوده افزايش به رو مستقيم و درآمدي حمايتهاي مقابل در و يافته

 يريگ جهت نوع اين است مسلم كه آنچه. نمايد ايجاد بازار نظام در را كمتري اخالل كه است هايي روش از استفاده
 وصخص در تجارت جهاني سازمان فشارهاي مسئله به توان مي آنها مهمترين جمله از كه داشته متفاوتي داليل
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 اشين بودجه فشار نهايتا و گذشته هاي دوره در حمايتي هاي روش ناكارآمدي به توجه نيز و آزاد بازار نظام تقويت
 .نمود اشاره دولت بر حمايت از

 آمده 2112 تا 2113ي ها سالي طي هاي همكار سازمان عضوي كشورها در تيحما زانيم نيا ريز جدول در
 .است

 OECD اقتصادی های همکاری سازمان عضو کشورهای کشاورزی بخش از کل حمایت برآورد ( 1) جدول

 دالر میلیارد     1111-1112
2112 2111 2111 2119 2112 2113  

 PSE  برآوردحمايت ازتوليدكننده 1/242 9/253 5/249 3/241 4/253 1/252

NA 5/111 2/111 5/91 1/24 2/37 
برآورد حمايت از خدمات 

 GSSEعمومي

NA 3/411 1/727 1/733 9/737 1/751 برآورد حمايت كلTSE* 

1/12 2/12 9/19 3/22 1/21 1/22 
سهم حمايت از توليدكننده از ارزش 

 PSE%توليد

NA 1/1 9/1 1/1 9/1 9/1  سهمTSE ازGDP-درصد 

 .باشد مي( CSE)كننده مصرف از حمايت برآورد اضافه به باال رديف دو جمع حاصل رديف اين* 
 www.oecd.org:ماخذ

 درصد 5/21 حدود متوسط طور به كشورها اين در كشاورزان از شدهانجام حمايت 2112 تا 2113 هايسال فاصله در
 . است داده مي تشكيل را آنان توليد ارزش از

 اديهاتح استثناي به و كلي طور به ولي است متفاوت مختلف كشورهاي در ارزش از حمايت سهم و حمايت ميزان
 سوبمح كشاورزي بخش از مطلق كننده حمايت بزرگترين طبيعي مساعد شرايط از برخورداري رغم به كه اروپا
 بيشتر نيز كشاورزي بخش از حمايت ميزان كند  مي پيدا افزايش توليد طبيعي منابع كميابي كه اندازه هر شود  مي
 بيش هب توليد ارزش از حمايت سهم ژاپن و جنوبي كره نروژ  سوئيس  همچون دركشورهايي كه نحوي به شود مي

 .رسد مي درصد51 از

 درصد25 حدود متوسط طور به تركيه كشور در كشاورزان از شده انجام حمايت 2112 تا 2113 هايسال فاصله در
 . است داده مي تشكيل را آنان توليد ارزش از

 شده كاسته توليد ارزش در آن سهم از حمايت  ميزان مطلق افزايش رغم به رويكرد  تغيير يك در گذشته دهه در
 حمايت به وطمرب موضوع اين كه داشت توجه بايد البته.است شده بيشتري توجه ها حمايت بخشي اثر بر مقابل در و
 ارتي نظ خدمات كشاورزي  مدارس توسعه  و تحقيق)  شامل عمومي خدمات از حمايت و باشد مي توليدكننده فرد از

 هك نحوي به.شود مي پرداخت قوت به همچنان...(  عمومي  كاالهاي سازي ذخيره تبليغات  و بازاريابي زيربناها 
 ميليارد 5/111 به  2113 سال دالردر ميليارد 2/37 از اقتصادي هاي همكاري عضوسازمان كشورهاي در آن ميزان

 7 و1/ 4 معادل ترتيب به كره و تركيه مثل كشوري يك در رقم اين. است كرده پيدا افزايش 2111 سال در دالر
 .است بوده 2111 سال در دالر ميليارد

 زايندهف توليد ارزش از حمايت سهم و مقدارمطلق كلي روند يافته توسعه كشورهاي برخالف نوظهور دراقتصادهاي

 . است
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 1112-1111 نوظهور اقتصادهای در کشاورزی تولیدکنندگان از حمایت برآورد (1) جدول
2112 2111 2111 2119 2112 2113   

 برزيل ميليارددالر -PSE   ازتوليدكننده حمايت 4/5 2/5 9/2 1/3 7/9 2/9
  توليد ارزش از توليدكننده از حمايت سهم 9/4 1/4 5/1 5/4 2/4 1/4

%PSE- درصد 
 چين ميليارددالر -PSE  ازتوليدكننده حمايت 1/52 2/24 3/117 1/143 171 125

  توليد ارزش از توليدكننده از حمايت سهم 1/11 7/7 2/17 4/13 9/12 2/11

%PSE- درصد 
 روسيه دالر ميليارد -PSE   توليدكننده از حمايت 2/12 2/21 2/11 5/15 2/14 2/17
 توليد ارزش از توليدكننده از حمايت سهم 2/12 9/21 1/22 4/21 1/15 5/17

%PSE- درصد 

 www.oecd.org:ماخذ

 امينت درآمدي و قيمتي هاي حمايت طريق دو به توليدكنندگان از حمايت عمده بخش كشورها از گروه دراين (1
 .نيست زياد چندان اي نهاده حمايت ويژه به ها حمايت ساير سهم و شود مي

 :است ريز جينتا ازي حاك تيحما خصوص در زين ايران تجربهي بررس
 اما. ندارد وجود رانيا براي PSEازتوليدكننده حمايت برآورد شاخص خصوص دري اشده منتشر مطالعه تاكنون
  AMSحمايت كلي معيار محاسبه به اقدام روستايي توسعه و اقتصادكشاورزي   ريزي برنامه هاي پژوهش موسسه

 موجود انونيق تكاليف و يافته توسعه كشورهاي در شده انجام حمايت با آن مقايسه و حاصله نتايج بررسي كه نموده
 به كه ودش اشاره نكته اين به است الزم ايران به مربوط نتايج ارائه از قبل. باشد مفيد بسيار تواند مي كشور در

 در عمومي صورت به كه دارد وجود بسياري هاي حمايت اساسا ايران اقتصاد كل در دولت مداخالت تداوم واسطه
 در. كرد اشاره كشور در انرژي هاي حامل يارانه به تواندمي موارد اين جمله از. شود مي انجام جامعه كل از كشور
 بخش از حمايت ميزان لذا. است كشاورزي بخش مختص صرفا ها حمايت جهان كشورهاي از بسياري در كه حالي

 بخش مختص شده انجام هاي حمايت كه اين به توجه بدون) عمومي صورت دو به توان مي را ايران كشاورزي
 مقدار از تربيش عمومي صورت به ها حمايت ميزان كه است طبيعي. نمود گيري اندازه اختصاصي و( نيست كشاورزي

 (1792 همكاران و النپوريگ.)شود مي انجام كشاورزي بخش از صرفا كه است حمايتي
 در و داشته فزاينده روند عمدتا شمسي 21 دهه در مطلق صورت به ايران كشاورزي بخش از عمومي حمايت ميزان
 .است بوده اي نهاده حمايت آن تومان ميليارد هزار 1/17 كه رسيده تومان ميليارد هزار 25/17 به 1791 سال

 و داشته فزاينده روند عمدتا شمسي 21 دهه در مطلق صورت به ايران كشاورزي بخش از اختصاصي حمايت ميزان
 .است بوده اي نهاده حمايت آن تومان هزارميليارد 1/3 كه رسيده تومان هزارميليارد 2/3 به 1791 سال در

 خشب توليد ارزش از قيمتي حمايت سهم بررسي  مورد سالهاي طيي واقع ارز نرخ وي نيتضم متيق اساس بر
 .است بوده درصد 2472 و 2419 ترتيب به  1724و1721 سالهاي در تنها و بوده ناچيز بسيار كشاورزي

 ادهد نشان ريز نمودارهاي در اختصاصي و عمومي صورت دو به آن توليد ارزش به كشاورزي بخش از حمايت سهم
 ميزان از فارغ) ايران كشاورزي بخش از اختصاصي حمايت ميزان كه دهد مي نشان نمودار دو اين مقايسه شده 
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 پاي هب كه حمايتي از نيمي تقريبا و است بخش اين از عمومي هاي حمايت از كمتر محسوسي نحو به( آن كارايي
. اردند بخش اين به اختصاص و شود مي ايران اقتصاد همه شامل كه است حمايتي شود مي نوشته بخش اين

 حال عين در. است بوده درصد 2/15  29 تا 25 هاي سال طي كشاورزي بخش از اختصاصي حمايت سهم متوسط
 توليد ارزش درصد 75 حداقل به بايد مي كشاورزي بخش از حمايت ميزان پنجم برنامه قانون اساس بر كه حالي در

 . نيست درصد 3/14 از بيش 1729 سال در توليد ارزش از اختصاصي حمايت سهم برسد بخش

لذا بر اساس نتايج مطالعات در ايران مالحظه مي شود كه نحوه و ميزان و تركيب سياستهاي حمايتي در بخش 
كشاورزي با ساير كشورها بسيار متفاوت بوده است  و بيشترين حمايت از طريق حمايت نهاده اي صورت گرفته 

د قانون و تاكيد بر ميزان حمايت هيچگاه دولت نتوانسته حمايت كافي است و در مورد ميزان حمايت نيز عليرغم وجو
 OECDو كارآمد را از بخش كشاورزي بعمل آورد در حالكيه بررسي تركيب سياستهاي حمايتي در كشورهاي عضو 

نشان مي دهد عليرغم توسعه يافتگي قابل توجه در بخش كشاورزي همواره ميزان حمايت از اين بخش بسيار زياد 
بوده و در تركيب سياستهاي حمايتي به نحوي عمل شده است كه از كارآمدي الزم نيز در طي زمان برخودار گردد 

درصد اين حمايت ها از طريق پرداخت  44همانطوريكه گفته شد تركيب و نحوه حمايت طوري بوده است كه حدود 
درصد پرداخت بر اساس در آمد/تعداد  41د درصد پرداخت بر اساس مصرف نهاده ها  حدو 17بر اساس توليد  حدود 

 يتيحما ابزاري ريگ جهت لذا درصد پرداخت غير مرتبط به محصول بوده است 2دام/ سطح زير كشت و نيز حدود 
 . است شده تيهدا درآمد اساس بر پرداخت سمت به

 دري شاورزك محصوالت تيماه به توجه با كه گرددي م شنهاديپ قيتحق نيا از حاصله جينتا اساس بر نيا بنابر
 ولتدي سو از تيحماي اعطا در كشورها ريسا همانند رانيا دري كشاورز محصوالت اغلبي ريناپذ كشش و تقاضا

 بخش نيا از تيحماي براي شتريب وزن و شود ژهيو توجهي كشاورز بخش در موضوع نيبدي اقتصادي ها بخش به
 ششك به كشاورزان درآمد ارتباط ژهيبو موضوع نيا به توجه عدم گريد بعبارت گردد لحاظي اقتصاد نظام كل در

 تيمنا مدت بلند در تاينها و دينما واردي كشاورز بخش راي ريناپذ جبران خسارت تواندي م مدت بلند در تقاضا
 .داد خواهد قرار ديتهد مورد رايي غذا

 آزمودهي اه تجربه اساس بري تيحماي كردهايرو رييتغ گرددي م هيتوص مطالعه نيا اساس بر كهي گريد شنهاديپ
 تيحماي ريگ جهتي كشاورز بخش در ها تيحماي كارآمد بمنظور كه نحو نيبد باشدي م كشورها ريسا در شده

 تصور دينماي م جاديا بازار نظام دري كمتر اخالل كهيي تهايحما و درآمد اساس بر تيحما از استفاده سمت به
 .رديپذ

 نجاما محصوالت دري بند تياولو يك ابتدا الزمست تيدرحماي ا بودجهي ها تيمحدو به توجه با نكهيا آخر نكته
 بهره شيافزا قانون 71درماده مسئله نيا است ذكر انيشا. گردد اجرا ها تيحما تياولو نيا اساس بر سپس و رديگ

ي قانون ماده نيا استناد به است نشدهي اتيعمل چگاهيه كنيل و گرفته قرار ديتاك مورد زيني كشاورز بخشي ورز
 شاورزيك بخش وتوليدكنندگان بردارانخودازبهره قانوني حمايتهاي است موظف قانون دولت اين تصويب ازتاريخ
 تركيب.نمايد واقدام تنظيم اي منطقه خاص محصوالت ويژه  راهبردي  توليدمحصوالت اولويت رابا طبيعي ومنابع

 وابالغ عيينت جهادكشاورزي وزارت توسعةكشورتوسط سالهپنج هايبرنامه الذكرطيفوق بنديدرطبقه محصوالت نوع
 .گرددمي
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 نيا72درماده كهيبطور. است شده اشارهي نحو به زيني تيحما كرديرو قانون نيا ازي گريد ماده در نكهيا ضمن
هاي ( اين قانون  وزارت جهادكشاورزي مكلف است درقالب بودجه71) دراجراءماده كه است آمده صورت نيبد قانون

-وندافزايشيروري باالودارايهاي مصوب دراختيار  ازطريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان بابهرهسنواتي ويارانه

 اورزي واتكائي كشبيمه  توسعة بيمه و توليد  رونق بازار در محيطيزيست موارد رعايت وري دربهبودشاخص بهره
 فاده ازاست اجباري  توسعه صادرات و هاي تمام خطرافزايش نقش بخش غيردولتي درصنعت بيمه  برقراري بيمه

 ريزي كند.هاي نسبي بخش كشاورزي برنامهمزيت
يك  يمدي حمايت  طراحآبنابراين با توجه به وجود قوانين الزم و نيز به استناد مطالعات انجام شده و در جهت كار

سبد حمايتي متناسب با ساختار توليد و ساختار بازار هر محصول به همراه نهاد اجرايي كارآمد اجتناب ناپذير مي 
 باشد.
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