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از تولیدکنندگان شیر در یهاي حمایتارزیابی سیاست
1368-87: ایران

*سمانه ایروانیو سید صفدر حسینی

14/04/1390: تاریخ پذیرش17/07/1389: تاریخ دریافت

چکیده
ي دوره(ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی      ي توسعه یر در چهار برنامه   هاي حمایت از تولیدکنندگان ش    در این پژوهش سیاست   

با استفاده از شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان و شاخص حمایت درصدي تولیدکنندگان محاسـبه و                ) 1368-87زمانی  
. اري گرفتـه شـده اسـت   یی و منابع آمها از روش کتابخانهي این شاخصهاي موردنیاز براي محاسبهداده. ارزیابی شده است 

هاي مورد بررسـی منفـی بـوده و میـانگین     ي سالدهند که حمایت از تولیدکنندگان شیر در همه هاي تحقیق نشان می   یافته
بـا ایـن حـال حمایـت     . میلیارد ریال برآورد شده اسـت -18و -38،  -71، -81ترتیبي اول تا چهارم به    ها در برنامه  حمایت

منفـی در   % 6/35ي اول توسـعه بـه       منفـی در برنامـه    % 190افزایشی داشـته و میـانگین آن از          درصدي تولیدکنندگان روند  
دهد که حمایت از قیمت بازاري روند افزایشی، امـا   چونین نشان می  نتایج این مطالعه هم   . ي چهارم افزایش یافته است    برنامه

ي یی دولت مربوط بـه یارانـه      ترین حمایت بودجه  بیش. یی دولت به قیمت ثابت روند کاهشی داشته است        هاي بودجه حمایت
هاي کشاورزي  گیري سیاست تواند براي دولت و مجلس در تدوین و تنظیم جهت         هاي این مطالعه می   یافته. انرژي بوده است  

.ها مفید باشدمندسازي یارانهي پنجم توسعه و اجراي قانون هدفدر برنامه

JEL:Q18 ,Q17 ,Q16طبقه بندي 

، شیر، ایرانPSE، شاخص درصد PSEهاي حمایتی، شاخص سیاست: هاي کلیديواژه

ي کشاورزي، دانشگاه تهراني اقتصاد و توسعهدانشکده. ترتیب استاد و کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزيبه*
Email: Hosseini_Safdar@yahoo.com
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مقدمه
ي شیر به دلیل ارزش غذایی باالي آن یکی از اهداف مهم مـورد نظـر               افزایش مصرف سرانه  

کیلـوگرم   120ي شیر در ایـران حـدود        میزان مصرف سرانه  . گذاران است ریزان و سیاست  برنامه
160ي سـازمان بهداشـت جهـانی        ی که میزان مصرف توصـیه شـده       بود، در حال   1387در سال   

ي بـه دلیـل فاصـله    ). 1387ي کـشاورزي،    آمارنامه(.کیلوگرم به ازاي هر فرد بالغ در سال است        
هـاي مهـم   بسیار مصرف فعلی با میزان توصیه شده، افزایش تولید و مصرف شیر یکی از هـدف   

هـاي  ویـژه در برنامـه  ي کـشور و بـه  هاي توسـعه  مهریزان در برنا  گزاران و برنامه  دولت، سیاست 
پروري، و به دنبـال آن      ي زیربخش دام  ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور در توسعه       توسعه

هـاي مختلفـی    ، به طوري کـه سیاسـت      )1387حسینی و عرفانیان،    (بخش کشاورزي بوده است     
از . برگزیـده شـده اسـت      هـاي لبنـی در کـشور      براي افزایش تولید و مصرف شـیر و فـرآورده         

هاي دامی بـا قیمـت      ي شیر، تدارك نهاده   سیاست قیمت پایه  توان به   ها می ترین این حمایت  مهم
کننـده،  ي مـصرف داران، پرداخت یارانه به برخی از صنایع فرآوري شیر، یارانـه   مناسب براي دام  

زنـی و خـدمات   ني شیر مدارس، پرداخت بخشی از حق بیمه، اجراي طرح واکس        اجراي برنامه 
از طرفی، آزادسـازي اقتـصادي و کـاهش         ). 1383کاظم نژاد و همکاران،   (درمانی دام اشاره کرد     

هاي داخلی از بخش کشاورزي و محصوالت این بخش بعد از مـذاکرات دور اروگوئـه          حمایت
هـاي  تر کشورها به ارزیابی سیاسـت     در کشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است، و بیش         

بـه عنـوان مثـال      . ي تجـارت پرداختـه انـد      کنننـده هاي منحـرف  تی خود و کاهش حمایت    حمای
کـاظم  (ي شیر را دارند ترین میزان حمایت از تولیدکنندهي اروپا، امریکا و کانادا که بیش  دیهاتحا

ها برآمـده   هاي مناسب در صدد کاهش این حمایت      با برگزیدن سیاست  ) 1383نژاد و همکاران،    
، درصـد حمایـت از تولیدکننـدگان شـیر در           1986-2004ي زمـانی    ي کـه در دوره    اند، به طور  

2004در سـال  % 52و 30بـه  1986در سـال  % 72و 42ترتیـب از   ي اروپا و کانـادا بـه      اتحادیه
بنابراین، با توجه به اهمیـت      ). 2005ي اقتصادي،   سازمان همکاري و توسعه   (کاهش یافته است    

ن مصرف شیردر کـشور از سـویی، و فرآینـد آزادسـازي اقتـصادي و       افزایش تولید و به دنبال آ     
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الملل و موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهـانی از سـویی دیگـر،        تجاري در سطح بین   
ي مقـادیر حمایـت از تولیدکننـده و بررسـی        هاي حمایتی و محاسـبه    بررسی و ارزیابی سیاست   

هاي حمـایتی از    ي ارزیابی سیاست  ر زمینه د.یابدهاي حمایتی ضرورت می   گیري سیاست جهت
در ایـران نیـز   . هاي مختلفی در خـارج از کـشور انجـام گرفتـه اسـت        بخش کشاورزي پژوهش  

هاي حمایتی از شیر پرداخته اند، که در ادامه به برخی از            هاي اندکی به ارزیابی سیاست    پژوهش
2005دي در ســال ي اقتــصاســازمان همکــاري و توســعه.شــودهــا اشــاره مــیایــن پــژوهش

ي کاالهـاي   کننـده هاي برآورد حمایت از تولیدکننـده، و بـرآورد حمایـت از مـصرف             شاخص
محاسـبه   1986-2004ي  مختلف بخش کشاورزي را براي کشورهاي عضو سازمان براي دوره         

تر کشورهاي عضو سازمان همکـاري و  دهد که در بیشدست آمده نشان می  نتایج به . کرده است 
کننـدگان کاالهـاي مـورد بررسـی از جملـه شـیر رو بـه                اقتصادي، حمایت از مصرف   ي  توسعه

بـه طـوري کـه     . افزایش بوده، در حالی که حمایت از تولیدکنندگان روند کاهشی داشـته اسـت             
2004در سـال    % 14به   1986در سال   % 53حمایت از تولیدکنندگان شیر براي کشور استرالیا از         

به % 53، و در ترکیه از      %66به  % 71مقدار این شاخص در ژاپن از       چونین  هم. کاهش یافته است  
مقادیر حمایتی در ایـن کـشورها حـاکی از سـطوح بـاالي حمایـت از                 . کاهش یافته است  % 34

تولیدکنندگان در این کشورها است، که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی ملزم به کاهش این                
ـ     . ها شده اند  حمایت هـاي کـشاورزي در کـشورهاي       ا عنـوان سیاسـت    در پژوهش دیگري که ب

-صورت گرفته اسـت، سیاسـت      2007در سال    ي اقتصادي سازمان همکاري و توسعه    غیرعضو

1995-2005ي  هاي باال بـراي دوره    هاي حمایتی از بخش کشاورزي از طریق برآورد شاخص        
کننـدگان  در کـشورهاي مـورد نظـر، شـاخص حمایـت درصـدي مـصرف            . بررسی شده اسـت   

)(%CSE) (             در حال کاهش، و شـاخص حمایـت درصـدي تولیدکننـدگان%)PSE (   در حـال
به طور مثال، درصد کل حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزي در برزیل            . افزایش بوده است  

در بلغارستان ایـن شـاخص از       . بوده است % 6،  2005و در سال    % -5ي  به اندازه  1995در سال   
در 1387حسینی و دور اندیش در سـال  . ایان دوره رسیده استدر پ% 6در آغاز دوره به  % -33
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یـی از ابزارهـاي سیاسـتی در بـازار          ي مجموعـه  ي خود با عنـوان تعیـین ترکیـب بهینـه          مطالعه
سـازي تغییـرات تـابع زیـان        یافـت کمینـه   محصوالت گندم، شیر و گوشت مرغ با استفاده از ره         

هـاي ایـن تحقیـق نـشان       یافتـه . دهنـد ر مـی  اجتماعی و روش بوت استراچ را مورد بررسی قرا        
زمـان سـه ابـزار مهـم سیاسـتی یارانـه بـه        کـارگیري هـم  دهد که در بازار شیر، دولت با بـه        می

تر از قیمت  داران به قیمت بیش   ي شیر مدارس و خرید شیر از دام       کنندگان، اجراي برنامه  مصرف
نتـایج حاصـل از     . حمایت کرده است   کنندگان را نسبت به تولیدکنندگان    تر مصرف تعادلی، بیش 

ي ابزارهـاي  دهـد کـه ترکیـب بهینـه    هاي دولت در بازار شیر نیز نـشان مـی       سازي سیاست بهینه
هاي دولـت و زیـان اجتمـاعی را از راه حـذف ابزارهـاي سیاسـتی حمایـت از                    سیاستی، هزینه 

هـاي سیاسـتی،   ي ابزاردر سـطح بهینـه  . دهـد ي مصرف کاهش می تولیدکنندگان و کاهش یارانه   
یـی، نـسبت بـه سـطوح     ي شیر با افزایش مقدار شیر یارانـه کنندههاي مصرفي رفاه گروهاضافه

یـی شـیر تـا حـد     نهاد شد که قیمت یارانه بر اساس نتایج این مطالعه پیش     . یابدفعلی افزایش می  
ي شـیر  که همـه یی نیز افزایش پیدا کند، به طوري    کمی افزایش یابد، اما مقدار توزیع شیر یارانه       

ي شیر مـدارس  یی و یا در قالب برنامه     وارد شده به صنایع فرآوري این محصول به قیمت یارانه         
هـاي حمـایتی از کـشاورزي،       سیاسـت «در پژوهش خود با عنوان      ) 1379(رحیمی   .توزیع شود 

حمایت از بخش دام و طیور را بـا اسـتفاده از  »هاي دام و شیالت کشور    ي موردي بخش  مطالعه
نتایج نشان داد که    . محاسبه کرد  1368-74ي  هاي حمایت اسمی و حمایت موثر براي دوره       نرخ

ترتیـب گوشـت گوسـفند و مـرغ،         هاي مورد بررسـی، در میـان محـصوالت دامـی، بـه            در سال 
ترتیب با نـرخ  چونین شیر و گوشت گاو نیز بههم. ترین نرخ حمایت اسمی را دریافت کرد     بیش

ترین دلیـل کـم بـودن    مهم. هاي حمایت اسمی را داشتترین نرخ، کم%-7/9و  -2/11حمایت  
نرخ حمایت اسمی از شیر، پرداخت یارانه به شیر مـصرفی و بـازار کنتـرل شـده در بخـشی از                     

. تقاضا براي این محصول بیان شده است
شود که پژوهش جامع و کاملی      هاي صورت گرفته در کشور مالحظه می      با توجه به پژوهش   

هاي مختلف حمایتی از تولیدکنندگان شیر را مورد ارزیـابی قـرار داده باشـد وجـود            سیاستکه  
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هاي قیمتـی از تولیدکننـدگان مـورد    فقط حمایت) 1379(ي رحیمی ندارد، چونان که در مطالعه    
ي مـورد   ضمن ایـن کـه دوره     . یی توجهی نشده است   هاي بودجه توجه قرار گرفته و به حمایت     

ي حسینی و دوراندیش نیـز تنهـا        در مطالعه . ي اول و دوم را شامل شده است       مهمطالعه تنها برنا  
هـاي  بنابراین انجام پژوهشی جامع براي ارزیـابی سیاسـت        . سه ابزار حمایتی بررسی شده است     

هـاي توسـعه بـراي برگزیـدن        ها در برنامه  حمایتی از تولیدکنندگان شیر و بررسی روند حمایت       
گـذاري مناسـب در     تن ایران به سازمان تجارت جهانی و سیاسـت        هاي مناسب در پیوس   سیاست

از این رو، هدف اصلی ایـن پـژوهش          .راستاي حمایت مطلوب از تولیدکنندگان ضروري است      
ي شـیر بـا اسـتفاده از معیارهـاي اسـتاندارد جهـانی، و               ي مقادیر حمایت از تولیدکننده    محاسبه

ي اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی       چهارم توسعه هاي اول تا    بررسی روند این حمایت در برنامه     
.است) 1368-87(کشور 

روش تحقیق
هاي حمایتی از تولیدکنندگان شـیر بـا اسـتفاده از شـاخص بـرآورد               در این پژوهش سیاست   
ي اقتـصادي در سـال      که توسط سـازمان همکـاري و توسـعه        ) PSE(حمایت از تولیدکنندگان    

مورد بررسـی و ارزیـابی       1368-87ي زمانی   در دوره  هاي فرعی آن  ارایه شد، و شاخص    1999
ي گـونگی محاسـبه  ، سـپس چـه  PSEي شـاخص    ي محاسـبه  بنابراین ابتدا شـیوه   . گیردقرار می 
هاي ها و تعدیلآوري دادهي جمع، و در نهایت نحوهNACو PSE،NPCهاي درصدشاخص

.شودمربوط بیان می

)PSE(شیر شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان -1
هاي درآمدي مستقیم و غیـر مـستقیم،        شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان شامل حمایت      

یـی  هاي سطح ناحیـه   برخی مزایاي مالیاتی، امتیاز دریافت اعتبار و یارانه بر نرخ بهره و سیاست            
ي سـازمان همکـاري و توسـعه   (شـود  بر حسب واحد پولی یا به شکل درصد بیان می         است که 
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بـرآورد  در سطح ملی به شکل نسبت        برآورد حمایت از تولیدکنندگان    درصد. )2000،  دياقتصا
هـاي ناخـالص کـشاورزان ارایـه        به کل دریافـت    تولیدکنندگان بخش کشاورزي   کلحمایت از   

هـاي سـر    هاي ناخالص کشاورزان شامل ارزش محصول بر حسب قیمـت         کل دریافت . شودمی
بر اساس تعریف سـازمان     ). جاهمان(به کشاورزان است     هاي دولت ي پرداخت مزرعه به عالوه  

هاي مربوط به شاخص برآورد حمایت از تولیدکننـدگان  ي اقتصادي، سیاست  همکاري و توسعه  
هاي قیمتی محصوالت است که حمایت      ي نخست حمایت  دسته. شودبه هشت دسته تقسیم می    
هـاي دیگـر دولـت بـه کـشاورزان      ي دیگر پرداخت  هفت دسته . شوداز قیمت بازاري نامیده می    
).جاهمان(شود ها یاد مییی از آنهاي بودجهاست که با عنوان پرداخت

سـازمان  (صـورت زیـر اسـت    بیان نظري شاخص برآورد حمایت از تولیدکننـدگان شـیر بـه        
:)2000ي اقتصادي، همکاري و توسعه

)1(PSE = MPS + BP

شـاخص حمایـت از   MPS، شاخص برآورد حمایـت از تولیدکننـدگان شـیر   PSE که در آن، 
در ادامـه، ابتـدا     . دهـد یـی بـه شـیر را نـشان مـی          هاي بودجه پرداخت BPقیمت بازاري شیر و     

.گیردار مییی مورد بررسی قرهاي بودجهشاخص حمایت از قیمت بازاري و سپس حمایت

شاخص حمایت از قیمت بازاري-1-1
هاي قیمتـی از محـصول را نـشان         مجموع حمایت ) MPS(شاخص حمایت از قیمت بازاري      

دهندگان بـه  کنندگان و مالیاتهاي ناخالص از مصرف   شاخصی از ارزش پولی پرداخت    . دهدمی
بخـش کـشاورزي و   هـاي حمـایتی دولـت از   تولیدکنندگان بخش کشاورزي، که بر اثر سیاست  

هـا صـورت   هـا بـر درآمـد و تولیـد مزرعـه          ها و تاثیر این سیاست    بدون توجه به ماهیت، هدف    
هاي ي حمایت به عبارت دیگر شاخص حمایت از قیمت بازاري همه        . )2002پرتگال،  (گیرد  می

هـا،  تعرفـه (هـاي وارداتـی     هاي مختلف مرزي مانند سیاست    کارگیري سیاست قیمتی ناشی از به   
هاي صـادراتی کـه بـه       ، سیاست )یی و مجوزها  هاي تعرفه هاي وارداتی، سهمیه  ها، سهمیه مالیات
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و ) هاي غذایی خـارجی هاي صادراتی، اعتبارات صارداتی و کمکیارانه(دهنده ابزارهاي افزایش 
هـاي  هاي صادراتی و مالیات   هاي مقداري، مجوزها، تحریم   محدودیت(ي صادرات   محدودکننده

بنـدي تولیـد،    سـهمیه (هـاي حمایـت از قیمـت داخلـی          شـود، و سیاسـت    تقسیم می ) صادراتی
ــد قیمــت ــت، کمــک هــاي کــف و ســقف و خری ــضمینی دول ــی وهــاي ت هــاي غــذاي داخل
). 2007ي اقتـصادي،  سازمان همکـاري و توسـعه  (کند را منعکس می  ) هاي عمومی سازيذخیره
MPSشودي زیر محاسبه میبراي شیر بر اساس رابطه:

)2(MPS = (Pd-Pab)× QP – LV

قیمـت  Pab، قیمت داخلـی شـیر  Pd، شاخص حمایت از قیمت بازاري شیر    MPSکه در آن،    
هـاي قیمتـی بـراي      مالیـات  LVشـیر، و    مقـدار تولیـد کـاالي        QP،  ي شـیر  مرزي تعدیل شده  

زاري در ادامه هریک از اجزاي شاخص حمایت از قیمت بـا         . دهدتولیدکنندگان شیر را نشان می    
.شودها بیان میي آني محاسبهتعریف و نحوه

به طور کلی قیمت داخلی یـک کـاال ممکـن اسـت خیلـی               : قیمت مرزي تعدیل شده    -الف
ویـژه بـراي کاالهـاي دامـی، شـکر،          این مساله به  . متفاوت از قیمت همان کاال در سر مرز باشد        

گیـرد،  هـا انجـام مـی   یابی بـر آن داري از فرآوري و بازارمیوه که سطح معنیکشمش و انواع آب  
هایی مانند حمل و نقل، تخلیه و انبارداري نیـز بـر قیمـت        افزون بر این، هزینه   . بسیار مهم است  

ــر مــی) صــادراتی(کــاالي وارداتــی  ــابراین انجــام تعــدیل. گــذارداث ــه ایــن بن هــاي مربــوط ب
سـازمان  (شـته باشـد     گیري بـر میـزان حمایـت از قیمـت بـازاري دا            تواند اثر چشم  ها می هزینه

گـونگی محاسـبه و تعـدیل قیمـت         در همین راستا چـه     ).2007ي اقتصادي،   همکاري و توسعه  
بیـان ) 3(ي  ، براي شیر که یک کاالي وارداتی اسـت بـر اسـاس رابطـه              Pabمرزي تعدیل شده،    

:شودمی
)3     (Pab = Pb ×Qadj + (Cp+Td1)- (Td2+M)
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ضـریب تعـدیل   adjQقیمت در سر مـرز، bPي شیر،قیمت مرزي تعدیل شدهabP،که در آن 
هاي گمرکی و غیرگمرکی در لب مرز بـه  انواع هزینه (هاي مرزي   هزینه pCهاي کاالیی، تفاوت

هـاي  ي هزینـه همـه d1T،)شودهاي تجاري ناشی میهایی که از سیاستها و هزینهر از تعرفه  غی
داري و بازاریابی کاالي وارداتی از لب مـرز تـا بـازار عمـده               بارگیري، حمل و نقل، تخلیه، نگه     

ـ        ي هزینه همه d2Tفروشی، داري و بازاریـابی کـاالي      ه، نگـه  هاي بارگیري، حمـل و نقـل، تخلی
هاي فرآوري و بازاریابی کاالي داخلـی  ي هزینه همه Mداخلی از مزرعه تا بازار عمده فروشی،      

هـاي تولیـد داخـل و    به این ترتیب، روابط باال قیمت کاال  .از مزرعه تا بازار عمده فروشی است      
ي کاالهـا  ي حاضر مقایسه  در مطالعه . کندابل مقایسه می  قیمت کاالي وارداتی را در سر مزرعه ق       

) 3(ي  در رابطه  (Td2+M)در سطح بازار عمده فروشی صورت خواهد گرفت، بنابراین قسمت           
.شودي قیمت تعدیل شده در نظر گرفته نمیدر محاسبه

هاي حمایـت  ها به صورت بخشی از سیاستاین مالیات): تولیدي(هاي قیمتی مالیات -ب
هـایی  براي مثـال مالیـات    . رودکار می ز قیمت بازاري براي تولیدکنندگان کاالهاي کشاورزي به       ا

ي اروپا در صورت افزایش تولید از مقداري مشخص گرفته          که از تولیدکنندگان شیر در اتحادیه     
ي سـازمان همکـاري و توسـعه   (شـود  هاي قیمتی یا تولیدي محسوب مـی شود، جزء مالیات می

.ها وجود نداردبراي محصول شیر در ایران این گونه مالیات. )2007اقتصادي، 

ییهاي بودجهپرداخت-1-2
هـاي  ي شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان بیان شد پرداختجزء دیگري که در محاسبه 

ي اقتصادي، طبق روش سازمان همکاري و توسعه     . کنندگان است به تولید ) BP(یی دولت بودجه
:شوددسته تقسیم می7یی به بودجههايپرداخت

پرداخت بر اساس سـطح زیرکـشت یـا تعـداد           ) پرداخت بر اساس مقدار محصول،  ب      ) الف
پرداخـت بـر اسـاس      ) هاي کشاورزي، د  ي مشارکت در برنامه   پرداخت بر اساس سابقه   ) دام، ج 

) هاي خاص، و  ز نهاده منظور محدود کردن استفاده ا    پرداخت به ) هیی،هاي یارانه استفاده از نهاده  
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هـاي در ادامـه پرداخـت  . هـا دیگـر پرداخـت  ) پرداخت بر اساس درآمـد کلـی کـشاورزان، و ز      
.یی و تعدیالت مربوط به آن براي شیر در ایران بیان خواهد شدبودجه

هاي حمایت از تولیدکنندگان شیردیگر شاخص-2
ت درصدي، ضریب کمـک     هاي حمایتی از تولیدکنندگان، شاخص حمای     در ارزیابی سیاست  

تري نسبت بـه شـاخص بـرآورد    هاي مهماسمی و ضریب حمایت اسمی تولیدکنندگان شاخص 
شود و در   ها به صورت درصد و نرخ بیان می       حمایت از تولیدکنندگان است، چون این شاخص      

عواملی مانند نرخ تورم، اندازه و ساختار بخـش کـشاورزي و اهمیـت نـسبی                 تاثیرنتیجه تحت   
ي بهتري از مقدار حمایت را در طـول     به همین دلیل مقایسه   . گیرددر این بخش قرار نمی     کاالها

سـازمان  (دهـد   چـونین میـان کاالهـاي مختلـف ارائـه مـی           زمان، میان کشورهاي مختلف و هم     
گونگی محاسبه ایـن    ها و چه  ي پژوهش تعریف  در ادامه ). 2007ي اقتصادي،   همکاري و توسعه  

.شودها بیان میشاخص

شاخص حمایت درصدي تولیدکننده-2-1
ي یـک کـاالي خـاص از        شاخص حمایت درصدي به عنوان نـسبت دریـافتی تولیدکننـده          

به بیان دیگر،  . شودهاي ناخالص مربوط به آن کاال تعریف می       هاي دولت به کل دریافتی    حمایت
ناشـی از  هـاي تولیدکننـدگان   دهد چنـد درصـد از دریـافتی    شاخص حمایت درصدي نشان می    

ي رابطـه شیر در ي این شاخص براي گونگی محاسبهچه. هاي حمایتی دولت بوده است سیاست
: آمده است) 4(

)4(100
BPVP

BPMPS
100

GFR

PSE
%PSE 













شـاخص بـرآورد     PSEشاخص حمایت درصدي تولیدکنندگان شـیر،        PSE%در این رابطه،    
حمایـت   MPSص تولیدکنندگان شـیر،     هاي ناخال دریافتی GERحمایت از تولیدکنندگان شیر ،    
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هـاي  مجمـوع پرداختـی  BPارزش کل تولید شیر در قیمت داخلی و       VPاز قیمت بازاري شیر،     
.یی دولت به تولیدکنندگان شیر استبودجه
ضریب حمایت اسمی تولیدکننده-2-2

بـر  (ضریب حمایت اسمی تولیدکننده براساس نسبت متوسط قیمـت دریـافتی تولیدکننـدگان      
بنـابراین  . شـود به قیمت دریافتی بر حسب قیمت مرزي محاسبه مـی         ) هاي داخلی قیمت حسب

دهد کـه قیمـت دریـافتی کـشاورزان         اگر ضریب حمایت اسمی تولیدکننده یک باشد، نشان می        
ضریب حمایت اسمی تولیدکننده به صـورت زیـر محاسـبه      . برابر قیمت سر مرز محصول است     

.شودمی
)5(   1 /PPPNPC bbdp 

قیمـت  bPقیمت داخلـی، و dPضریب حمایت اسمی تولیدکنندگان شیر ،     NPCPکه درآن،   
.دهدوارداتی را نشان می

ضریب کمک اسمی تولیدکننده-2-3
ــالص      ــدهاي ناخ ــسبت ارزش درآم ــدگان، ن ــمی تولیدکنن ــک اس ــریب کم ــاخص ض در ش

گیرد، بـه ارزش درآمـد ناخـالص تولیدکننـدگان بـر      ها را نیز در برمی    ایتتولیدکنندگان، که حم  
باشـد، بـدان     1زمانی کـه ضـریب کمـک اسـمی          . شودگیري می هاي جهانی اندازه  ي قیمت پایه

هاي ناخالص تولیدکنندگان، بدون حمایت حاصـل شـده یـا حمایـت در              مفهوم است که درآمد   
1تـر از    بنابراین هر چه این شاخص بـزرگ      . ه است هاي تولیدکنندگان نقشی نداشت   کسب درآمد 

تـر بـوده و حمایـت نقـش     باشد، سهم بازار در کسب درآمد تولیدکنندگان به همان نـسبت کـم       
) 6(ي  شاخص ضریب کمک اسمی تولیدکنندگان شیر بـر اسـاس رابطـه           . تري داشته است  بیش

:شودمحاسبه می

)6(
)%PSE(100

%PSE
11

MPSVP

GFR
NACP 
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هـاي ناخـالص    دریـافتی  GERارزش تولیـد شـیر در قیمـت جهـانی،            VPکه در این رابطه،   
شــاخص حمایــت درصــدي % PSEحمایــت از قیمــت بــازاري و MPSتولیدکننـدگان شــیر،  

.دهدي شیر را نشان میتولیدکننده

هاي مورد استفادهداده-3
، )وارداتـی (لـب مـرز      هاي سري زمانی قیمت داخلی شیر خـام، قیمـت         در این پژوهش، داده   

هـاي  هاي حمل و نقل، بارگیري، انبارداري و تخلیه در لـب مـرز و پرداخـت               مقدارتولید، هزینه 
در برخـی از ایـن   . کار رفتـه اسـت  به1368-87ي مختلف دولت به تولیدکنندگان شیر در دوره     

. شودهایی صورت گرفته است که در ادامه بیان میآمار تعدیل

و مرزي تعدیل شده قیمت داخلی-3-1
کـاالي داخلـی بـا کـاالي        (ي کاالهـا    در انتخاب قیمت توجـه بـه ایـن مـساله کـه مقایـسه              

براي مثال، اگر کاالهـا  . گیرد اهمیت دارددر چه سطحی از بازار صورت می      )) صادراتی(وارداتی
چـونین،  مه. در سر مزرعه مورد مقایسه قرار گیرد باید از قیمت کاال در سر مزرعه استفاده شود               
بـراي مثـال   . انتخاب کاال براي مقایسه با کاالي مشابه در سر مرز باید مـورد توجـه قـرار گیـرد       

ي سـازمان همکـاري و توسـعه   (قیمت شیر خام باید با قیمت شیر خام در سر مرز مقایسه شود        
بنابراین با توجه به این که واردات شیر به صورت پـودر شـیر اسـت، امکـان          ). 2007اقتصادي،  

ي بنـابر ایـن بـراي محاسـبه    . ي قیمت آن با قیمت شیرخام در بازار داخلی وجود نـدارد    مقایسه
دو جـزء مهمـی   . قیمت شیر خام در لب مرز از قیمت سیف کره و پودر شیر استفاده شده است       

بـراي  . ي تولیدات لبنی وجـود دارد شـامل چربـی و مـواد جامـد غیرچـرب اسـت                  که در همه  
هاي مرزي کره و پودر شیر بر اساس قیمت ضمنی          یر خام، ابتدا قیمت   ي قیمت مرزي ش   محاسبه

چربی و مواد جامد غیرچرب و سهم این مواد در کره و پودر شیر بر اسـاس روابـط زیـر بیـان                       
).2007ي اقتصادي، سازمان همکاري و توسعه(شودمی
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PdYbX
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%bو aضمنی مـواد جامـد غیـر چـرب،          قیمت   Yقیمت ضمنی چربی شیر،      Xکه در آن،    

ترتیب در یـک  مواد جامد غیر چرب به   %dو cترتیب در یک تن از کره و پودر شیر،          چربی  به  
.قیمت لب مرز پودر شیر استPbsقیمت لب مرز کره و Pbbتن از کره و پودر شیر، 

:شودهاي باال نتایج زیر حاصل میبا حل معادله

)8(
bcad

bPaP
Yو

bcad

cPdP
X bbbsbsbb










به همین ترتیب، قیمت ضمنی شیرخام را بر اساس درصد چربی و مواد جامد غیرچـرب و                  
:توان به صورت زیر بیان کردقیمت ضمنی این مواد می

)9(fYeXPbm 

ي جامد غیرچرب در هر تـن شـیرخام      ماده %fچربی در هر تن شیر خام و         %eکه در آن،    
توان به صورت زیر قیمت لب مرز شیرخام را می    )  9(و  ) 8(روابط   با توجه به  . دهدرا نشان می  

:نوشت
)10     (

bsbbbm βPαPP 

.شودبه صورت زیر محاسبه میβو αدر این رابطه 
)11(

bcad

ceafβو
bcad

bfdeα









، چربی در پودر شیر     a (81%(، چربی در کره     4%) e(در پژوهش حاضر، چربی در شیر خام        
)b (1 %        و مواد جامد غیرچرب در شیر خام)f (8%    در کره ،)c(1 %     و در پـودر شـیر)d (86 %

ي اقتـصادي،   نظر کارشناسـان تغذیـه و سـازمان همکـاري و توسـعه            (در نظر گرفته شده است      
. هاي لب مرز از سایت فائو و وزارت کشاورزي تهیه شـده اسـت             مربوط به قیمت   آمار ).2007

نیـز صـورت گرفتـه    ) Td1(ي حمل و نقـل      افزون بر تعدیالت کیفی، تعدیالت مربوط به هزینه       
ي تا شـهر تهـران بـه اضـافه        ) ره(ي حمل کاال از بندر امام خمینی        براي این منظور هزینه   . است
هـاي انبـارداري،    هاي بـارگیري و تخلیـه، هزینـه       مانند هزینه (ب مرز   هاي غیرگمرکی در ل   هزینه
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بـه  . از قیمت لب مرز شیر کم شـده اسـت         ) عوارض بندري و حقوق بندري براي کشتی و کاال        
دار در ي بـارگیر یخچـال  ریال حمل شـیر بـه وسـیله   -کیلومتر-ي هر تن  این صورت که هزینه   

تهران ضرب شده و از قیمت لب مرز براي هـر تـن             و شهر   ) ره(مسافت میان بندر امام خمینی      
ترین حجم مبادالت تجاري کشور در ایـن  بندر امام به این دلیل که بیش. این کاال کم شده است   

تهران نیـز بـه دلیـل    . ، مبدا حمل کاال گرفته شده است    )ایران.ا.گمرك ج ( گیرد  بندر صورت می  
هـاي صـنعتی    تـرین گـاوداري   چـونین وجـود بـیش     ترین بازار مصرف شیر و هـم      داشتن بزرگ 

در این شهر به عنوان مقصد حمل کاال در         ) هاي مختلف مرکزآمار ایران، سال  (ي شیر   تولیدکننده
. نظر گرفته شده است

یی به تولیدکنندگان شیرهاي بودجهپرداخت-3-2
هـاي تولیـد، انـرژي،      یی دولت از تولیدکنندگان شیر شامل یارانه به نهـاده         هاي بودجه حمایت

هـا بیـان    ي هریک از ایـن حمایـت      ي محاسبه در زیر نحوه  . بیمه و تسهیالت ارزان قیمت است     
.  شده است

که توسط شـرکت پـشتیبانی امـور دام بـه قیمـت             هایی  نهاده :هاي تولید یارانه به نهاده   -1
ي میزان کل یارانـه  . ي سویا، پودر ماهی و جو است      شود شامل ذرت، کنجاله   یی توزیع می  یارانه

هـا، میـانگین    یی این نهاده  ها با توجه به اختالف قیمت یارانه      پرداختی براي هر یک از این نهاده      
ها توسـط شـرکت پـشتیبانی امـوردام         ي آن وزیع شده ها در بازار آزاد و میزان ت      قیمت این نهاده  

ي پرداختی به شیر با توجه به سهم تولید یک کیلـو شـیر        سپس میزان یارانه  . دست آمده است  به
ها از شـرکت پـشتیبانی      آمار مربوط به قیمت   . دست آمده است  گفته به هاي پیش از مصرف نهاده  

جو، ذرت و کنجاله سویا به شیر بـا توجـه         هاي  امور دام و ضرایب تبدیل براي تخصیص یارانه       
.دست آمده استها و مصاحبه با استادان گروه علوم دامی دانشگاه تهران بهبه بررسی

هـاي حمـایتی در بخـش دام و         یکـی دیگـر از سیاسـت      : ي محصوالت کشاورزي  بیمه -2
پـژوهش بـه    ي در نظرگرفته شده در این       مقدار یارانه . ي محصوالت این بخش است    طیور، بیمه 
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آمـار  . هاي دریافتی براي گاوهاي شـیري اسـت  ي بیمه، سهم دولت از کل حق بیمهعنوان یارانه 
ي محـصوالت کـشاورزي گرفتـه    ي بیمه از صـندوق بیمـه  ي یارانهمربوط به بیمه براي محاسبه   

.شده است
گـاز مـایع   این یارانه مربوط به مواد سوختی مانند نفت سفید، گازوییل،     :ي انرژي یارانه -3

. شـود ي شـیر مـی    هاي صـنعتی تولیدکننـده    ي برق گاوداري  چونین یارانه و طبیعی، بنزین و هم    
-ي هر یک از مواد سوختی در گاوداري       ي این یارانه بر اساس مقدار استفاده      گونگی محاسبه چه

هـاي حمـل بـا    ي سوختی و هزینـه ییی و لب مرز هر مادههاي کل کشور، اختالف قیمت یارانه    
اطالعـات مربـوط بـه میـزان        . آیـد دسـت مـی   ارگیر بونکر از بندر امام خمینی تا شهر تهران به         ب

هـاي  داريي شـیر و تعـداد دام      هاي صنعتی تولیدکننده  داريهاي مختلف در دام   مصرف سوخت 
اطالعـات مربـوط بـه قیمـت داخلـی و مـرزي             . دسـت آمـده اسـت     فعال از مرکز آمار ایران به     

ي اطالعات انرژي مربـوط بـه   ي انرژي و آمارنامهقیمت برق نیز از آمارنامه  هاي نفتی و  فرآورده
.وزارت نیرو و شرکت بهینه سازي مصرف سوخت استخراج شده است

هاي حمایتی در بخـش دام      یکی دیگر از سیاست   : هاي تبصره اعتبارات بانکی و یارانه     -4
ي تـسهیالت، از  ي یارانـه براي محاسبه. ي کم استو طیور، اعطاي تسهیالت بانکی با نرخ بهره  

ي هاي اقتصاد، نـرخ بهـره  ي بخشهاي پرداختی به همهي واماختالف میانگین موزون نرخ بهره    
تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزي، و مقدار تسهیالت اعطایی به بخش دام و طیور، استفاده               

م ارزش تولیـد شـیر از ارزش        گونگی تخصیص این یارانه به شیر با توجه به سه         چه. شده است 
هـا مربـوط بـه آن بخـش از     ي تبـصره یارانـه . تولید کل بخش دام و طیور صورت گرفته اسـت       

هـاي بیـان    شود که بر اسـاس تبـصره      تسهیالت اعطایی بانک کشاورزي به بخش کشاورزي می       
بـه  ي کشور در اختیار بانـک کـشاورزي      ي ساالنه ي کشور از محل بودجه    شده در قانون بودجه   

موجـود   1385تا   1383ها از سال    اطالعات مربوط به این یارانه    . گیردعنوان بانک عامل قرار می    
ایران و بانک کـشاورزي گرفتـه       . ا.آمار مربوط به اعتبارات بانکی از بانک مرکزي ج        . بوده است 
.شده است
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آمـار مربـوط بــه ایـن یارانــه از سـازمان حمایــت    : ي واکــسن و سـرم دامــی یارانـه -5
. کنندگان و تولیدکنندگان و بانک مرکزي به دست آمده استمصرف

در ایـران دو نـرخ      . ي حمایت از قیمت بازاري، نرخ ارز است       یکی از نکات مهم در محاسبه     
ایـن پـژوهش بـه دلیـل     . شـود ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکـزي اعـالم مـی        

هاي در ایران و کشورهاي منتخب که عمدتا نرخ        ي سطوح حمایت از تولیدکنندگان شیر     مقایسه
شود، از نرخ ارز آزاد استفاده شـده  ها بدون دخالت دولت است و در بازار آزاد تعیین می         ارز آن 
محاسبات بر اساس دو نرخ دیگر نیز محاسبه شده است، اگرچـه در ایـن پـژوهش ارائـه           . است

.نگردیده است

نتایج و بحث
، %PSE(هـاي فرعـی آن      تولیدکنندگان شـیر و سـایر شـاخص       شاخص برآورد حمایت از     

NAC وNPC (     محاسبه شـد 1368-87ي زمانی با توجه به الگوي نظري ارائه شده براي دوره .
پـروري و شـکار بـراي    با توجه به شاخص قیمت عمده فروشی کاالهاي بخش کـشاورزي، دام           

آمـده  ) 1(هـا در جـدول      شاخصي  نتایج حاصل از محاسبه   . روند زدایی شد   1376ي  سال پایه 
.است
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با نرخ ارز آزادلتعدیشیرگانهاي حمایت از تولیدکنندشاخص). 1(جدول 
)میلیارد ریال( 1376مقادیر حمایت به قیمت ثابت سال 

هاي برنامه
توسعه

حمایت از قیمت سال
بازاري

هاي پرداخت
ییبودجه

)PSE(کل حمایت
حمایت در هر تن

)ریال( 
PSE %NACNPC

1368-94.106.40-87.71-22917.68-170.870.370.32

1369-109.1610.54-98.61-25099.02-208.640.320.25

1370-106.175.93-100.24-24842.78-242.890.290.25

1371-72.204.29-67.92-16385.00-179.440.360.32

1372-65.792.12-63.67-14873.46-156.340.390.37

اول يبرنامه
توسعه

1373-71.562.35-69.21-15553.06-183.300.350.33

190.250.350.31-19945.17-81.23-86.505.27-اوليمیانگین برنامه

1374-78.681.58-77.10-16982.32-249.350.290.27

1375-74.351.85-72.50-15408.24-192.050.340.33

1376-60.103.32-56.77-11598.48-134.930.430.39

1377-76.515.76-70.75-13858.97-166.830.370.32

دوم يبرنامه
توسعه

1378-88.367.59-80.76-14515.54-198.620.330.27

188.360.350.32-14472.71-71.58-75.604.02-دوميمیانگین برنامه

1379-48.607.97-40.63-7225.57-91.270.520.43

1380-44.412.38-42.02-7311.22-109.250.480.45

1381-40.732.27-38.46-6543.31-100.800.500.47

1382-38.932.00-36.93-5846.97-86.430.540.51

سوم يبرنامه
توسعه

1383-36.112.68-33.43-4974.45-69.610.590.56

91.470.520.48-6380.30-38.29-41.763.46-سوميمیانگین برنامه

1384-54.702.88-51.82-7217.77-100.700.500.47

1385-14.502.29-12.21-1576.93-21.800.820.79

1386-13.222.20-11.01-1334.66-18.500.840.81

جهارم يبرنامه
توسعه

1387-3.052.20-0.85-96.92-1.380.990.95

35.600.790.76-2556.57-18.97-21.372.39-چهارميمیانگین برنامه

134.150.480.44-11708.12-55.63-59.563.93-هامیانگین کل برنامه

تحقیقهاي یافته: ماخذ
ي شود شاخص حمایت از قیمـت بـازاري در همـه     مشاهده می ) 1(طور که در جدول     همان

دهـد کـه قیمـت داخلـی شـیر همـواره از قیمـت        هاي مورد بررسی منفی است و نشان می     سال
ي با این حال حمایت از قیمت بازاري تولیدکنندگان در طـول دوره           . تر بوده است  جهانی آن کم  

ي اول توسـعه بـه   میلیارد ریال در برنامـه      -86د افزایشی داشته، و از میانگین       مورد بررسی رون  
هـاي مربـوط بـه               نوسـان . ي چهـارم توسـعه افـزایش یافتـه اسـت          میلیارد ریال در برنامـه     -21
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. هاي جهـانی اسـت  تر ناشی از تغییرات نرخ ارز و قیمت شاخص حمایت از قیمت بازاري بیش     
دهد که رشـد نـسبتا      هاي داخلی شیر نشان می    هاي مرزي و قیمت   وند قیمت ي ر اگر چه مقایسه  

ي اول و دوم    هاي داخلـی شـیر در برنامـه       قیمت(هاي توسعه   هاي داخلی در برنامه   باالي قیمت 
% 13ي چهـارم بـه   و در برنامـه % 15ي سـوم بـه   داشته که طی برنامـه  % 19طور متوسط رشد    به

گـر افـزایش    هـاي جهـانی بیـان     درصدي قیمت  5تا   2هاي  ن، نسبت به نوسا   )کاهش یافته است  
هـاي داخلـی شـیر بـه سـطح       هاي قیمتی از تولیدکنندگان شیر و نزدیـک شـدن قیمـت           حمایت

یـی دولـت بـه      هاي بودجه عالوه بر حمایت از قیمت بازاري، پرداخت      . هاي جهانی است  قیمت
ي دارو و   ، یارانه )ي سویا جو و کنجاله  ذرت،  (هاي تولید   تولیدکنندگان شیر شامل یارانه به نهاده     

ي انـرژي  یـی، یارانـه  هـاي تبـصره  ي گاو شیري، پرداخـت واکسن، پرداخت بخشی از حق بیمه     
مقـادیر هریـک از     . قیمت بانکی است  ي تسهیالت ارزان  ي شیر و یارانه   هاي تولیدکننده گاوداري
یـی  هـاي بودجـه  یان انواع حمایت در م . داده شده است  ) 2(ها در جدول    ها و سهم آن   این یارانه 

هـاي توسـعه،   هاي مختلف در کل برنامه    دولت از تولیدکنندگان شیر و با توجه به میانگین یارانه         
-ترین سهم را نشان می    یی، بیش هاي بودجه از کل حمایت  % 71ي انرژي با سهمی برابر با       یارانه

هـاي  ترتیـب در رده به% 7/8و % 17سهم ي تسهیالت با هاي تولید و یارانهي نهاده دهد، و یارانه  
نیـز رونـد     1376یی به قیمت ثابت سال      هاي بودجه مجموع کل حمایت  . بعدي قرارگرفته است  

ي میلیارد ریـال در برنامـه  2ي اول به میلیارد ریال در برنامه    5طور متوسط از    نزولی داشته، و به   
ي ي انرژي، یارانـه   به کاهش یارانه   یی،هاي بودجه این کاهش حمایت  . چهارم کاهش یافته است   

ي مربـوط بـه     کاهش یارانه . مربوط است  1376هاي تولید و تسهیالت به قیمت ثابت سال         نهاده
هـاي تولیـد دام و طیـور        ي سوم توسعه و در پی آزادسازي بازار نهاده        هاي تولید در برنامه   نهاده

هـاي  وط به کـاهش مـصرف حامـل       تواند مرب ي انرژي نیز می   کاهش یارانه . صورت گرفته است  
هـاي  هاي فعال در سال   ي شیر به دلیل کاهش تعداد گاوداري      هاي تولیدکننده انرژي در گاوداري  

نـشان  ) PSE(افزون بر این، میزان کل حمایـت از تولیدکننـدگان           ). مرکز آمار ایران  (اخیر باشد   
قیمـت بـازاري و     یی دولـت، مجمـوع کـل حمایـت از           هاي بودجه دهد که با وجود حمایت    می
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هاي مورد بررسی منفـی اسـت، و از تولیدکننـدگان شـیر             ي سال یی در همه  هاي بودجه حمایت
به طوري که بر اساس حمایت در هر تن، به ازاي تولید هر کیلو              . مالیات پنهان گرفته شده است    

ایـن مقـدار   با این حال، . ریال از تولیدکنندگان مالیات گرفته شده است19ي اول   شیر در برنامه  
ریـال از  5/2ي چهـارم در هـر کیلـو شـیر     هاي توسعه روند نزولی داشته و در برنامـه     در برنامه 

. تولیدکننده مالیات پنهان گرفته شده است
ریالاردارقام به میلیجاريبه قیمت شیر یی از تولیدکنندگان بودجهيهاحمایت.)2(جدول 

سال
يیارانه
هانهاده

انرژييیارانه
يیارانه
دارو

يیارانه
بیمه

يیارانه
تسهیالت

هاکل پرداخت
سهم  
نهاده

بیمهسهم سهم داروانرژيسهم 
سهم 

تسهیالت
136840.1942.990.000.005.7388.9145.2048.350.000.006.45

136940.60134.050.000.0010.90185.5421.8872.250.000.005.87

137047.6069.500.000.0012.81129.9236.6453.500.000.009.86

137140.1368.290.000.0010.74119.1633.6857.310.000.009.01

137212.2543.975.010.009.3870.6117.3662.277.090.0013.28

13735.9190.390.000.0011.89108.195.4683.550.000.0010.99

31.1174.870.830.0010.24117.0526.7062.871.180.009.24ي اولمیانگین برنامه

137430.1680.860.000.0011.26122.2924.6666.130.000.009.21

137569.9269.300.000.4220.72160.3743.6043.220.000.2612.92

137654.86253.810.000.8122.70332.1816.5176.410.000.246.83

1377129.40548.381.240.9125.84705.7818.3377.700.180.133.66

137841.061098.931.802.0929.121173.003.5093.690.150.182.48

65.08410.260.610.8521.93498.7221.3271.430.070.167.02ي دوممیانگین برنامه

137949.481318.311.673.2734.391407.113.5293.690.120.232.44

138030.80386.062.673.6638.08461.276.6883.690.580.798.26

138118.20425.172.814.1948.97499.353.6585.140.560.849.81

138236.06378.102.266.4474.57497.447.2576.010.461.2914.99

138358.42538.145.1411.76143.14756.897.7271.100.681.5518.91

38.59609.152.915.8667.83724.415.7681.930.480.9410.88ي سوممیانگین برنامه

138418.34565.3365.3318.76157.37895.402.0563.147.302.1017.58

138546.14591.4253.3320.1496.83811.885.6872.856.572.4811.93

1386137.38721.7917.4729.640.00906.2815.1679.641.933.270.00

1387307.57821.360.0033.430.001162.3626.4670.660.002.880.00

127.36674.9834.0325.4963.55943.9812.3471.573.952.687.38ي چهارممیانگین برنامه

60.72412.317.946.7838.22529.7017.2571.511.280.818.72هامیانگین کل برنامه

ها محاسبات تحقیقمحصوالت کشاورزي و بانک مرکزي ایران، سایر ستونيبه ترتیب صندوق بیمه4و 3ستون : ماخذ
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که نسبت دریافتی تولیدکنندگان شـیر از       ) %PSE(تولیدکنندگان   شاخص حمایت درصدي  
هاي ي سال دهد، در همه  هاي ناخالص تولیدکننده را نشان می     هاي دولت به کل دریافتی    حمایت

هـاي حمـایتی موجـب کـاهش دریـافتی          دهـد سیاسـت   مورد بررسی منفی است، که نشان مـی       
ي نگین ایـن شـاخص طـی چهـار برنامـه          تولیدکنندگان شده است، به طوري که بر اسـاس میـا          

هـاي  تـرین کـاهش در دریـافتی تولیدکننـدگان شـیر ناشـی از سیاسـت               ترین و کم  توسعه، بیش 
در . ي چهارم توسـعه بـوده اسـت   در برنامه% -35ي اول و در برنامه% -190حمایتی، به ترتیب    

عه بـا رشـد قیمـت    هاي توسي رشد حمایت درصدي تولیدکنندگان طی برنامه      این میان، مقایسه  
دهـد کـه در     نـشان مـی   ) ي سویا، ذرت، پـودر مـاهی و سـبوس گنـدم           کنجاله(هاي تولید   نهاده
ي ترتیـب رشـد سـاالنه     به) %PSE(هاي اول و دوم توسعه، حمایت درصدي تولیدکننده         برنامه

تـرین رشـد سـاالنه را در ایـن دو برنامـه         هـا بـیش   داشته در حالی که قیمـت نهـاده       % -5و   -3
رشـد  % 30ي دوم   و در برنامـه   % 20ي اول   ها به طور متوسط در برنامـه      قیمت نهاده . استاشتهد

ي سوم و چهارم، حمایت درصدي تولیدکنندگان شیر رشـدي          با این حال، در برنامه    . استداشته
شـرکت  (داشـته اسـت   %) 10میـانگین  (هـا  و بیش از رشـد قیمـت نهـاده   %) 14میانگین  (مثبت  

شود که حمایت از تولیدکنندگان در      بنابراین مالحظه می  ). ام و محاسبات تحقیق   پشتیبانی امور د  
ي روند حمایـت از تولیدکننـدگان شـیر در    مقایسه. هاي توسعه روند افزایشی داشته است  برنامه

نــشان ) ي اروپــا و آمریکــاکانــادا، اتحادیــه(ي شــیر ي تولیدکننــدهایــران و کــشورهاي عمــده
منفـی  ) 1368-87(ي مـورد بررسـی      ایت از تولیدکننده در ایران در دوره      دهد که مقادیر حم   می

ي روند افزایشی داشته است، در حالی که در کشورهاي مورد اشاره، عالوه بـر      بوده و طی دوره   
ي مـورد بررسـی، حمایـت از تولیدکننـده رونـد کاهـشی              مثبت بودن مقادیر حمایت طی دوره     

ت گرفتـه از تولیدکننـدگان محـصوالت لبنـی در           هـاي صـور   نگـاهی بـه حمایـت     . داشته است 
هـاي  ، یارانـه )یـی هـاي مداخلـه  قیمـت (هـاي قیمتـی   دهد که حمایـت  ي اروپا نشان می   اتحادیه

هایی بر اساس اسـتانداردهاي     پرداختی(هاي مستقیم   یی و پرداخت  هاي تعرفه صادراتی، حمایت 
ي اروپا اعمـال    ت که در اتحادیه   هاي حمایتی اس  از جمله سیاست  ) هاي تولیدي حفاظتی، سهمیه 
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ي واردات،  یـی و سـهمیه    هـاي تعرفـه   ي امریکا نیز با استفاده از حمایـت       ایاالت متحده . شودمی
هاي قیمتی از راه خرید     ي قرارداد ضرر درآمد شیر، حمایت     هاي موردي با عنوان برنامه    پرداخت

هاي مستقیم صادراتی و پرداختهاي ي تولید محصوالت لبنی در یک قیمت پایه، یارانهمانده

از تولیدکنندگان شیر در ایران ) %PSE(روند شاخص حمایت درصدي ). 1(نمودار 

هاي حفاظتی، سطح زیر کشت، و مقیـاس تولیـد از تولیدکننـدگان خـود             بر اساس استاندارد  
).1386جیران و کیانی راد، (کند حمایت می

مک و حمایت اسـمی تولیدکننـدگان کـه    ، ضرایب ک%PSEو PSEهاي افزون بر شاخص  
هـاي  آمده است، وضعیت قیمت داخلی شـیر را نـسبت بـه قیمـت    )1(در دو ستون آخر جدول    

با توجه به ضریب کمـک اسـمی تولیدکننـدگان شـیر، کـه            . دهدنشان می ) تجارت آزاد (جهانی  
مـت جهـانی    نسبت دریافتی تولیدکنندگان در قیمت داخلی را به دریـافتی تولیدکننـدگان در قی             

تـر از دریـافتی آنـان در        کـم % 65ي اول توسـعه     دهد، دریافتی تولیدکنندگان در برنامه    نشان می 
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به بیان دیگر، اگر تولیدکنندگان محصول خود را در بازارهاي جهـانی            . قیمت جهانی بوده است   
تر از درآمدي که از فروش کـاال در بـازار داخلـی کـسب کـرده انـد                بیش% 65کردند  عرضه می 

ي دوم تا چهـارم توسـعه، مقـادیر ایـن ضـریب نـشان               با این وجود، در برنامه    . شدعایدشان می 
اگرچه نسبت به   . ي بهبود وضعیت تولیدکنندگان شیر از فروش کاال در بازار داخلی است           دهنده

ضریب حمایت اسـمی تولیدکننـدگان   . آورنددست میتري بهچونان دریافتی کم  بازار جهانی هم  
توانـد قـدرت    دهد که ایـن ضـریب مـی       قیمت داخلی به قیمت جهانی را نشان می        شیر، نسبت 

با توجه به جدول، مقدار ایـن ضـریب در   . پذیري کاال را نیز نشان دهدي رقابتبازاري و درجه  
ي کاهش نسبت قیمـت داخلـی       دهندهي اول تا چهارم توسعه روند افزایشی دارد، و نشان         برنامه

تـر  کـم % 69هاي داخلی ي اول توسعه، قیمت، به طوري که در برنامهشیر به قیمت جهانی است    
بنابراین مالحظه  . رسیده است % 21ي چهارم به    این مقدار در برنامه   . از قیمت جهانی بوده است    

ــی ــت  مـ ــد قیمـ ــه رونـ ــود کـ ــدرت   شـ ــزایش قـ ــمت افـ ــه سـ ــیر بـ ــی شـ ــاي داخلـ هـ
.رقابت پذیري این کاال در بازارهاي بین المللی است

نهادهاگیري و پیشهنتیج
1386-87ي ي مقادیر حمایت از تولیدکننـدگان شـیر در دوره         این پژوهش با هدف محاسبه    

هـاي فرعـی آن صـورت       و شـاخص  ) PSE(و با استفاده از شاخص حمایت از تولیدکننـدگان          
ي اقتـصادي  هـاي توسـعه  دهد کـه در برنامـه  هاي حاصل از پژوهش نشان می     یافته. گرفته است 

یی و  هاي بودجه مجموع حمایت (ی و فرهنگی کشور، کل حمایت از تولیدکنندگان شیر          اجتماع
ــه شــده اســت  ) قیمتــی ــات پنهــان گرفت ــدگان مالی ــوده و از تولیدکنن ــن حــال،. منفــی ب ــا ای ب
هاي منفی بوده   ها به سوي افزایش حمایت از تولیدکننده و کاهش حمایت         گیري حمایت جهت

ي اول بـه    در برنامـه  % -190یت درصـدي از تولیدکننـدگان از        به طوري که میانگین حما    . است
هاي قیمتی روند افزایشی داشته، بـه    در این میان حمایت   . ي چهارم رسیده است   در برنامه % -35

تـر  کـم % 69هاي داخلی ي اول توسعه، قیمتطوري که بر اساس ضریب کمک اسمی در برنامه        
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هـاي  حمایـت . رسـیده اسـت   % 21ي چهارم به    امهاین مقدار در برن   . از قیمت جهانی بوده است    
ي انـرژي رونـد     ي نهـاده و یارانـه     یی دولت از تولیدکنندگان شیر به دلیل کـاهش یارانـه          بودجه

: شودنهادهاي زیر ارائه میدست آمده پیشبا توجه به نتایج به. کاهشی داشته است
شیر در رژیم غـذایی، بـه        با توجه به حمایت قیمتی منفی از تولیدکنندگان شیر و اهمیت          -١

ي تولیـد را    هایی که هزینه  رسد افزایش حمایت از این کاال باید از راه برگزیدن سیاست          نظر می 
هـاي شـیري در سـطح    ي گاو شود بیمه نهاد می براي این منظور پیش   . کاهش دهد صورت گیرد   

مواقـع مـورد    هاي ضـروري در   چونین اعطاي وام  هم. یی اجرا شود  ها به صورت گسترده   روستا
در ایـن راسـتا گـسترش       . دار قـرار گیـرد    به آسانی در اختیار دام    ) مانند بیماري دام  (دار  نیاز دام 

. اعتبارات خرد می تواند موثر باشد
شـود  نهـاد مـی   با توجه به هدف ایـران در پیوسـتن بـه سـازمان تجـارت جهـانی پـیش                  -٢

شـود  لیدکننـده اعمـال مـی   ي توهـاي عمـده   یـی ماننـد آن چـه در کـشور         هاي بودجـه  حمایت
گزین تدریج جاي به...) هاي حفاظتی، مقیاس تولید و      هاي مستقیم بر اساس استاندارد    پرداخت(

.هاي قیمتی شودحمایت
هاي انرژي، و بـا     ي حامل ها، به ویژه یارانه   مندسازي یارانه با توجه به اجراي قانون هدف     -٣

یی دولت از تولیدکنندگان    هاي بودجه مایتي انرژي در کل ح    درصدي یارانه  70توجه به سهم    
کارهـایی  پس الزم است راه. هاي تولید خواهد شدشیر، اجراي این قانون موجب افزایش هزینه      

ي تسهیالت بانکی در موقع نیـاز  هاي مناسب مانند ارائهها از راه سیاست   براي تعدیل این هزینه   
هایی مناسب براي بهبود    اي تولید از راه سیاست    هدار و به مقدار مناسب، افزایش تولید نهاده       دام

. ها برگزیده شودکرد تولیداتی مانند ذرت، سویا و مانند آنوضعیت تولید و عمل
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