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  چکیده
 به .ر نیز داراي سودآوري باشدتولید هر محصول در کشور بهتر است عالوه بر سودآوري براي تولیدکنندگان آن، براي کشو

 ي تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه شود باید کم ی که در کشور صرف تولید یک محصول میی عبارت دیگر هزینه
با توجه . کاال استاین نین باشد کشور داراي سودآوري اجتماعی و مزیت نسبی در و اگر چ. براي واردات آن باشدشده صرف

ریزي مناسب براي تولید و صادرات این محصوالت  ه و بالفعل کشور در تولید محصوالت باغی، لزوم برنامهبه پتانسیل بالقو
ریزي  تواند شرایط را براي برنامه خوبی می هاي حمایتی به  مطالعات مزیت نسبی و شاخص.رسد بسیار ضروري به نظر می

 و (PAM)ه از روش ماتریس تحلیل سیاستی در این مطالع. ها مشخص نماید آینده در خصوص صادرات و حمایت
.  مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده استي  براي محاسبه (DRC)  منابع داخلیي شاخص هزینه

هاي منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس   و شهرستان86- 87 زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی ي محدوده
هاي محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده  هاي حمایتی از این محصول از شاخص استبراي بررسی سی. دبو

شاخص . دهد که حاکی از مزیت نسبی قوي این محصول است  را براي انار نشان می42/0 مقدار DRCشاخص . است
NPC ، 49/0ي ها بر پایه نسبت به درآمد آنهاي داخلی، درآمد کشاورزان را   دهد سیاست  محاسبه شده است که نشان می 
آمد تولیدکننده مالیات   و دولت از در،ها به ضرر تولید این محصول بوده است  سیاست، جهانی کاهش داده استيها قیمت

این مقدار براي انار در . دهد ها نشان می  نهادهي هاي دولت را در زمینه  اثر سیاستNPIشاخص . غیرمستقیم گرفته است
. ها یارانه پرداخت نموده است هاي داخلی، دولت به نهاده دهد که بر اساس سیاست  است که نشان می44/0استان فارس 

مقدار . دهد ی را نشان میی  درآمدي و نهادهي هاي داخلی در دو زمینه ثر برآیند سیاستو یا ضریب حمایت مEPCشاخص 
EPC یی   درآمدي و نهادهي دولت به طور کلی در زمینهردن نک است که حکایت از حمایت 49/0 براي انار در استان فارس

 کشت انار در استان فارس ي پذیري مناسب محصول، توسعه  به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت.از این محصول دارد
 بازارهاي خارجی بهر بازارهاي خارج از کشور و معرفی آن  اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول د،شود توصیه می

  .  موفقیت این توصیه باشدي تواند تضمین کننده یم
  

   JEL: Q17 ، Q18 ،F14طبقه بندي 
   منابع داخلی، انار، فارسي ثر، هزینهومزیت نسبی، نرخ حمایت م :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

 امنیت ي مین کنندها کشور است که از طرفی تيهاي اقتصاد ترین بخش کشاورزي از مهم  

 و از طرف دیگر از طریق صادرات محصوالت کشاورزي ، استغذایی و سالمت جامعه

بنابراین توجه به این بخش و حمایت از آن .  ارز در جریان توسعه باشدي مین کنندهاتواند ت می

ن االن و محققوالمللی در دنیاي تجارت آزاد، از وظایف مهم مسو در مواجهه با رقیبان بین

 پتانسیل صادراتی باالیی دارند، در اولویت این در این بین محصوالت باغی که. استکشور 

  .گیرند توجه قرار می

اصوال تولید هر محصول در کشور باید عالوه بر سودآوري براي تولیدکنندگان آن، براي   

هاي اخیر بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی  در سال. باشدداشته کشور نیز سودآوري 

ی که این ی  به گونه،ات مزیت نسبی شده استباعث افزایش بیش از پیش اهمیت تحقیق

پذیري آن را پس از پیوستن به   تولید هر محصول و قدرت رقابتي انداز آینده تحقیقات چشم

.دهد المللی نشان می  بازارهاي بینبهسازمان تجارت جهانی و حتی قدم نهادن 

ریزي   لزوم برنامه،با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصوالت باغی  

 مطالعات مزیت نسبی و .رسد مناسب صادراتی براي این محصول بسیار ضروري به نظر می

ریزي آینده در خصوص صادرات  تواند شرایط را براي برنامه هاي حمایتی به خوبی می شاخص

له ضرورت انجام این تحقیق را بیش از پیش آشکار ااین مس. ها مشخص نماید و حمایت

. دنمای می

 انار عالوه بر کشورمان در کشورهاي هندوستان، ترکیه، اسپانیا، تونس، ي کشت و توسعه  

مراکش، افغانستان، چین، یونان، ژاپن، فرانسه، ارمنستان، قبرس، مصر و ایتالیا و فلسطین 

تولیدکنندگان بزرگ انار در جهان، ایران، قزاقستان، اسپانیا و آمریکا . اشغالی رایج است

  .ندباش می

، استان فارس با تولید 1387بر اساس آمار و اطالعات تولید محصوالت باغی در سال   

 هکتار مقام اول تولید و سطح زیر کشت انار 8/19223 تن، و سطح زیر کشت 1/199631

این استان منتخب براي محصول انار، استان فارس  بنابر .کشور را به خود اختصاص داده است
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ترین سطح زیر کشت  هاي ارسنجان، نیریز و شیراز که بیش شهرستاناست و در این استان 

نتایج طرح آمارگیري ( گري قرار گرفتند استان را به خود اختصاص داده بودند مورد پرسش

  .)1387ی محصوالت باغی، ی نمونه

در کتاب مشهور او ت و ، توسط آدام اسمی1776در سال بحث مزیت مطلق اولین بار   

 قانون مزیت نسبی به تبیین ي هی سال بعد با ارا40ریکاردو حدود. رح گردید  مط”ثروت ملل“

 یکی از مشهورترین قوانین ”مزیت نسبی“قانون . بخش مهمی از تجارت جهان همت گماشت

  .)1374سالواتوره، (  غیر قابل تردید باقی مانده استهنوزاقتصادي است که 

ماتریس تحلیل سیاستی براي “عنوان  در کتابشان تحت 1989مونک و پیرسون در سال   

و از ها ابداع  ، روش ماتریس تحلیل سیاستی را براي بررسی جامع سیاست” کشاورزيي توسعه

  . )1989، مونک و پیرسون (طریق عناصر این ماتریس مزیت نسبی را محاسبه نمودند

ان قرار  مزیت نسبی مورد استقبال محققي نهادي مونک و پیرسون براي محاسبه روش پیش  

گرفت و از آن پس مطالعات متعددي با استفاده از این روش انجام شد که برخی از جدیدترین 

  .آید ها در ذیل می آن

 براي تعیین (PAM)ی که در هند انجام گرفت از روش ماتریس تحلیل سیاستی ی در مطالعه  

دهد که در  ج نشان مینتای.  ایالت اصلی تولید این محصول استفاده شد5کارآیی تولید پنبه در 

-موهانتی و هم(یست  هند، تولید این محصول کارآ ني  پنبهي دومین استان بزرگ تولیدکننده

  . )2002کاران، 

ي کشاورز مزیت نسبی این محصوالت ي الدین و دوروش در بنگالدش براي محاسبه شهاب  

 داخلی استفاده  منابعي المللی از شاخص سودآوري اجتماعی و نسبت هزینه در تجارت بین

دهد که بنگالدش در تولید برنج به منظور  یتحلیل سودآوري اجتماعی نشان م. نمودند

.)2002، الدین و دوروش شهاب (گزینی واردات داراي مزیت نسبی است جاي

 کشت گذشته الگوي ي ی که در چین انجام گرفت حاکی از آن است که در دههی مطالعه  

 کشت برنج و گندم که  مردم، با افزایش درآمد.تغییر یافته استداري  محصوالت به طور معنا

 ی و سایر غالت دادهی زمینی شیرین، ذرت دانه سیبکشت را به  خود  جاياستغذاهاي اصلی 
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  (PAM)این مطالعه که بر اساس ماتریس تحلیل سیاستی. است غذاي دام تر بیش که ست،ا

ن سودآوري بازاري و اجتماعی تولید ایمدهد که اختالف بزرگی  انجام گرفت، نشان می

هاي دخالتی دولت برداشته   سیاستاگردهد که   نشان مینیز. زمینی شیرین وجود دارد سیب

ی ی  سودآورتر از تولید ذرت دانهآنگردد و تولید  زمینی شیرین سودآورتر می شود تولید سیب

  .)2003کاران، هانگ و هم(است چوان  مخصوصا در ایالت سی

شکر در  پذیري نی  در پاکستان انجام شد، رقابت2006 دیگري که در سال ي مطالعهدر   

. هاي پنجاب و سند با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی مورد بررسی قرار گرفت استان

   ).2006کاران، هوساین و هم(ندارد ها در تولید شکر مزیت نسبی  استاناین نتایج نشان داد که 

 متعددي در خصوص تعیین مزیت نسبی، سودآوري اجتماعی و ماتریس ناقمحقدر ایران نیز 

  .شود  به موارد زیر اشاره می از آن جمله.اند تحلیل سیاستی مطالعه نموده

 ي ارزیابی اقتصادي کشت و تولید میوه“در یک طرح تحقیقاتی تحت عنوان ) 1381(قنبري   

رسی اقتصادي تولید کیوي و مزیت نسبی آن به بر” کیوي در ایران و بررسی توان صادراتی آن

نتایج این مطالعه مزیت نسبی ایران در تولید کیوي را .  پرداختDRCبا استفاده از شاخص 

.دهد نشان می

کشاورزي  کشت محصوالت ي ی به منظور تعیین الگوي بهینهی در مطالعه) 1383(جوالیی   

 محصول 16ریس تحلیل سیاستی  مزیت نسبی و مات،سه شهرستان مرکزي استان فارسدر 

گردان، پنبه،  ی، آفتابی  آبی و دیم، نخود آبی و دیم، ذرت دانهيگندم آبی و دیم، جو (کشاوري

بر اساس معیار را )  و شلتوك،زمینی، لوبیا قرمز، عدس آبی و دیم چغندرقند، پیاز، سیب

 سه یچ یک از در هدهد که چغندرقند نتایج چنین نشان می. سودآوري اجتماعی محاسبه نمود

در نیز عدس دیم در شهرستان شیراز و لوبیا قرمز و عدس دیم . ندارد نسبی  شهرستان مزیت

  .نداردشهرستان سپیدان مزیت نسبی 

دنـد و  کرمزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران را مطالعـه  ) 1386(کاران  اشرفی و هم   

 ماتریس تحلیـل سیاسـتی بـه بررسـی          زنیهاي مزیت نسبی آشکار شده و        با استفاده از شاخص   
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 ،نتایج نشان از وجود مزیت نـسبی در تولیـد کـشمش دارد      . مزیت نسبی این محصول پرداختند    

.هاي دولت در بازار این محصول در کل به ضرر تولیدکنندگان بود هر چند سیاست

سیاسـت  برد تولید گندم در کشور پرداختـه اسـت، دو        دیگري که به بررسی راه     ي  در مطالعه   

بـرد مناسـب بـراي        و راه  شـد تولید بر اساس مزیت نسبی و تولید بر اساس خودکفایی بررسی            

عناصر ماتریس تحلیل سیاستی حاکی از وجـود مزیـت نـسبی            . شدتولید این محصول پیشنهاد     

 با توجه به الزامات خودکفایی در خصوص تولیـد گنـدم،   .براي گندم آبی و دیم در کشور است 

 تولیـد گنـدم در      ي  توسـعه  و   ،دیگـر نیـست    ی و مزیت نسبی در تقابل با یـک        سیاست خودکفای 

جـوالیی و   (نهـاد شـده اسـت     پـیش  صـادرات محـصول  نیز تا مرز خودکفایی و      صورت امکان 

  .)1387جیران، 

 منـابع داخلـی، مزیـت نـسبی محـصوالت      ي  هزینهی دیگر با استفاده از شاخص    ی  در مطالعه   

-جـام، گنابـاد، تربـت     والت، کالت، تربت  مه مشهد،(ن خراسان    شهرستان استا  9باغی عمده در    

 شهرستان ایـن اسـتان   4نتایج نشان  داد که در       . شدمحاسبه  ) حیدریه، چناران، خواف و سبزوار    

سادات همـراز و شاهنوشـی   ( شود، مزیت نسبی براي این محصول وجود دارد که انار کشت می  

  .)1388، فروشانی

 و تولید این    ، مورد بررسی ما در این تحقیق محصول باغی است         که محصول  با توجه به این     

توان دوران تولیـد محـصول        می ،اري و انجام عملیات احداث دارد     ذگ محصوالت نیاز به سرمایه   

بـرداري تقـسیم    برداري و پـس از بهـره    احداث تا قبل از بهرهي را از نظر اقتصادي به دو مرحله    

 مرحله نیاز به گـرفتن اطالعـات اقتـصادي بـه طـور مجـزا                 طبیعتا براي هریک از این دو      .نمود

  .باشد می

 ي  در حـال احـداث تـا قبـل از دوره    هـاي  هـا از بـاغ   نامـه  در این تحقیق بخـشی از پرسـش     

روش . بـرداري تکمیـل گردیـد       پـس از بهـره     ي   در دوره  هـا   برداري و بخشی دیگـر از بـاغ        بهره

هـاي    به این ترتیب که شهرسـتان ، استیی هی دو مرحلی گیري در این تحقیق روش خوشه   نمونه

در ایـن  . دهنـد   دوم را تـشکیل مـی  ي هـا خوشـه   شهرستاناین داران   ي اول و باغ     منتخب خوشه 

ایـن  داران   هـاي اول و بـاغ       هاي ارسـنجان، نیریـز و شـیراز بـه عنـوان خوشـه               مطالعه شهرستان 
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 تعیـین   هـاي   رابطهاستفاده از   با  . گري قرار گرفتند    دوم مورد پرسش   ي  شهرستان به عنوان خوشه   

هـا    ی، حجم نمونه و نـسبت هـر یـک از شهرسـتان            ی  ی دو مرحله  ی  حجم نمونه در روش خوشه    

 که از ایـن  ،گري قرار گرفتند  مورد پرسشکشاورز 239به این منظور در مجموع    . برآورد گردید 

 احداث  ي   دوره نامه مربوط به     پرسش 45 بهره برداري و     ي  نامه مربوط به دوره      پرسش 194میان  

. داشــتهــا را  نامــه پرســشاز کــل %  12و اســتهبان % 20، نیریــز % 68شهرســتان شــیراز . بــود

  . بود1386-87 زمانی تحقیق سال زراعی ي محدوده

  

  روش تحقیق

 «در کتاب مشهور او  و "تآدام اسمی"، توسط 1776در سال بحث مزیت مطلق اولین بار   

 سال بعد با ارائه قانون مزیت نسبی، به تبیین 40 حدود"ریکاردو".   مطرح گردید»ثروت ملل

یکی از مشهورترین قوانین » مزیت نسبی«قانون . بخش مهمی از تجارت جهان همت گماشت

  .)1374سالواتوره، (اقتصادي است که کماکان غیر قابل تردید باقی مانده است 

لیل سیاستی براي ماتریس تح“  در کتابشان تحت عنوان1989مونک و پیرسون در سال   

ها ابداع  ، روش ماتریس تحلیل سیاستی را براي بررسی جامع سیاست”توسعه کشاورزي

، مونک و پیرسون( و از طریق عناصر این ماتریس مزیت نسبی را محاسبه نمودندنمودند 

1989(.  

داري مضاعف است که اطالعات   حسابفنیک  اصلدر ماتریس تحلیل سیاستی   

 اگرچه .نماید ه مییهاي درون مزرعه و پس از مزرعه را به طور خالصه ارا بندي فعالیت بودجه

 فایده - بسیار قوي است و از مباحث تحلیل هزینهنظري لحاظ از، از آن ساده استي استفاده

  این روش بر اتحاد آشناي.گیرد الملل در اقتصاد منشا می  تجارت بیني نظریهاجتماعی و 

به دالیلی که در ادامه آشکار خواهد شد، در این روش . ه داردتکی »سود= هزینه ـ درآمد «

 مانند ،المللی قابل مبادله هستند هایی که در بازار بین نهاده(ها به دو بخش قابل تجارت  هزینه

مانند زمین، نیروي کار (و منابع داخلی ) … کودهاي شیمیایی، بذرهاي اصالح شده، سوخت و

.)1989،  و پیرسونمونک( شود تقسیم می) و سرمایه
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 در است،هاي موجود  ها تحت سیاست پذیري فعالیت  رقابتي دهنده سودآوري بازاري نشان  

زمانی که سودآوري .  کارآیی یا مزیت نسبی استي دهنده که سودآوري اجتماعی نشان حالی

 این. آورد هاي دولت دوام نمی اجتماعی منفی باشد این فعالیت تولیدي بدون کمک و حمایت

  .)1989، مونک و پیرسون (دهد یاب را به هدر می فعالیت تولیدي منابع کم

 ي محاسبه فقرات ستون جهانی هاي قیمت .تولیدي محصوالت یی سایه قیمت ي محاسبه  

اجتماعی  گذاري ارزش مبناي. است کشاورزي نظام در کارآیی تحلیل و اجتماعی گذاري ارزش

 قیمت کشاورزي کاالي یک اجتماعی قیمت. است جهانی هاي قیمت تولیدي محصوالت براي

 تحویل داخلی بازار به را کاال آن خارجی کنندگان عرضه قیمت آن با که است کاال آن مرز سر

 این. پردازند می داخلی کنندگان عرضه به خارجی کنندگان مصرف که است قیمتی یا ،دهند می

 صادراتی یا وارداتی تواند می والتمحص که جا از آن. است کاال آن فرصت ي هزینه ها قیمت

  . است متفاوت ها آن یی سایه هاي قیمت ي محاسبه ي نحوه ،باشد

 تا ها آن جایی  و جابه  بیمه،  هزینه،قیمت محصوالت این یی سایه قیمت. وارداتی محصوالت  

  .استعه  سر مزرتا مرز سر از ها آن انتقال هاي هزینه ي همه ي اضافه به.) اف.آي.سی( ایران مرز

 جایی رایگان به  خود محصول با جاقیمت محصوالت این یی سایه قیمت .صادراتی محصوالت

  .است )مرزسر  تا مزرعه از ها آن انتقال هاي هزینه ي همه منهاي( ایران مرز تا) بی.او.اف( آن

 تجارت لغیرقاب و تجارت قابل ي دسته دو به منابع و ها نهاده .منابع و ها نهاده یی  سایه قیمت  

 ی شدنجا هجاب المللی بین بازاردر  که است هایی نهاده تجارت قابل هاي نهاده. شود می تقسیم

 است هایی  نهاده داخلی منابع یا تجارت غیرقابل هاي نهاده. بذر و شیمیایی کود سم، مانند است،

  .ایهسرم و کار نیروي آب، زمین، مانند یست،ن المللی بین بازارهاي در عرضه قابل که

 ي اضافه به ایران مرز سر در ها آن اف.آي.سی قیمت تجارت، قابل هاي نهاده یی سایه قیمت  

 کنندگان عرضه که است قیمتی حقیقت در و است، داخلی بازار تا ها آن انتقال هاي هزینه ي ههم

  .دهند می تحویل داخلی بازار به قیمت این با را نظر مورد ي نهاده خارجی

یی منابع داخلی  نابع داخلی قیمت جهانی ندارد، مالك براي تعیین قیمت سایهجا که م از آن  

 بازار داراي منابع این اگر.  بازار استهاي ها با در نظرگرفتن انحراف بر اساس قیمت بازاري آن
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هاي  انحراف ي ههم اضافه به ها آن داخلی قیمت برابر ها آن یی سایه قیمت باشد، داخلی رقابتی

 این به پرداختی هاي یارانه و ها مالیات از ها فانحرا این. است بازار قیمت در فیمن یا مثبت

 ي هزینه ي ههم باید آب مانند ،باشدنداشته  رقابتی بازار منابع این اگر. شود می ناشی ها نهاده

هاي دیگري مانند  البته روش. شود محاسبه آن یی سایه قیمت و دشو در نظر گرفته آن بازیابی

 رود یی به کار می ریزي خطی نیز براي تعیین قیمت سایه نهایی تولید یا استفاده از برنامهارزش 

   ).1989مونک و پیرسون، (

 ماتریس تحلیل سیاستی و ي جا که در محاسبه  از آن.یی ارز  نرخ سایهي روش محاسبه  

، براي داردي ا هاي داخلی نرخ ارز اهمیت فوق العاده المللی به قیمت هاي بین تبدیل قیمت

 زیرا نرخ ارز رسمی با ،استفاده نمود توان از نرخ ارز رسمی  یی نمی هاي سایه  قیمتي محاسبه

  .شود و باعث انحراف در نتایج خواهد شد هاي دولت کنترل می استفاده از اهرم

 مزیت نسبی در ي در مطالعاتی که توسط سازمان خوار و بار جهانی براي محاسبه  

یی ارز از روشی   نرخ سایهي ، براي محاسبه است قزاقستان صورت گرفتهکشورهاي مصر و

 نیزی بر اساس حجم صادرات و واردات کشور و ی  که در آن نرخ ارز سایهشده استاستفاده 

  . )2001فائو، (شود هاي وارداتی و صادراتی محاسبه می تعرفه

  .این رابطه به شرح زیر است

)T1(X)T1(M

)XM(
CF

XM 


  

  :ن رابطهایدر 

CF  :ضریب تبدیل  

M : ارزشCIF  واردات کشور کل   

X  : ارزشFOBکل صادرات کشور   

MT :متوسط نرخ تعرفه براي واردات  

XT :متوسط نرخ تعرفه براي صادرات  

  .است زیر قابل محاسبه ي یی از رابطه  نرخ ارز سایه، نرخ تبدیلي  پس از محاسبه

SER = OER / CF
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  :  این رابطهدر

SER  :یی نرخ ارز سایه  

OER  :نرخ ارز رسمی  

CF  :شده فوق استي ضریب تبدیل محاسبه .  

، این (SER)ی ی  نرخ ارز سایهي ه شده در رابطه با چگونگی محاسبهیبا توجه به توضیحات ارا

  .ه استدست آمد ه ریال براي هر دالر ب10965نرخ براي محصول مورد نظر 

 است شاخصی .)سی.آر.دي ( منابع داخلیي هزینه. هاي تحلیل سیاستی معرفی شاخص  

 یا ذخیره براي الزم داخلی منابع حقیقی ي هزینه از است عبارت و نسبی مزیت ي محاسبه براي

 وجود از حاکی باشد یک از تر کم سی.آر. ديمقدار اگر. خارجی ارز واحد یک آوردن دست هب

 مقدار ارز واحد یک دست آوردن به براي زیرا ،است نظر مورد محصول تولید در نسبی مزیت

 باشد، یک از تر بزرگ سی.آر.اگر دي .است هکار رفت به داخلی منابع از واحد یک از تري کم

  .است نسبی مزیت نبود از حاکی

 درآمد بر را دولت هاي سیاست ثیرات که است شاخصی ).سی.پی.ان (ضریب حمایت اسمی  

 مالیات یک از حاکی باشد یک از تر کم شاخص این اگر .نماید می محاسبه شاورزانک

 غیرمستقیم ي یارانه یک از حاکی باشد یک از بیش اگر و ،است کشاورزان درآمد بر غیرمستقیم

  .است درآمد بر

 اثر ي محاسبه براي شاخصی ضریب این ).سی.آي.پی.ان (ضریب حمایت اسمی از نهاده  

 باشد یک از تر کم شاخص این اگر. کشاورزي است هاي نهاده ي زمینه در ولتد هاي سیاست

 مالیات ي دهنده نشان باشد یک از بیش اگر و، محصول تولید در یی نهاده ي یارانه ي دهنده نشان

  .است محصول تولید بر یی نهاده

 هاي سیاست برآیند که است شاخصی ضریب این .)سی.پی.اي (ثروضریب حمایت م  

 یک از بیش شاخص این اگر. دهد می نشان محصول هر براي را دولت یی نهاده و مديدرآ

 از حاکی باشد یک از تر کم ، و اگردارد محصول تولید بر غیرمستقیم ي یارانه از نشان باشد

  .است محصول تولید بر مالیات



176  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

  تشریح ماتریس تحلیل سیاستی

ها  یکی از آن. کیل شده است حسابداري تشي ماتریس تحلیل سیاستی از دو رابطه  

 ها ثیر انحرافا و دیگري ت،ها است  درآمدها و هزینهمیانسودآوري است که عبارت از تفاوت 

 عناصر ماتریس در شرایط فعلی میاناز طریق تفاوت ) هاي بازار انحراف سیاستی و کاستی(را 

ل سیاستی براي یک با پر کردن عناصر ماتریس تحلی. نماید  بررسی میفو شرایط بدون انحرا

کارآیی اقتصادي سیستم را نیز هاي فعلی و  ثیر سیاستاتواند ت گر می سیستم کشاورزي، تحلیل

  .تعیین نماید

در . هاي تولید است  درآمد حاصل از فروش محصوالت و هزینهمیانسودآوري تفاوت   

اسبه سودآوري به صورت افقی در سطرهاي ماتریس مح) 1جدول (ماتریس تحلیل سیاستی 

در این ماتریس . گیرد هاي ماتریس در ستون سمت راست قرار می  و با عبور از ستون،دشو می

 ماتریس به دو ستون مجزا ي ها در میانه ستون درآمدها در سمت چپ قرار دارد و سپس هزینه

  .شود تقسیم می

گري هاي قابل تجارت و دی  شامل دو ستون هزینه است، یکی براي نهاده PAMهر ماتریس  

یی این  هاي سایه  قیمتي  محاسبهي گونه که اشاره گردید نحوه زیرا همان. براي منابع داخلی

  .دیگر تفکیک گردند  و الزم است که از یک،ها و منابع با هم متفاوت است نهاده

شود و در سطر دوم  هاي بازاري محاسبه می در سطر اول ماتریس عناصر بر اساس قیمت  

 میاندر سطر سوم اختالف . گردد یی تعیین می هاي سایه اس قیمتعناصر ماتریس بر اس

جا که این سطر انحراف هر یک از عناصر را در   و از آن،شود سطرهاي اول و دوم محاسبه می

 هر یک از عناصر را واگرایی این اختالف، ،سنجد شرایط واقعی نسبت به شرایط حقیقی می

  .دهد نشان می
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   سیاستی ماتریس تحلیل.)1( جدول

هزینه

درآمد

هاي قابل تجارت نهاده عوامل داخلی

سود

A B C D هاي بازاري قیمت

E F G H یی هاي سایه قیمت

I  J K L انحراف

  D = A – B –C:    نماید رو محاسبه می ه روب ي  سود بازاري را از رابطه Dدر این ماتریس

  H = E – F – G  :           نماید سبه می مقابل محاي  سودآوري اجتماعی را از رابطهHو 

هاي معرفی شده با استفاده از روابط زیر محاسبه  با استفاده از عناصر ماتریس تحلیل سیاستی هر یک از شاخص

   .شوند می

DRC = G / ( E – F )
NPC = A / E   
NPIC = B / F 
EPC = (A – B) / (E – F)

  .هاي حمایت تبدیل نمود هاي فوق را به نرخ خصتوان شا با استفاده از روابط ذیل می

  

NPR   = (NPC – 1) * 100

NPIR = ( 1 – NPI ) *100

EPR   = (EPC – 1) *100

  یی هاي سایه  قیمتي محاسبه

تجارت که بازار جهانی دارند قیمت  هاي قابل در خصوص محصوالت تولیدي و نهاده  

 اما براي منابع داخلی باید تدبیر ،شود  تعیین میهاي جهانی ها با استفاده از قیمت یی آن سایه

یی براي منابع داخلی  هاي سایه  قیمتي هاي عمومی محاسبه یکی از روش. دیگري اندیشید

 این روش براي برخی منابع مانند نیروي کار و زمین .است فرصت آن نهاده ي استفاده از هزینه

 اما ،شود مناسب است ها پرداخت نمی  آن خاصی نیز برايي که ابزار رقابتی دارد و یارانه

ها  آالت که به آن ها مانند آب که قیمت بازاري ندارد و یا مانند ماشین درخصوص برخی نهاده

از این رو . پذیر نیست یی از این روش امکان هاي سایه  قیمتي  محاسبه،شود  پرداخت مییارانه



178  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

ها  ها براي آن  یارانهي ، یا محاسبهزیابیبا ي هاي دیگري مانند ارزش نهایی تولید، هزینه روش

  . دشو استفاده می

  یی نیروي کار قیمت سایه

شود و دولت نیز دخالت خاصی در  جا که قیمت نیروي کار در بازار رقابتی تعین می از آن  

  .یی آن را با قیمت بازاري برابر گرفت توان قیمت سایه نماید می بازار این نهاده نمی

  

  مینیی ز قیمت سایه

 و دخالتی هم از طرف دولت در بازار ،زمین نیز مانند نیروي کار داراي بازار رقابتی است  

توان از همان  یی زمین نیز می  قیمت سایهي بنابراین براي محاسبه. شود این نهاده انجام نمی

  . قیمت بازار استفاده نمود

  

  :آالت یی ماشین قیمت سایه

 خرید هر دستگاه ماشین کشاورزي از ي یارانه) 85 ايه  از سالپیش( گذشته هاي سالدر   

صورت   و کارخانجات این یارانه را به،شد سوي دولت به کارخانجات تولیدکننده پرداخت می

 اما اکنون این یارانه به صورت تسهیالت در ،دنددا میتخفیف در قیمت فروش به کشاورزان 

  .گیرد اختیار کشاورزان قرار می

 پرداخت با ي آن نده و مازندپردا میقیمت دستگاه را % 15 خرید، کشاورزان متقاضی  

 را  درصدي12 از نرخ سود درصدکشاورز تنها پنج . شود مین میات% 12تسهیالت با نرخ سود 

 سود تسهیالت بانکی از سوي دولت ي مانده به عنوان یارانه  باقی%7 و کند میپرداخت 

با توجه به سیاست . ن تسهیالت پنج ساله استمدت بازپرداخت اقساط ای. شود پرداخت می

 را به دو هاي کشاورزي هاي پرداختی به ماشین  یارانهي توان اقالم عمده جدید اعمال شده می

 سوخت و مواد مصرفی ي  تسهیالت خرید و دیگري یارانهي  یکی یارانه،دسته تقسیم نمود

  .دیگر
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این از % 15کشاورز بود  الزم .بودان  توم10500000 میانگین قیمت تراکتور 1386در سال   

 تسهیالت دریافتی با را بود تومان 8925000 که ندهمبلغ را در ابتدا پرداخت نماید و ما

 با استفاده فدکر سود این تسهیالت را پرداخت می% 5جا که کشاورز تنها  از آن. پرداخت نماید

 تومان 9146000 را به قیمت  که کشاورز تراکتوربوداز روابط اقتصاد مهندسی مانند این 

 1353000 تسهیالت خرید تراکتور مبلغ ي به عبارت دیگر کل یارانه. خریداري نموده است

  .تومان است

 در ،دکر  ریال دریافت می5/16 سوخت نیز کشاورز گازوییل را به قیمت ي در مورد یارانه  

یک تراکتور هر ساعت به اگر فرض براین باشد که . بود تومان 400حالی که قیمت جهانی آن 

محاسبات ما نشان .  سوخت به راحتی قابل محاسبه استي  لیتر سوخت نیازمند باشد، یارانه6

 در بازار داخلی با هاي کشاورزي  هر ساعت استفاده از ماشیني دهد که قیمت تمام شده می

شده بدون یارانه به عبارت دیگر قیمت تمام . بود تومان 6183 یارانه ی و ب،تومان 3645یارانه 

یی   قیمت سایهي توان براي محاسبه با داشتن این عدد می. بود برابر قیمت با یارانه 70/1

 ي  و هزینه، ضرب70/1 هر عملیات ماشینی را در ضریب ي  هزینههاي کشاورزي، ماشین

  .اجتماعی آن را محاسبه نمود

  

  یی آب قیمت سایه

ر رقابتی دارد و نه به صورت حجمی به فروش که آب در ایران نه بازا با توجه به این  

له ا همین مس.رس نیست رسد، هیچ قیمت دقیقی از قیمت واحد حجم آب در دست می

از این رو در این مطالعه سعی . کرده استیی براي این نهاده را دشوار   قیمت سایهي محاسبه

کاران، هوساین و هم(دیی استفاده شو  فرصت آب براي تعیین قیمت سایهي شد از مفهوم هزینه

به این ترتیب که پس از انتخاب یک محصول فراگیر با سودآوري .)2005کدیجی، (و ) 2006

مکعب آب براي آن محصول به عنوان  از ارزش سودآوري یک متر) گندم(مناسب در کشور 

که بتوانیم ارزش سودآوري یک  براي این. شود مکعب آب استفاده می  فرصت یک متري هزینه

تر مکعب آب را مشخص نماییم، سودآوري یک هکتار گندم دیم را از سودآوري گندم آبی م



180  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

 تا کردیمتقسیم ) آبیاري% 40با در نظر گرفتن راندمان (یم و به مقدار آب مورد نیاز کردکم 

اطالعات الزم در مورد سودآوري گندم آبی و گندم . ارزش یک متر مکعب آب مشخص شود

 وزارت جهاد کشاورزي تولید محصوالت ي از اطالعات هزینهدیم براي کل کشور را 

  تومان 63400 تومان و براي گندم دیم 263288 که براي گندم آبی کردیم،کشاورزي استخراج 

یم و با تقسیم این مقدار بر میانگین آب کردعدد دوم را از عدد اول کم . در هر هکتار است

 ي م تا برآوردي از هزینهکردی راندمان تقسیم %40مصرفی یک هکتار گندم با در نظر گرفتن 

 تومان 8/21 فرصت برآورد شده از روش باال ي هزینه. دست آوریم هفرصت آب کشاورزي ب

.براي یک متر مکعب آب است

بها را براي یک هکتار محصوالت باغی در   آبي هاي این تحقیق هزینه نامه اطالعات پرسش  

 و آب مورد نیاز هر%) 40طور متوسط  به(گرفتن راندمان آبیاري  با در نظر .گذارد اختیار ما می

 .هر محصول را محاسبه نموددر بها براي هر مترمکعب  توان قیمت آب گیاه در هر منطقه می

. بود تومان براي هر متر مکعب 1/9 مورد مطالعه ي  منطقه5متوسط این قیمت محاسبه شده در 

.رابر قیمت دریافتی از کشاورزان است ب4/2 فرصت آب ي که هزینه نتیجه این

  

نتایج و بحث

 استان انار هکتار کي یبرا یاستیس لیتحل سیماتر ق،یتحق يها افتهی و) 1 (جدول اساس بر  

 فارس استان در انار دیتول که داد نشان جینتا. گرفت قرار محاسبه مورد ریز شرح به فارس

 یاجتماع يسودآور يدارا زین کشور يراب محصول نیا دیتول. است سودآور داران باغ يبرا

 دو نیا اختالف. است آن یخصوص يسودآور از تر شیب اریبس آن یاجتماع يسودآور و است،

 تر کم از یحاک که ،دهد یم نشان را یمنف مقدار است شده محاسبه جدول درکه  يسودآور

 میرمستقیغ اتیمال کی اخذ و ،است یاجتماع يسودآور به نسبت یخصوص يسودآور بودن

  .دهد یم نشان داران باغ يسودآور از را
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   ماتریس تحلیل سیاستی انار فارس. )2(جدول 

هاي تولید هزینه

درآمد

تجارت قابل تجارت غیر قابل

سود

4270037 267805 3158815 843416 هاي خصوصی قیمت

8784945 612935 3392459 4779552 هاي اجتماعی قیمت

4514909- 345130- 233644- 3936136- اختالف

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

هاي حمایتی در آن   مزیت نسبی و شاخص که شاخص) 3(، جدول )2(با استفاده ازجدول   

  :شود محاسبه شده است در ذیل مالحظه می

  

  هاي مزیت نسبی و حمایتی انار استان فارس  شاخصنتایج . )3(جدول 

%51-NPR =49/0NPC =

%56NPIR =44/0NPIC =

%51-EPR =49/0EPC =

42/0  DRC =

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

ستون اول از سمت راست سودآوري خصوصی و اجتماعی و اختالف این ) 2(در جدول   

هاي  انار فارس بر اساس هر دو قیمتنتایج جدول نشان می دهد که . دهد دو را نشان می

ست و سودآوري اجتماعی آن از سودآوري خصوصی خصوصی و اجتماعی، داراي سودآوري ا

  .تر است یشب

دهد که حاکی از مزیت نسبی قوي   را براي انار نشان می42/0 مقدار سی.آر.ديشاخص   

هاي  دهد سیاست  محاسبه شده است که نشان می49/0 سی.پی.انشاخص . این محصول است

 . جهانی کاهش داده استيها  قیمتي ها بر پایه داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن

آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم   و دولت از در،ها به ضرر تولید این محصول بوده سیاست
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نشان نیز  آر.پی.ص انله را شاخا این مس. بوده است-%51به میزان  این مالیات. گرفته است

سبت به قیمت داخلی آن  باالتر بودن قیمت صادراتی این محصول ني دهنده  و نشان،دهد می

  .است

این مقدار . دهد ها نشان می  نهادهي هاي دولت را در زمینه  اثر سیاستسی.آي.پی.انشاخص   

هاي داخلی، دولت  دهد که بر اساس سیاست  است که نشان می44/0براي انار در استان فارس 

ها   نهادهي  در زمینههاي داخلی به عبارت دیگر سیاست. ها یارانه پرداخت نموده است به نهاده

گونه که  است همان% 56 و این مقدار حمایت ،گان بوده است در جهت حمایت از تولیدکنند

  .دهد  نشان میآر.آي.پی.انشاخص 

 ي هاي داخلی در دو زمینه  یا ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاستسی.پی. ايشاخص  

 است که 49/0نار در استان فارس براي اسی .پی. ايمقدار. دهد یی را نشان می درآمدي و نهاده

یی   درآمدي و نهادهي دولت از این محصول به طور کلی در زمینهنکردن حکایت از حمایت 

  .دهد نشان میآر .پی. ايگونه که شاخص  همان،است% 51نکردن  مقدار این حمایت .دارد

 و دارد،س ها در کل نشان از دارا بودن مزیت نسبی باال براي انار در استان فار شاخص  

از این محصول بوده نکردن هاي داخلی در جهت حمایت  برآیند سیاستکه دهد  نشان می

  .است

  

  تحلیل حساسیت

 ي گونه که در بخش قبل مالحظه گردید، هزینه همان. تحلیل حساسیت نسبت به قیمت آب  

به  . تومان برآورد گردید8/21مکعب آب در این تحقیق  فرصت برآورد شده براي  یک متر

 به عنوان سی.آر. ديثیر قیمت آب بر مزیت نسبی انار، شاخصاتر ت منظور بررسی دقیق

هاي متفاوت آب از صفر تا رسیدن به مرز   مزیت نسبی در برابر قیمتي شاخص محاسبه

  .مزیت نسبی مورد محاسبه قرار گرفت

تر از  ب کممکعب آ هاي هر متر د که محصول انار در استان فارس در قیمتانتایج نشان د  

تر از این عدد مزیت نسبی خود  هاي بیش  و تنها در قیمت، تومان داراي مزیت نسبی است310
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ی آب به بیش از ی  با توجه به شرایط حال حاضر کشور افزایش قیمت سایه.دده را از دست می

له ثبات مزیت نسبی این ااین مس. رسد  تومان در هر متر مکعب بسیار بعید به نظر می310

  .دهد یی نشان می حصول را نسبت به قیمت سایهم

ثیرگذار بر مزیت نسبی و انرخ ارز از عوامل ت. یی ارز تحلیل حساسیت نسبت به نرخ سایه  

 و افزایش مزیت نسبی سی.آر.دي است و افزایش نرخ ارز باعث کاهش سی.آر. ديشاخص

نسبی خود را از دست  تومان براي هر دالر مزیت 235انار در نرخ ارز کمتر از . شود می

طبیعتا در شرایط فعلی کشور کاهش . داردهاي ارز باالتر مزیت نسبی  در نرختنها  و ،دهد می

 و این امر حاکی از ثبات مزیت نسبی این محصول ،نماید نرخ ارز به این عدد بسیار بعید می

  .استنسبت به تغییرات نرخ ارز 

یمت جهانی محصول از عواملی است ق. تحلیل حساسیت نسبت به قیمت جهانی محصول  

هاي جهانی داراي  جا که قیمت  از آن.شود که افزایش در آن باعث بهبود وضع مزیت نسبی می

  . گر باشد تواند روشن نوسانات زیادي است، تحلیل حساسیت این عامل می

 از دست دادن مزیت موجبي محصول انار درصد 75دهد که کاهش قیمتی  نتایج نشان می

  .نماید نین امري در شرایط فعلی بازار جهانی انار بسیار بعید میو چ.خواهد شدنسبی 

  

  هانهاد شیپ و يریگ جهینت

خوردار  دهد که انار استان فارس از مزیت نسبی بسیار مناسبی بر نتایج این تحقیق نشان می  

 همین هاي داخلی است و قیمت این محصول در بازارهاي جهانی بسیار باالتر از قیمت. است

هاي   حمایتای که حتی گونه  به،دهد درآمدي این محصول را نشان مینشدن موضوع حمایت 

ترین  ایران بزرگ. را جبران نمایدنشدن تواند در کل حمایت  یی از این محصول نیز نمی نهاده

در .  بسیار زیادي براي افزایش تولید داردتوان این محصول است و ي کننده و صادرکننده تولید

 کشت انار در ي پذیري مناسب محصول، توسعه  به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت،ایانپ

ر بازارهاي خارج از  اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول د،شود استان فارس توصیه می

  .  موفقیت این توصیه باشدي تواند تضمین کننده کشور و معرفی آن در بازارهاي خارجی می
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