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کیدهچ
گیـري میـزان حمایـت از بخـش     در این مقاله چگونگی تاثیرپذیري معیار کلی حمایت به عنوان شـاخص انـدازه       

گذاري ریال بـر میـزان و   کشاورزي از متغیر نرخ ارز به صورت تئوریک مورد توجه قرار گرفته و تاثیر بیش ارزش 
نتایج ایـن مقالـه     . گیري شده است  ندازها 1384تا   1380هاي  ساختار حمایت از بخش کشاورزي ایران طی سال       

و 1381هـاي  برآوردي معیارکلی حمایـت در سـال  گذاري بیش از حد ریال، سبب بیش    بیانگر آن است که ارزش    
دهد که برآیند این امر نشان می. شده است1384و 1382، 1380هاي برآوردي آن در سالو در مقابل کم1383

ي اعمـال   بر میزان حمایت داخلی از محصوالت کشاورزي نه تنها متاثراز شیوه           گذاري نرخ ارز  قیمت اثر سیاست 
اسـت بلکـه از میـزان تغییـر در     ) اي یـا بـر عکـس      ي حمایت قیمتی از محصول بـر نهـاده        غلبه(حمایت داخلی   

. پذیرداي ناشی از انحراف نرخ ارز نیز تاثیر میهاي قیمتی و نهادهحمایت

JEL: F31 ،F13،Q18بندي طبقه

کشاورزي، معیار کلی حمایت، ایراني نامهنرخ ارز، موافقت:هاي کلیديواژه
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مقدمه
ي ي کشاورزي موظفند در سه حوزه     نامهسازمان تجارت جهانی در موافقت    عضو  کشورهاي  
تعهـدهایی را    3هاي صـادراتی  و یارانه  2رسی به بازار  ،دست 1هاي داخلی حمایتگوناگون یعنی 

کـم کـاهش    ها محدود شود، بلکه باید کـم      در این تعهدها نه تنها بایستی سطح حمایت       . بپذیرند
ها به یک سقف معین و      وجه این تعهدها یعنی محدود کردن میزان حمایت        هر دو . هم پیدا کند  

چگـونگی  تـر   یـا بـه عبـارت روشـن       (کاهش تدریجی سقف تعهد شده تحـت تـاثیر نـرخ ارز             
ي نامـه ي جالب آن است که به این عامل در موافقت         اما نکته ؛  قرار دارد  )گذاري پول ملی  ارزش

توان یکـی از    را می  آنتوجهی به   بی اي که کشاورزي، بسیار سطحی پرداخته شده است به گونه       
توجهی به چنین عوامـل     بی. ي کشاورزي در اروگویه برشمرد    نامههاي بسیار مهم موافقت   غفلت

بکاهـد   يتجـار  يفـضا  يسازتجارت در شفاف   یان جهان تواند از قدرت سازم   یم ییزاانحراف
(WTO,G/AG/NG/W/73,2000).

هـاي عـضو،   ي کشاورزي این نکته وجود دارد که کشورنامهموافقت5ي در پیوست ضمیمه  
ها در بـازار شـناور   متعهد به شناورسازي رژیم ارزي خود هستند و فرض مداخله نکردن دولت       

هـا در بـازار   اما واقعیت آن است که دولت. کندنرخ ارز یاد می    ارز به صراحت از قیمت بازاري     
افـزون بـر ایـن حتـا     . کنند و قرض انجام شده به شدت قابل خدشه استشناور ارز مداخله می  

کـه البتـه     -ها بعد از عضویت در سازمان جهانی تجارت، در بازار ارز مداخله نکنند              اگر دولت 
رز منحرف شده قبل از عضویت بر میزان حمایت تثبیـت شـده          توان از تاثیر نرخ ا    نمی -کنندمی

.پوشی کردازمان جهانی تجارت چشمدر زمان الحاق به س
ي خود براي مـورد مجارسـتان بـدون اشـاره بـه تـاثیر               در مطالعه ) 2002(4کارانگوبر و هم  

حمایـت   گذاري نرخ ارز ، نشان دادند که      گذاري سیاست قیمت  ي تاثیر ساختار حمایت بر شیوه   
گذاري بیش از حد پـول داخلـی در مجارسـتان، موجـب             قیمتی از تولیدکننده در شرایط ارزش     

____________________________________________________
1-Domestic Support
2-Market Access
3-Export Subsidy
4 -Gábor and et al
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ولـی در ایـن مطالعـه میـزان ایـن           . برآوردي معیار کلی حمایت در این کشور شـده اسـت          بیش
. برآوردي و تاثیر آن بر ساختار حمایت داخلی در این کشور مورد غفلت واقع شده اسـت                بیش

ي میزان کلی حمایت توجه کرده ولـی هـیچ          نیز به اهمیت نرخ ارز در محاسبه       )2005(1برینک
2شـنپف . اي به تاثیر انحراف نرخ ارز بر میزان و سـاختار حمایـت داخلـی نکـرده اسـت                  اشاره

نشان داد که کاهش ارزش دالر سبب افـزایش میـزان معیـار کلـی حمایـت در برخـی                    ) 2005(
امر بر ساختار حمایت کشورهاي مـورد بررسـی مغفـول           کشورها شده ولی چگونگی تاثیر این       

پذیري حمایت داخلـی از نـرخ       به بررسی تئوریک چگونگی تاثیر    ) 2007(گیالنپور  . مانده است 
گذاري نرخ ارز بر میزان حمایت داخلی از        ارز پرداخت و نشان داد که برآیند اثر سیاست قیمت         

.یت داخلی استي اعمال حمامحصوالت کشاورزي خود متاثر از شیوه
اي اسـت   ي دولت در بازار ارز براي تثبیت و یا تقویت ارزش ریال دو مولفه             تورم و مداخله  
تاثیرپـذیري تعهـدات    . ي گذشته همواره در اقتصاد ایران وجود داشـته اسـت          که طی چهار دهه   

اي اسـت کـه   کاهشی کشورمان در چارچوب مذاکرات پیوستن به سازمان جهانی تجارت مساله          
؛ کمیجانی  1384؛ پرمه و سیدي،      2006گیالنپور،  (ش از این نیز مورد توجه قرارگرفته است،         پی

).1381کاران، و هم
در این مقاله اثر نرخ ارز بر حمایت داخلی مورد توجه قرار گرفتـه و تـاثیر آن بـر انـدازه و                 

. گیري شده استساختار حمایت در بخش کشاورزي ایران اندازه

قیروش تحق
شود، ارزش پولی   گیري می اندازه "3معیار کلی حمایت  "یزان حمایت داخلی که بر حسب       م
تـوان بـه دو دسـته      هـا را مـی    این حمایت . دهدهاي پرداختی به تولیدکنندگان را نشان می      یارانه

هـاي عـامی کـه مخـتص هـیچ          هاي منتسب بـه محـصول و حمایـت        حمایت: بندي کرد تقسیم
حمایت منتـسب بـه محـصول،       ). 1ي  رابطه(،  )نتسب به محصول  غیر م (محصول خاصی نیست    

____________________________________________________
1-Brink
2-Schnepf
3-Aggregate Measurment of Support
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ي رابطه(هاي تولیدي است    هاي قیمتی از محصول و پرداخت یارانه به نهاده        خود شامل حمایت  
2.(
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:هادر آنکه
1TAMS :مجموع معیار کلی حمایت

AMSi : معیار کلی حمایت مربوط به محصولi

2EMS :معادل معیار کلی حمایت غیر منتسب به محصول خاص
Pdi : قیمت داخلی محصولi

Piw : قیمت جهانی محصول i

rjw :ي قیمت جهانی نهادهj

rjd :ي قیمت داخلی نهاده j

e :نرخ ارز
Qi:صول مقدار محIمشمول قیمت حمایتی
qj:ي مقدار نهادهjمشمول دریافت یارانه و
Sji :ي ي پرداختی به نهادهمقدار یارانهjمحصول منسوب بهiاست.

هاي تولیـدي، تحـت     هاي قیمتی از محصول و پرداخت یارانه به نهاده        هر دو بخش حمایت   
ونگی این تاثیرپذیري به طور کامل با       گذاري پول ملی قرار دارند، ولی چگ      تاثیر چگونگی ارزش  

شود، افـزایش ارزش پـول ملـی سـبب          دیده می  2ي  همان طور که در رابطه    . هم متفاوت است  

____________________________________________________
1-Total Aggregate Measurment of Support
2-Equvalent Measurment of Support
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شود و با فـرض ثابـت مانـدن قیمـت حمـایتی داخلـی،             تر شدن کاالي مشابه خارجی می     ارزان
2ي رابطـه یابد و میزان حمایت قیمتی از محـصول یعنـی بخـش اول        شکاف قیمتی افزایش می   

تر شدن کاالي مـشابه خـارجی       شود و برعکس، کاهش ارزش پول ملی موجب گران        تر می بیش
اما تـاثیر نـرخ ارز      . شودشده و با کم کردن شکاف قیمتی سبب کاهش میزان حمایت قیمتی می            

و یـا  4ي جز دوم رابطـه  (اعم از قابل یا غیر قابل استناد به محصول           -ايبر میزان حمایت نهاده   
تـر شـدن    زیرا افزایش ارزش پـول ملـی سـبب ارزان         . به طور کامل برعکس است     -)3ي  رابطه
ي ي مشابه خارجی شده و از آن جایی که براي حمایت از بخش کشاورزي، قیمت نهـاده                نهاده

تر از قیمت جهانی آن است؛ با فرض ثابت ماندن قیمت حمایتی نهـاده،              کشاورزي در داخل کم   
برآینـد اثـر سیاسـت      . شـود ترمـی اي کـم  فتـه و میـزان حمایـت نهـاده        شکاف قیمتی کـاهش یا    

ي گذاري نرخ ارز بر میزان حمایت داخلی از محصوالت کشاورزي خـود متـاثر از شـیوه                قیمت
تـر از   هاي قیمتـی از کـل حمایـت بـیش         چون هرگاه سهم حمایت   .اعمال حمایت داخلی است   

پـول داخلـی سـبب افـزایش معیـار کلـی       گذاري بیش از حد     اي باشد، ارزش  هاي نهاده حمایت
تـر از  اي از کـل حمایـت بـیش   هاي نهادهي مقابل، هرگاه سهم حمایتو در نقطهحمایت شده

حمایت  گذاري بیش از حد پول داخلی سبب کاهش معیار کلی         هاي قیمتی باشد، ارزش   حمایت
.شودمی

اي اسـت   ارزش ریال دو مولفه    ي دولت در بازار ارز براي تثبیت و یا تقویت         تورم و مداخله  
چرایی وجـود و تـداوم      . ي گذشته همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است        که طی چهار دهه   

این دو پدیده در اقتصاد ایران موضوعات بسیار مهمی است که تا کنون بـسیار بـه آن پرداختـه                    
کنیم تا با اسـتفاده از  ش میاما در این جا تال    . باید به آن پرداخت   شده است و بعد از این نیز می       

گـذاري ریـال در   ارزشي وجود یک قیمـت، میـزان بـیش   و قاعده1الگوي برابري قدرت خرید 
.دهیمایران را مورد توجه قرار 

. متضمن آن است که نرخ ارز به صورت خودکار تعدیل شـود            "وجود یک قیمت  "ي  قاعده
اما . شدباید براي همان یک کاال تعدیل می     اگر تنها یک کاال در جهان وجود داشت، نرخ ارز می          

____________________________________________________
1-Purchase Power Parity
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بـه  . دهـد هـا رخ مـی  شمار کاالیی امروز، این تعدیل در مورد سطح عمومی قیمـت  در دنیاي بی  
در دو کشور، سبب تغییـر در نـرخ   ) تغییرات تورم(ها سخن دیگر تغییر در سطح عمومی قیمت      

:توان به شکل زیر نشان داداین مساله را می. ارز است
)5()1)(1()1( dw 

نـشان میـزان تغییـر در        به ترتیب نرخ تـورم داخلـی و خـارجی و             wو   dکه در آن    
تـر از  دهد که اگر میزان تورم در داخـل کـشور بـیش      نشان می  5ي  رابطه. ارزش پول ملی است   

باید کاهش یابد که این امر به معناي افزایش نـرخ ارز            ج باشد، ارزش پول ملی می     تورم در خار  
:شودبه این ترتیب نرخ ارز واقعی به صورت زیر تعریف می. است

)6()1/(ee* 

روشن است که این شرایط تنهـا  . به ترتیب نرخ ارز حقیقی و واقعی استeو e*که درآن  
توان بر اساس بنـد     در این شرایط می   . ها در بازار ارز مداخله نکنند     وقتی درست است که دولت    

، براي تبدیل قیمت کاالهاي کشاورزي خـارجی  ي کشاورزينامهموافقت5ي  پیوست ضمیمه  3
.به پول داخلی از متوسط نرخ ارز بازاري استفاده کرد

)7(ePP wd 

ي نـرخ ارز    دهنـده نـشان  eبه ترتیب قیمت داخلی و خـارجی بـوده و          wPو   dPکه در آن    
. است

نتایج و بحث
ـ      . کنندها مبادرت به مداخله در بازار ارز می       در بسیاري از کشورها، دولت     ن ایـران هـم از ای

توان انتظار  اما با نگرش به گستردگی مداخالت دولت در اقتصاد ایران می          . قاعده مستثنی نیست  
گیري میزان انحـراف ناشـی      براي اندازه . داشت که حجم مداخالت در بازار ارز نیز اندك نباشد         

اي هدر کنار روند قیمت دالر در بازار آزاد طی سال         ) 1(ي دولت در بازار، در جدول       از مداخله 
دقـت در سـتون دوم ایـن    . به بعد، نرخ تورم در ایران و ایاالت متحده مقایسه شده است          1371

ي شـکاف عظـیم ایجـاد    به واسـطه 81و 72هاي دهد که دولت دو بار در سال     جدول نشان می  
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بـه  . شده بین قیمت رسمی و بازاري دالر دست به کاهش رسـمی ارزش پـول ملـی زده اسـت          
یمی دولت در بازار ارز ایران، در این مقاله به ناچار فرض شده اسـت کـه    ي دا ي مداخله واسطه

با ارزش حقیقی آن برابر بوده و با این فرض، قیمت       1372قیمت تعیین شده براي دالر در سال        
محاسـبه و در  1384تا 1372هاي طی سال  "برابري قدرت خرید  "حقیقی دالر بر اساس روش      

تـوان گفـت طـی    بر اساس نتـایج بـه دسـت آمـده مـی      . استارایه شده   ) 1(ستون آخر جدول    
گذاري شده و بار دیگر میزان ایـن  ارزشدرصد بیش  78تا   12ریال، بین   1384تا   1380هايسال
. گذاري نیز درحال افزایش استارزشبیش

برابري قدرت "روش ي ارزش واقعی و حقیقی دالر در ایران بر اساس مقایسه). 1(جدول 
1371-84یل تفاوت نرخ تورم در ایران و ایاالت متحده به دل"خرید

نرخ تورم در
ارزش اسمی سال

cامریکاbایرانaدالر

ارزش حقیقی 
دالر برحسب 
قدرت برابري 

خرید

درصد بیش 
گذاري ریالارزش

137165,7224,43,11--
1372165322,95,4317555,81
1373175035,22,652311,5124,29
1374175049,42,833358,3547,89
1375175432,22,954312,5259,33
1376175517,21,824963,9364,64
1377175518,11,565772,3569,60
1378175520,12,836741,9773,97
1379175512,63,427340,2376,09
1380175511,42,307993,1778,04
1381795815,81,999055,4912,11
1382828215,62,001028,5519,48
1383871815,22,9911504,9624,22
1384902312,13,5412456,1127,56

ایران. ا. بانک مرکزي جbایران  . ا. بانک مرکزي جa: ماخذ
cي نویسندگان براي سال شمسی بر اساس محاسبه شده به وسیلهwww.inflationData.com

www.inflationData.com
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هـاي  چون بسیاري از کشور   ي تجارت از بخش کشاورزي ایران هم      کنندههاي مختل حمایت
مایت قیمتی که به طـور عمـده بـه صـورت     نخست ح. گیردجهان به دو صورت کلی انجام می      

اي از تولیدکنندگان بخش    دوم حمایت نهاده  . شودتضمین خرید محصوالت کشاورزي انجام می     
هـایی کـه بـه      نهـاده . گیـرد هاي تولید صورت می   اي نهاده کشاورزي که به صورت توزیع یارانه     

گیـرد خـود بـه دو       ر مـی  گان بخش کـشاورزي ایـران قـرا       اي در اختیار تولیدکنند   صورت یارانه 
هایی که مختص تولید بخش کشاورزي اسـت        ي اول نهاده  دسته. شودي عمومی تقسیم می   دسته

هـا و  مثل انـواع سـم  (هاي اقتصادي در مصرف آن رقیب بخش کشاورزي نیستند  و دیگر بخش  
ها رقیـب دیگـر     هایی که بخش کشاورزي در مصرف آن      ي دوم نهاده  و دسته ) کودهاي شیمیایی 

هاي تولیـد بـه     تفکیک نهاده ). هاي انرژي و اعتبارات   مثل آب، حامل  (هاي اقتصادي است    خشب
کند از بیش برآوردي میزان حمایت      صورت باال از آن رو داراي اهمیت است که به ما کمک می            

. انجام شده از بخش کشاورزي ایران پرهیز کنیم
ـ    مداخالت گسترده  هـاي اقتـصادي   ا تمـامی بخـش  ي دولتی در اقتصاد ایـران سـبب شـده ت

اي دریافـت   ي تولیدي را به صـورت یارانـه       هاي عمده درکشور به طور اساسی بسیاري از نهاده      
هـاي جهـانی در اختیـار    تر از قیمتهاي انرژي با قیمتی به مراتب پایین براي نمونه، حامل  . کنند

ایـن بخـش از   روشـن اسـت کـه   . گیـرد ، خدمات و کشاورزي ایران قرار می     هاي صنعت بخش
هـا را در شـمار حمایـت از بخـش     تـوان آن ها مخـتص بخـش کـشاورزي نبـوده و نمـی       یارانه

هـا و اقـدامات     ي یارانـه  نامـه موافقـت  2ي  مـاده  2زیرا بر اسـاس بنـد       . کشاورزي محاسبه کرد  
، شرط یارانه محسوب شدن هرگونه پرداخت انتقـالی خـاص بـودن آن اسـت و کـل                   1جبرانی

در . ها خاص بخش کـشاورزي نیـست      قالی دولت ایران براي این گونه از نهاده       هاي انت پرداخت
هـا در اختیـار بخـش    این موارد تنها آن بخش از پرداخـت انتقـالی کـه مـازاد بـر سـایر بخـش               

. ي خاص بخش کشاورزي در نظر گرفته شده استکشاورزي قرار گرفته به عنوان یارانه
به  1384تا   1380هاي  خش کشاورزي ایران طی سال    در این مطالعه معیار کلی حمایت در ب       

هـاي  ي حمایتها به دو دسته   حمایت. اي محاسبه شده است   هاي قیمتی و نهاده   تفکیک حمایت 
____________________________________________________

1-Agreement on Subsidies  and Countervailing Measures
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هاي قیمتی براي تمامی محصوالتی محاسبه شد       حمایت.بندي شده است  اي تقسیم قیمتی و نهاده  
به دلیل نبود آمـار تفکیکـی بـراي    . بودها قیمت تضمینی اعالم و اعمال کرده     که دولت براي آن   

ي مصرفی براي تولید هر محصول در کشور، این نوع حمایت به صـورت حمایـت                میزان نهاده 
ایـن امـر بـه عنـوان یـک رویـه در             . اي غیر قابل استناد به محصول خـاص محاسـبه شـد           نهاده

.محاسبات معیار کلی حمایت معمول است
ی قابـل تجـارت هـستند و تفـاوت قیمـت سـیف              هاي مختص بخش کشاورزي همگ    نهاده

برخـی از   . وارداتی با قیمت توزیعی در مقدار توزیع آن بـه عنـوان یارانـه در نظـر گرفتـه شـد                    
هاي انرژي قابل تجارت و برخی دیگر مثل        هاي غیراختصاصی بخش کشاورزي مثل حامل     نهاده

امـا بـه   . ابل تجـارت هـستند   غیر ق ) به دلیل شرایط خاص نظام بانکی در ایران       (آب و اعتبارات    
هـا بـه   ي آنهـا، مقـدار یارانـه   ي ایـن نهـاده  خاص بودن پرداخت انتقالی در مورد همهدلیل غیر 

التفاوت قیمت پرداختی از سوي کشاورزان با متوسط قیمت پرداختی توسـط سـایر        صورت مابه 
. ي بخش کشاورزي محاسبه و منظور شدها به عنوان یارانهبخش

تاثیر نرخ ارز بر اندازه و سـاختار حمایـت از بخـش کـشاورزي ایـران، تمـامی               براي تعیین 
در صورت مداخله نکردن دولت در بـازار  (محاسبات با دو نرخ بازار ارز کنترل شده و ارز آزاد         

. تکرار شد) ارز

معیار کلی حمایت داخلی از بخش کشاورزي ایران به تفکیک حمایت قیمتی و ). 2(جدول 
)ال یمیلیارد ر(1384تا 1380ي ر اساس ارز کنترل شده و آزاد طی دورهاي بنهاده

اي غیر قابل حمایت نهادهحمایت قیمتی
معیارکلی حمایت1استناد به محصول سال

ارز آزادارز کنترل شدهارز آزادارز کنترل شدهارز آزادارز کنترل شده
13807159205,85176123671233512573
13813251199512084133111533515305
13823406349,515169178391857418188
13834342178,820328252162467025395
13847702216934036427524173844948

محاسبات تحقیق: ماخذ
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کلی حمایت داخلی از بخش کشاورزي ایران به تفکیک حمایت قیمتـی و        معیار )2(جدول  
بر اساس نـرخ ارز در بـازار کنتـرل شـده و آزاد نـشان                 1384تا   1380هايطی سال  اي را هنهاد
توان دریافت که میزان حمایت قیمتی بر اساس نرخ         می 2با دقت در ستون دوم جدول       . دهدمی

350در شرایطی که دولت ارزش پـول ملـی را   1381ارز ْآزاد به نسبت ارز کنترل شده در سال     
ي افـزایش واقعـی میـزان    دهنـده درصد کاهش یافت کـه نـشان  55بود، تنها   درصد کاهش داده  

این موضوع را می توان بـه وضـوح در سـتون سـوم ایـن                . است 1381حمایت قیمتی در سال     
بـه   84در عین حال بر اساس این نرخ ارز مقدار مطلـق حمایـت قیمتـی در سـال                   . جدول دید 

ي سـتون دوم و سـوم ایـن جـدول        اما مقایسه . درصد رشد یافته است    7تنها   1381نسبت سال   
گـذاري بـیش از حـد پـول داخلـی موجـب             نخـست آن کـه  ارزش      . بیانگر چنـد نکتـه اسـت      

ي مـورد   بـرآوردي طـی دوره    اي که میزان ایـن بـیش      برآوردي حمایت قیمتی شده به گونه     بیش
آزاد، مقدار دیگر آن که بر حسب نرخ ارز     . درصد در نوسان بوده است     3378تا   63بررسی بین   

نمودار . درصد رشد داشته است    967، 1381به نسبت سال     1384مطلق حمایت قیمتی در سال      
.دهدتر نشان میاین موضوع را به) 1(

اي بر اساس نـرخ ارز کنتـرل        دهد که میزان حمایت نهاده    نشان می ) 2(ستون چهارم جدول    
بـر خـالف کـاهش    1381سـال  در. برابر شده اسـت 6,6ي مورد بررسی حدود     شده طی دوره  

اي بر اساس نـرخ ارز کنتـرل   درصدي ارزش پول ملی از سوي دولت، میزان حمایت نهاده      350
هـاي غیـر قابـل      برابر شد که علت آن را بایـد در سـهم حمایـت از نهـاده                2,3شده تنها حدود    

ل به ما  ي این ستون با ستون پنجم جدو      مقایسه. وجو کرد اي جست تجارت از کل حمایت نهاده    
اي نهـاده  گذاري بیش از حد پول داخلی موجب کم برآوردي حمایـت          ارزشدهد که   نشان می 

درصـد در  58تـا  9,2ي مورد بررسی بـین  اي که میزان این کم برآوردي طی دورهشده به گونه 
تـر از  اي بر اساس نـرخ ارز آزاد کـم  در عین حال سرعت رشد حمایت نهاده     . نوسان بوده است  

ست که میزان حمایت بر اساس ارز کنترل شده، محاسـبه شـود؛ بـه شـکلی کـه میـزان                     حالتی ا 
ها بـه خـوبی     این نکته . برابر سال ابتدایی است    3,5اي در سال انتهایی تنها حدود       حمایت نهاده 

.شوددیده می) 2(در نمودار 
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ي میزان حمایت قیمتی بر اساس ارز کنترل شده و آزادمقایسه). 1(نمودار 
1380-84ي ی دورهط

هاي تحقیقیافته: ماخذ

گـذاري بـیش از حـد       دهد که ارزش  نشان می ) 2(سرانجام توجه به دو ستون پایانی جدول        
هاي انجام شده از بخـش کـشاورزي        هاي قیمتی از کل حمایت    ریال سبب شده تا سهم حمایت     

، سـهم متوسـط حمایـت       ي مورد بررسی  اي که در دوره   ایران بیش از حد برآورد شود؛ به گونه       
قیمتی از کل حمایت انجام شده از بخش کشاورزي بر اساس نـرخ ارز کنتـرل شـده و آزاد بـه                 

بـرآوردي معیـار   حال این سیاست موجـب بـیش   در عین   . درصد بوده است   4,4و   26,7ترتیب  
بـرآوردي معیـار کلـی حمایـت در     و در مقابـل کـم   1382و   1381هـاي   کلی حمایت در سـال    

دهـد کـه برآینـد اثـر     این امر نـشان مـی  ). 3(شده است، نمودار    1384و   1383،  1380هايسال
گذاري نرخ ارز بر میزان حمایت داخلی از محصوالت کشاورزي نه تنها متـاثر از       سیاست قیمت 

اسـت، بلکـه از     ) اي یـا بـرعکس    ي حمایت قیمتی بر نهاده    غلبه(ي اعمال حمایت داخلی     شیوه
.پذیرداي ناشی از انحراف نرخ ارز نیز تاثیر میاي قیمتی و نهادههمیزان تغییر در حمایت
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اي بر اساس ارز کنترل شده و آزادي میزان حمایت نهادهمقایسه). 2(نمودار 
1380-84ي طی دوره

هاي تحقیقیافته: ماخذ

1380-84ي طی دورهي معیار کلی حمایت بر اساس ارز کنترل شده و آزاد مقایسه). 3(نمودار 
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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نهادهاشیو پگیرينتیجه
سـازي  از آن جا که کشورها در فرآیند عضویت در سازمان جهانی تجارت موظف به شناور              

هاي عضو در بـازار شـناور ارز دخالـت    شود که دولتنرخ ارز هستند به طور معمول فرض می     
. ام شده بـه شـدت قابـل خدشـه اسـت           کنند، اما واقعیت خالف این امر است و فرض انج         نمی

-ها بعد از عضویت در سازمان جهانی در بازار ارز دخالت نکننـد            اگر دولت  یافزون بر این حت   
توان از تاثیر نـرخ ارز منحـرف شـده قبـل از دوران عـضویت بـر میـزان                  نمی -کنندکه البته می  

گـذاري  ارزش. کـرد پوشیحمایت تثبیت شده در زمان پیوستن به سازمان جهانی تجارت چشم     
. ي بارزي از این امر استبیش از حد ریال در ایران نمونه

.گذاري بیش از حد ریال بر اندازه و ساختار حمایت از بخش کشاورزي موثر اسـت ارزش
بـرآوردي حمایـت   برآوردي حمایت قیمتی،کمبه نحوي بر اساس نتایج این مطالعه موجب بیش     

و 1381هـاي  بیش برآوردي معیارکلی حمایـت در سـال      ه و نهایتاً  اي در تمامی دوره مطالع    نهاده
شــده 1384و 1380،1383هــايحمایــت در ســالو در مقابــل کــم بــرآوردي معیــارکلی1382
گذاري نرخ ارز بر میزان حمایت داخلی       دهد که برآیند اثر سیاست قیمت     این امر نشان می   .است

غلبـه حمایـت قیمتـی بـر        (ال حمایت داخلی  از محصوالت کشاورزي نه تنها متاثر از شیوه اعم        
بلکـه از میـزان تغییـر در    .باشـد مـی -نـشان داد  )1386(آنگونه که گیالنپور   -)اي یا برعکس  نهاده

. پذیرداي ناشی از انحراف نرخ ارز نیز تاثیر میهاي قیمتی و نهادهحمایت
در کـشور از    گرفتن میـزان حمایـت داخلـی        این نتیجه نشانگر آن است که در شرایط پیشی        

ارزش گـذاري ریـال در   توان با تاکید بر انحراف ایجاد شده در اثـر بـیش  حداقل سطح مجاز می 
در عـین حـال     .حین مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت امتیازات کمتـري را اعطـا کـرد              

ارزش گـذاري ریـال دچـار       اي کـه سـهم آنهـا بـدلیل بـیش          هاي نهاده نسبت به کاهش حمایت   
.ي شده است،حساسیت بیشتري به خرج دادبرآوردکم
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