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کیدهچ
س یماتراستفاده از روش باینیزمبید و صادرات سیدولت در تولیتیحمايهااستیسیهدف بررسن مطالعه بایا

که در دهد ینتایج نشان م.شده استانجامهمداناستاندر1380-85يدورهيبراPAM(1(است یل سیتحل
.ت کرده استیها و محصول حمااز بازار نهاده، یتیحمايهااستیسيوسیلهبهدولت ، یمورد بررسيهاتمام سال

صورت هدولت بیتیاست حمایو سنداشتهیت نسبیمز1380-81يهادر استان همدان در سالینیزمبید سیتول
از مزیت نسبی آن تولید 1382-85يهاکه در سالیم به محصول بوده است در حالیرمستقیغيارانهیپرداخت

که شدمشخص چنینهم. ات بر آن بوده استیوضع مالصورتبهدولت یتیاست حمایسباالیی برخوردار بوده و 
يبرا. استتعلق گرفتهترتجاقابليهانهادهبهارانه ی1381-85يم و در دورهیرمستقیات غیمال80در سال 
ه آشکار شدیت نسبیو مزRCA(2(آشکار شده یت نسبیي مزهاشاخصاز یصادراتیت نسبیمزيمحاسبه
یت نسبیدهد که ایران از مزیج نشان مینتا. استفاده شده است1378-85يدورهیطRSCA(3(متقارن 

ن محصول به ید ایران در تولیست که اانیانگر ایب(MI)4یچلیج شاخص مینتا. برخوردار بوده استیصادرات
.شدن حرکت کرده استیسمت تخصص

JEL: Q18
MIشاخص ،یت نسبیمز،استیل سیس تحلیماتر،یتیحمايهاشاخص: يدیکلهايواژه

دانشجوي کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزيو ت علمی اترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد، عضو هیبه*
.دانشگاه تربیت مدرس

e-mail: n_nakhaei@yahoo.com
1- Policy Analysis Matrix (PAM)
2- Revealed comparative advantage (RCA)
3- Revealed symmetric comparative advantage (RSCA)
4- Michaely index (MI)
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مقدمه
ت یدر حال توسعه، اهميکشورهاییغذایاز منابع اصلییکعنوانبهیزمینبیسامروزه 

یسال جهانعنوانبهرا 2008سال ل،ل سازمان ملیبه همین دل. دا کرده استیپيادیز
جهان به ين محصول کشاورزیاضر سومحال حدر یزمینبیس. اعالم کرده استیزمینبیس

تربیشافته یتوسعه يتوسعه نسبت به کشورهادر حاليدر کشورهاآنکشت رفته وشمار 
.1رواج دارد

آن را يو رشد روزافزون جمعیت، نیاز به کشت و توسعهینیزمبیساهمیت مصرف 
مربوط تیبتربهینیزمبیین سطح زیرکشت ستربیش85طبق آمار سال . محسوس کرده است

د یزان تولین میتربیشل، همدان، اصفهان، کردستان و آذربایجان شرقی و یاردبهاياستانبه 
و کردستان یجان شرقیل، اصفهان، آذربایهمدان، اردبيهاناب مربوط به استیبه ترتینیزمبیس
شت مقام دوم را ن محصول مقام اول و از نظر سطح زیر کیاستان همدان از نظر تولید ا. باشدیم

تن و در اراضی 4188207آبی مزارعدر ایران در ینیزمبیزان تولید سیم. در کشور داراست
36219کرد مربوط به استان همدان با عملمتوسطین تربیش. تن بوده است30315دیم 

کیلوگرم در 11859کرد مربوط به استان بوشهر با عملمتوسطترین کیلوگرم در هکتار و کم
). 1385،يکشاورزمحصوالتتولیديهزینهآمارگیريطرحنتایج(کتار بوده است ه

يشدهتمامينهیهزومتیقيروبردولتيهاتیحماکهنیااستمسلمچهآن
ياقتصادیابیارزویبررسوداشتهیتوجهقابلتاثیرهاآنبازارر ساختاويکشاورزمحصوالت

ندیفرآگریدطرفاز. استکردهانحرافدچاررادولتيسوازشدهتیحمايهاتیفعالاغلب
ودولتدخالتبدونکهییکشورهاجهانیيبازارهادرکهکندیمالقارانکتهنیاشدنیجهان

سهمباشندیميکشاورزمحصوالتمورددردیتولیواقعتیمزيدارایرقابتطیشرابراساس
صیتشخپس.داشتخواهندرامحصوالتنیاارتتجازحاصلمنافعوبازارازيتربیش

درگرفتهصورتهايانحرافیبررسويکشاورزبخشيهاتیفعالازدولتيهاتیحمازانیم

1- www.maj.ir
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منابعازنهیبهياستفادهورقابتتوانشیافزابراييزیربرنامهدرتواندیممحصوالتنیادیتول
ن محصول، ید ایت استان همدان در تولیموقعبا توجه به ). 1386، یبالل(دینمایانیشاکمک
.رسدینظر مبهيران ضروریايندهینماعنوانبهآن يدولت برایتیحمايهااستیسیبررس

ها و قیمت محصوالت نهادهيهزینهمتوسطمربوط به براساس آمار نشریات کنونیق یتحق
خارجی گمرك یبازرگانيو آمارنامهيد وزارت جهاد کشاورزیتولينهیکشاورزي، طرح هز

در چنینهم. شديآورمرکز آمار ایران جمعاز ، 1380-85يهاسالدرجمهوري اسالمی ایران 
آمار . استفاده شده استجهاد کشاورزيهاياز نظر کارشناسهامورد مقدار مصرف نهاده

ارت جهانیتجمرکزاطالعاتافزار بانکمربوط به شاخص مزیت نسبی آشکار شده نیز از نرم
(PC-TAC)1 سازمان خواروبار و کشاورزىو)FAO(2 شداستخراج.

قیروش تحق
وجود هرا بامکاناتومنابعازکاراترياستفادهمنطقه،هرمحصوالتینسبتیمزییشناسا

قدمکشوريتوسعهآندنبالبهومنطقهيتوسعهبرايتوانیمامرنیاتحققباکهآوردیم
.بودخواهدیخارجویداخليهايگذارهیسرماجذبيبرایمناسبينماراهچنینهم.گذاشت

مطرح شده است ناناقتصاددايوسیلهبهیت نسبیمزيمناسب دربارهگاهو گوناگونيهاهینظر
قابل یراحتهبهاآناز ی، بعضیو اطالعات تجربيو طبق شواهد آمارياز نظر کاربردیول

. ت باشدین مزیايریگکه قادر به اندازهبود ییارهاید به دنبال معیبانیابرابن. ستیاستفاده ن
پژوهشگران علم اقتصاد مطرح و مورد استفاده قرار يوسیلهبهیگوناگونيارهاین منظور معیاهب

و 3یتوان به سود خالص اجتماعی، میند تکاملیافربراساسهاآنيگرفته است که از جمله
، شاخص مزیت نسبی آشکار شده، 1یمنابع داخلينهی، شاخص هز4یاجتماعمنفعتينهیهز

).1383، یزدانیو يزیعز(اشاره کردMIشاخص مزیت نسبی متقارن و شاخص 

1- Personal Countries Trade Analysis System
2- Food and Agricultural Organization
3- Net social profit (NSP)
4- Social cost-benefit (SCB)
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ن بار از یاست که نخست(DRC)یمنابع داخلينهی، شاخص هزهاشاخصن ین ایترمهماز 
اطالعات . و ابداع شده استيزیرهیپاو کاردیريهینظربراساسو ) 1963(کل برونویمايسو

، یشوج(است نشان داد یل سیس تحلیدر ماترتوان یرا مDRCيمحاسبهياز برایمورد ن
يبرا)1987(رسون یپومونکهين بار از سویاولياست برایل سیس تحلیروش ماتر). 1997

س یراساس ماتربيمتعددهايهمطالع.شداستفادهيکشاورزيهااستیل سیه و تحلیتجز
مکهايهتوان به مطالعیصورت گرفته از آن جمله ميکشاورزينهیاست در زمیل سیتحل

، )2001(، زونگ )1997(ائو یی، شوج)1993(ن ینلسون و پانگاب، )1985(ش کارانهمر و ینتایا
یی، جوال)1376(یو ضرغامنژادیموسدر خارج از کشور و ) 2002(انکارهمو یمهانت

.در داخل کشور اشاره کرد) 1383(یو رحمان) 1379(پور لیوکویصدراالشرف، )1376(

(PAM)ماتریس تحلیل سیاست 

(PAM) استیسلیتحلسیماتر)1(جدول

نهیهز
شرحدرآمديامبادلهيهانهادهیداخليهانهادهسود

DiCikBijAiيبازارمتیقبه

HiGikFijEiياهیسامتیقبه

LiKikJijIiاختالف

)1989(رسون یپومونکه:  ماخذ
:ازاستعبارتسیماترياجزا

Ai:يبازاريهامتیقبهمحصوالتازهکتارکیازحاصلرآمد کلد
Bij :يبازاريهامتیقبهمحصوالتازهکتارکیتجارتقابليهانهادهينهیهزمجموع
Cik :يبازاريهامتیقبهمحصوالتازهکتارکیتجارتقابلریغيهانهادهينهیهزمجموع

1- Domestic resource cost (DRC)
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Di :يبازاريهامتیقبهسود
Ei :ايهیسايهامتیقبهمحصوالتازهکتارکیکلدرآمد
Fij :ياهیسايهامتیقبهمحصوالتازهکتارکیتتجارقابليهانهادهينهیهزمجموع

Gik :ياهیسايهامتیقبهمحصوالتازهکتارکیتجارتقابلریغيهانهادهينهیهزمجموع
Hi :ياهیسايهامتیقبهسود

يمبنابرنهیهزودرآمدتفاضلازسود. استانحرافوسوداتحاددويداراسیماترنیا
يریمقادوموجودریمقادنیباختالفانحرافوشودیماستخراجياهیو سايبازاريهاتمیق

.دهدیمنشاننداردوجودبازارشکستواختاللگونهچیهآندرکه

Ii :اگر. دهدیمنشانراياهیسادرآمدويبازاردرآمدتفاوت Ii > يبازارمتیقیعنیباشد 0
دکنندگانیتولبهمیرمستقیغيارانهیصورتنیادراستآنياهیسامتیقازتربیشمحصول

Ii).بالعکسوشودیمپرداختمحصولیداخل = Ai - Ei)

Jij:يهامتیقحسببررامحصولدیتولدریوارداتيمبادلهقابليهانهادهينهیهزتفاوت
Jij اگر.دهدیمنشانياهیساويبازار > ازتررا گرانهاهدنهانیایداخلدکنندگانیتولباشد0

وندکنیمختپردامیرمستقیغیاتیمالکهستانیامانندوکنندیميداریخریجهانيهامتیق
Jij).بالعکس = Bij - Fij)

Kik:بهمحصولواحدکیدیتوليبراازینموردیداخليهانهادهينهیهزنیبتفاوتنشانگر
Kikاگر .استياهیساويبازاريهامتیق يبراهانهادهوعواملنیايبازارمتیقیعنی0<

یاتیمالپرداختبامحصولدیتولوستاهآنياهیسامتیقازتربیشیداخليکنندهدیتول
Kik).بالعکسوردیگیمصورتهانهادهنیادیخريبرامیرمستقیغویضمن = Cik - Gik)

Di:دولتدخالتوجودباویداخلبازارطیشرادرعواملوهاهنهاديریکارگهبازحاصلسود
Di)دهد یمنشانرا = Ai - ∑Cij - ∑Bij) .اگرDiسوددولتيمداخلهطیشرادراشدبمثبت

شیافزاراخودسوددیتولشیافزاباتواندیمدکنندهیتولوداردوجوددکنندهیتوليبرايبازار
.دهد و بالعکس
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Hi :دهدیرا نشان مياهیسايهامتیقبهسود(Hi = Ei - ∑Fij - ∑Gik) .ن سودیامقداراگر
سودآوردکنندهیتوليبراآزادتجارتطیشرادرتیلفعاوداردینسبتیمزدیتولباشدمثبت

Hiچهنانچ،بودخواهد < انیبه زآزادتتجارحالتدرتیفعالونداردییکارادیتولباشد0
.بودخواهددکنندهیتول
Li :دولت است یتیحمايهااستیمجموع ارزش س)Li = Di – Hi = Ii – Jij - Kij .(اگرLi >0

یعنیبودخواهدياهیساسود ازشیبيبازارسودمحصولواحدکیدیتوليازاباشد به
تجارتحالتبهنسبتکندیممداخلهمحصوالتدیتولدردولتکهیطیشرادردکنندهیتول

يهااستیسبنابراینو)ندیبیميترکمانیزای(کندیمکسبيتربیشسودآزاد
.استدیتولنفعبهوریپذهیتوجدولتيانهیگرامداخله

:استر یزصورتبهق ین تحقیمورد استفاده در ایت نسبیمزيهاشاخص

(DRC)منابع داخلی يهشاخص هزین-1

زیر قابل صورتبهمنابع داخلی در چارچوب ماتریس تحلیل سیاست يهزینهشاخص 
:محاسبه است

)1(DRC = G / E - F

هاي بدون در نظر گرفتن نهاده(زش افزوده هاي داخلی به ارنسبت هزینهيهکه نشان دهند
دهد که آیا استفاده از منابع، از این شاخص نشان می. اي استي سایههاقیمتبر حسب ) داخلی

این شاخص، بنگاه مورد نظر زمانی داراي مزیت براساس. نظر اجتماعی سودآور است یا نه
واقعی تحصیل یک واحد يههزینباشد DRC<1اگر یعبارتهب. باشدDRC<1نسبی است که 

).1972برونو، (تر از یک استارز بر اثر تولید یک واحد کاال بر حسب پول داخلی کم
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1(NPC)ضریب حمایت اسمی محصول -2

)2(NPC = A / E

براساسي داخلی را به درآمد هاقیمتبراساسضریب حمایت اسمی محصول، نسبت درآمد 
ي دولت بر هاسیاستثیر اتوان به تاز طریق این ضریب، می. یردگاي اندازه میي سایههاقیمت

غیرمستقیم به يهتر از یک باشد، از سوي دولت یارانبزرگNPCاگر . قیمت محصوالت پی برد
تر از یک باشد مالیات غیرمستقیم به تولیدکننده تحمیل تولیدکننده تعلق گرفته و اگر کوچک

.شده است

(NPCI)2اده ضریب حمایت اسمی نه-3

)3(NPCI = B / F

هاي قابل مبادله بر حسب قیمت بازاري را نهادهيهزینهضریب حمایت اسمی نهاده، نسبت 
تر از کوچکNPCIاگر . دهدشان نشان میايي سایههاقیمتها بر حسب این نهادهيهزینهبه 

تر از یک رد و اگر بزرگیگیهاي قابل مبادله از سوي دولت یارانه تعلق میک باشد به نهاده
.پردازدها مالیات غیرمستقیم میباشد تولیدکننده براي استفاده از این نهاده

3(EPC)ثر وضریب حمایت م-4

ي هاقیمتحاصل از تولید محصول بر حسب يهثر، نسبت ارزش افزودوضریب حمایت م
سنجد، در این ضریب اي میي سایههاقیمتتولید بر حسب يهداخلی را به ارزش افزود

:شوندهاي داخلی در نظر گرفته نمینهاده
)4(EPC = A - B / E – F

1- Nominal Protection Coefficient on Output
Nominal Protection Coefficient on Input -2

3- Effective Protection Coefficient
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ها و محصول دولت را بر بازار نهادهيهتوان اثرات مداخلاین ضریب میيهاز طریق محاسب
ي دولت از فرآیند تولید هاسیاستتر از یک باشد،بزرگEPSاگر . زمان بررسی کردطور همبه

صورت، به زیان تولید محصوالت تولیدکننده عمل کرده در غیر این. کندحمایت میمحصول
.است

ياهیسايهامتین قییروش تع
هاآنياهیمت سایها، قمحصول و نهادهيمت بازاریافزون بر قPAMيارزشگذاريبرا
ياهیسامت یآن درنظر گرفته شد و قینیمت تضمیقینیزمبیسيمت بازاریق. از استیمورد ن
حمل و بارگیري از مزرعه تا ينهیارز و هزیصادراتی، نرخ واقع1(FOB)مت فوب یآن از ق

ثاقب، (د شویخنثیمتیرقیو غیمتیقهاياختالليهیق کلین طریتا از ا2دشسر مرز محاسبه 
1384.(
:شوندیم میبه دو دسته تقسياهیمت سایقيمنظور محاسبهها بهنهاده

آالتنیکود، سم، بذر، ماش): يامبادله(تجارتقابل يهاهنهاد-1
یوانین، آب، کود حیکار، زميروین): یداخل(تجارتر قابل یغيهانهاده-2

ارز و ی، نرخ واقعیواردات(CIF)3فیمت سیت از قتجارقابل يهانهادهياهیمت سایق
ر یپذکه مبادلهجاآناز ). 1384قب، ثا(آمد دستبهه و حمل از سر مرز تا مزرعه یتخلينهیهز

يهانهادهينهیدارد، هزیبستگیخارجيبودن هر نهاده به امکان مبادله و فروش آن در بازارها
ينهادهينهیو هز) 1384ثاقب، (در نظر گرفته شد يادرصد مبادله85ییایمیسم و کود ش

توان گفت یگونه منیا). 1386، رانکاهمو یاشرف(منظور شد يادرصد مبادله34آالت نیماش
ل یاز قبییهانهیبه هزهاآنن خاطر که فروش یبه اییایمیسم و کود شيهاکه در مورد نهاده

100تر بوده و به کمیاز کل ارزش داخلهاآنيریپذارزش مبادله،ازمند استینيبندبسته

1- Free on board
درصد این قیمت 5/17درصد قیمت فوب و هزینه تخلیه و بارگیري و حمل 5/2هزینه حمل از مزرعه تا مراکز مصرف - 2

).1384حسینی، (ستا
3- Cost insurance fright
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مبادله وجود دارد اما خدمات آن ن خاطر که امکانیآالت هم به انیماشيبرا. رسدیدرصد نم
يهانهادهياهیسايهامتین قییتعيبرا. وجود داردمسالهن یمبادله کرد، ایراحتتوان بهیرا نم

دست بهبراين مفهوم که یاهب، کار رفته استهبهاآنفرصت مناسب ينهیکار، هزيروین و نیزم
نه پرداخت ین هزینهاده باالتريریکارگهبيکه برایتیفرصت هر نهاده، موقعينهیآوردن هز

را داشته است، در یافتین درید، باالتریکه نهاده به واسطه شرکت در تولیتیا موقعیشده است 
، يآبادلیخلییرزایو میمیسل(نهاده است ياهیمت ساینه معادل قین هزیا. نظر گرفته شد

در نظر گرفته شد که ید محصولیلآب در توينهیآب، برابر با هزياهیمت سایق). 1381
ياهیسامتیق. جاد کرده استیب در استان این محصوالت رقین ارزش افزوده را در بیباالتر
قلمدادیفرعدیتولکییوانیحرا کودیشده است زفرضبرابرآنيبازارمتیقبایوانیحکود

؛ 1384، کارانهمو یهنوششا(ست ینمطرحآندیتولدريارانهایورانتنیبنابرا،شودیم
). 1386زاده، هیدهمرده و فق

از جمله روش نرخ ارز موثر و روش یمختلفيهاارز، روشینرخ واقعيمحاسبهيبرا
ل یدلبه(PPP)1دیقدرت خريان روش برابرین میدر ا. ف شده استید تعریقدرت خريبرابر
است ناناز اقتصادداياف گستردهیطبودن آمار و اطالعات، مورد قبولرسدستو در یسادگ

پور و یخادم(ه است شدافته و در حال توسعه استفاده یتوسعه ياز کشورهاياریو در بس
:ده استشر استفاده یزصورتبهافت ین رهیز از این مطالعه نیرو در انیاز ا). 1385، ینجف

)5(RER = ER * (WPI / CPI)

ب یک تقریعنوانبهدر خارج از کشور است که یفروششاخص عمده2WPIن رابطه یدر ا
3CPI. کا در نظر گرفته شده استیکشور آمریفروشمت عمدهیآن، شاخص قيجاک، بهینزد

1- Purchasing Power Parity
2- Wholesale Price Index
3- Consumer Price Index
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نرخ ارز 2RERارز موجود در بازار و ینرخ اسمER1، یداخلیفروشمت خردهیشاخص ق
).1382، یدهقان(3استیواقع

یصادراتمزیت نسبیيهاشاخص
(RCA)شاخص مزیت نسبی آشکار شده-1

کرد برآورد و سنجش عملبراي1965باالسا در سال يوسیلهبهن بار یاین شاخص اول
یابیارزيروشی ساده براعنوانبهچنینهم.دشارایهمختلف يکشور در کاالهایصادرات

يکاالهايبراRCAن مقدار یین، با تعیبنابرا. شده استنهادپیشصادرات ینسبییکارا
افزون . کردا منطقه آشکار ییجهانيکاالها را در بازارهایت نسبیت مزیتوان وضعیمیصادرات

ک کاال ییت نسبیگاه مزیر در جاییتغعنوانبهزمان یاد شده در طیرات شاخص ییبر آن تغ
.شودیمیتلق

، )1986(و توماس ، کرافتر)1986(دو یونی، )1981(نو یآک،باالسااز بعد RCAاز شاخص 
و ی، سالم)1368(يدر خارج از کشور و مقار) 1997(م یو ل) 1991(کارانهمون هالست و 

.اندران استفاده کردهیدر ا) 1380(بهار شیپ
):1965باالسا، (ف شده است یر تعریزصورتبهRCAیاضیريرابطه

)6(RCAi
a = (Xi

a / X
i
t) / (X

w
a / Xw

t)

تمام tو یا خدمت مورد بررسیکاال aسطح جهان، wور مورد نظر، کشiن شاخص یدر ا
.کشور مورد نظر و جهان هستنديکاالها و خدمات مورد معامله

:ف کردیتوان تعریزیر مصورتبهشاخص را يرهایب، متغین ترتیابه
Xi

a : ا خدمت یارزش صادرات کاالa در کشورi

Xi
t :ور کشيکشاورزيارزش صادرات کاالهاi

1- Exchange Rate
2- Real Exchange Rate

ه با دست آمده که در مقایسبهwww.NationMaster.comنرخ ارز واقعی از سایت يي الزم براي محاسبههاداده-٣
.اي نداشته استهاي بانک مرکزي تفاوت قابل مالحظهداده

www.NationMaster.com


… ١٩٥

Xw
a : ا خدمت یارزش کل صادرات کاالaدر سطح جهان

Xw
t :در سطح جهان يکشاورزيارزش صادرات تمام کاالها

و مخرج iکشور ياز صادرات کشاورزaیصادراتيکه در آن، صورت کسر سهم کاال
سهم . جهان استياز کل صادرات کشاورزaيصادرکننده کااليکسر، سهم کل کشورها

آن یک کشور در اصل ساختار صادراتیيصادرات کاالهايک کاال از مجموعهیصادرات 
ک کاال از کل صادرات یيصادرکنندهيکشورهايدهد و سهم مجموعهیکشور را نشان م

.دکنیان میمورد نظر را نمايا منطقهیو ی، ساختار صادرات جهانياا منطقهیو یجهان
دارد و در یت نسبیتر از یک باشد مزورد کاالیی بزرگمقدار عددي این شاخص در مچهنانچ

).2000، کارانهمو یبراسل(نداردیت نسبیک باشد مزیتر از که کوچکیصورت

(RSCA)متقارن یت نسبیشاخص مز-2

شمار ن شاخص بهیاز نقاط ضعف ایکیابراز شده، یت نسبینامتقارن بودن شاخص مز
شود، در یک نشان داده میصفر تا يهک محصول در محدودیت یزن معنا که نبود میاهد؛ بیآیم

يبرا).1998الرسن، (دشویان میت بینهایک تا بیيدر محدودهیت نسبیکه وجود مزیحال
و یبراسل(شده است ارایهر یزصورتبهن شاخص یاز این ضعف، شکل متقارنیرفع ا

):2000، کارانهم
)7(RSCAi

a = (RCAi
a – 1) / (RCAi

a + 1)

وجود مزیت يدهندهاعداد مثبت نشان. گیردقرار می-1و 1بین RSCAمقادیر شاخص 
.استمزیت نسبی در محصول نبودنسبی و اعداد منفی گویاي 

MIشاخص 

صورتبهکه استشدن کشورها یتخصصيدرجهيریگاندازهيبراياریمعMIشاخص 
:)1962، یچلیم(شود میزیر تعریف 

)8( 
i i

ijijijij M/MX/XMI
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Xij : ارزش صادرات کاال یا خدمتa در کشورi

∑ Xij:ارزش صادرات کاالهاي کشاورزي کشور مجموعi

Mij: ارزش واردات کاال یا خدمتa در کشورi

∑ Mij: ارزش واردات کاالهاي کشاورزي کشور مجموعi

,1-]این معیار بین ارزش این شاخص مثبت باشد کشور در بخش مورد اگر. گیردقرار می[1
تر مقادیر باالتر این شاخص تشابه کم. نظر تخصصی و اگر منفی باشد غیرتخصصی است

هنگامی که تشابه کامل بین . دهدترکیب کاالیی بین صادرات و واردات یک کشور را نشان می
در و کلمنس. ردگیصادرات و واردات یک کشور وجود دارد این شاخص ارزش صفر می

معیار عنوانبه، از این شاخص تجارت جهانیدر ،1995در سال و وبستر يلوریو گ1985سال
.تخصصی شدن در سطح بخشی استفاده کردند 

ج و بحثینتا
يدورهیطینیزمبیسهکتاریکبرايسیاستتحلیلماتریسپارامترهايمحاسباتنتایج

ها نهینشانگر درآمد و هز1سطر دوم جدول . استشده ایهارمه یضم) 1(در جدول 85-1380
ت یدولت حذف نشده است و سطر سوم فعالهايهاز مداخلیاست که اثرات ناشیطیدر شرا
يهامتیاز قيبازاريهامتیسطر چهارم، انحراف ق. دهدیآزاد را نشان متجارتط یدر شرا

ير طول دورهد(I)ياهیاز سايدرآمد بازارزان انحرافیم. دهدیرا نشان م) ياهیسا(یواقع
ند یدهد در اثر دخالت دولت در فرایبوده و نشان میمنف81و 80يهاجز سالبهشدهیبررس

. دکننده اعمال شده استیم بر تولیرمستقیو غیضمنيهااتید، معادل مقدار انحراف، مالیتول
برداران، ت بهرهیبر حمایذار مبنگاستیبرخالف هدف سینیمت تضمیاست قین سیبنابرا
است، کردهد ین خریآن تضمیمت وارداتیتر از قمحصول را کمینداشته و حتیتیحمايجنبه

گر آن یشده است که مفهوم ديدارید داخل خریتر از محصول تولگرانیمحصول خارجیعنی
.ستهاآنبه یضمنيارانهیا پرداخت ییخارجيدکنندهیت از تولیحما
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يهامتیقبهمحصولواحدکیدیتوليبراازینموردیداخليهانهادهينهیهزنیبتفاوت
يبازارمتیقست که انیانگر ایها مثبت بوده و بدر تمام سال(K)ياهیسايهانهیهزويبازار

دیتولوبودههاآنياهیسامتیقازتربیشیداخليدکنندهیتوليبراهانهادهوعواملنیا
.گرفتیمصورتهانهادهنیادیخريبرامیرمستقیغویضمنیاتیمالپرداختبامحصول
دهد نرخ یبوده که نشان میمنفیمورد بررسيهاسالیز در تمامین(D)يمت بازاریسود به ق

، کشاورز ینیمت تضمیاست قیب با سین ترتیاهببوده ونرمال یتر از نرخ بازدهنییپایسودده
. دست آوردبهینیزمبیاز سمعمول رااست سود انستهنتویحت

مثبت بوده ) 81و 80يهاجز سالبه(ها سالیب در تمامیتقربه(H)ياهیمت سایسود به ق
کارا صورتبهد یها، منابع تولفرصت محصول و نهادهينهیدهد با در نظر گرفتن هزیکه نشان م

مثبت بر درآمد ياثر،ياهیمثبت بودن سود سایگرسخن دهب. افته استیص یستم تخصیدر س
. دهدیکشور نشان میمل

يهااستیستاثیرمجموع که دهد ینشان م1380-85يدورهدرشدهانجامهايهمحاسب
مت یبا قياز سود بازارتربیشياهیمت سایسود حاصل با قیعنیبوده است، یمنف(L)دولت 

ینیمت تضمیاست قیو بدان مفهوم است که سبوده) لتدوين شده از سوییتع(ینیتضم
.نداشته استیتیحمايجنبه

آمده ) 2(منتج آن در جدوليهاشاخص، استیل سیس تحلیماترمنظور تکمیل تحلیلبه
: است

1380-85يهاسالدر ینیزمبیسیتیي حماهاشاخص) 2(جدول 
1385 1384 1383 1382 1381 1380 شاخص

5/0
40/0
94/0
7/2

8/0
31/0
86/0
9/2

3/0
30/0
54/0
0/1

9/0
36/0
83/0
7/3

4/1
37/0
08/1
7/4

9
06/1
91/2
0/25

(DRC)یمنابع داخلينهیهزاریمع

(NPCI)نهادهیاسمتیحماضریب

(NPC)محصولیاسمتیحماضریب

(EPC)موثرتیحماضریب

قیتحقيهاافتهی: ماخذ
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تر از کم82-85يهاساليبرا(DRC) یمنابع داخلينهیشاخص هز) 2(جدولبراساس
دهد که ین شاخص نشان میا. د محصول استیدر تولیت نسبیاز وجود مزیواحد بوده و حاک

ال یر90متوسططوربه، جهانیيال ارزش افزودهیر100هر يازابه82مثال در ساليبرا
ش یانگر افزایبافته و یکاهش يبعديهاسالن رقم در یا. وجود داشتیمنابع داخلينهیهز
.استیت نسبیمز

تر از واحد بوده کم80سال جزها بهسالیدر تمام(NPCI)از نهاده یت اسمیب حمایضر
ت یم حمایرمستقیغيهاارانهیپرداختقابل مبادله با يهان اساس دولت از نهادهیبر ا. است

هاي قابل خرید نهادهيریال هزینه100هر يازالت بهدو82عنوان مثال در سال هب. کرده است
دکننده یتول80اما در سال . گرفتمیکنندگانتولیدریال از 36ت از بازارهاي جهانی، تجار

.بوده است) یمت داخلیباالتر از ق(یجهانيهامتیها با قن نهادهین ایمامجبور به ت
و 80يهاسالجزها بهدر تمام سال(NPC)از محصول یت اسمیب حمایضريمقدار عدد

براي مثال در . استدکنندگانیتولازیضمناتیمالافتیدرنشانگرتر از واحد بوده و کم81
ریال درآمد داشت، با دخالت دولت و 100دکننده یآزاد تولتجارتاگر در شرایط 82سال 

.ریال درآمد داشته است83ینیزمبیتولید سشرایط بازار داخلی،
ونهادهدر بازاردولتيهاتیحماندیبرآکهستانیانگر ایبها در تمام سالEPCشاخص 

محصولوهانهادهدر بازاردولتدخالتکهمعنانیاهب. استبودهتیحماصورتبهمحصول
برافزودهارزشاست وشدهآزادتتجارحالتبهنسبتکشاورزاندرآمدشیافزابهمنجر

در سال مثال يبرا.استياهیسامتیقحسببرافزودهارزشازتربیشيزاربامتیحسب ق
ال ارزش افزوده در یر370ت آزاد، تجارط یال ارزش افزوده در شرایر100هر يازابه82
.وجود داشتیداخليط دخالت دولت و بازارهایشرا

يعمدهيکشور صادرکنندهچهاربراي MIو RCA ،RSCAيهاشاخص) 3(در جدول
RCAها شاخص ن سالیدر تمام ا. آورده شده است1378-85يران در دورهیو اینیزمبیس

گر یديمزیت نسبی داشته و براینیزمبیایران در صادرات سواز یک بوده تربیشبراي ایران 
در محصول مورد یصادراتینسبت یانگر مزیک و بیتر از ن شاخص بزرگیمقدار از ینکشورها 
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کشورمان روند ين شاخص برایر ایآمده است مقاد)3(طور که در جدول همان. باشدیظر من
شاخص . استن محصول ید در ارزش صادرات ایرات شدییل تغیدلن بهیندارد که ایمشخص
RSCAصادرات در محصول یت نسبیمثبت است و مزيعددگفته شدهيهمه کشورهايبرا

تر محصول جایگاه مناسبران یايبراRSCAبودن يصعود.دهدین دوره را نشان میايبرا
حضور در بازار جهانی نمایان يرا براي ادامهيتربیشنانمورد نظر در بازار جهانی و نیز اطمی

شدن ید محصول به سمت تخصصیدر تولیاد شدهيدهد کشورهاینشان مMIر یمقاد. کندمی
.کنندیحرکت م

1378-85يهاسالیک کشورها طیبه تفکMIو RCA ،RSCAر شاخص یمقاد) 3(جدول 
1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 کشور            سال

1/2
3/0

006/0
7/1
3/0

001/0
9/2
5/0
0/0
2/2
4/0

004/0
0/1
0/0
006/0-

8/1
3/0

004/0
9/1
3/0

002/0
7/1
3/0
002/0-
1/2
4/0

003/0
3/1
1/0
003/0-

1/4
6/0

001/0
6/1
2/0

001/0
0/2
3/0
002/0-
3/2
4/0

004/0
7/1
3/0
003/0-

4/4
6/0

001/0
7/1
3/0

002/0
8/1
3/0
002/0-
4/2
4/0

004/0
6/1
2/0
004/0-

7/1
3/0

004/0
5/1
2/0

001/0
7/1
3/0
002/0-
9/2
5/0

006/0
6/1
2/0
004/0-

7/1
3/0

002/0
6/1
2/0

001/0
9/1
3/0
002/0-
2/3
5/0

006/0
5/1
2/0
003/0-

5/7
8/0

002/0
6/1
2/0

001/0
8/1
3/0
002/0-
8/2
5/0

004/0
4/1
2/0
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ینیزمبیسيصادرکنندهيکشورهايبراRCAار یمعیبستگهم
يکشورهاRCAار یمعیبستگن محصول، از همیایران در بازار جهانیاين رقباییتعيبرا

با ران یاRCAار یآمده است مع) 4(طور که در جدول همان. دشاستفاده عمدهيصادرکننده
یدهد سهم بازار صادراتیکه نشان ماست دار یو معنیمنفايک رابطهیآلمان و بلژيکشورها
عنوانبهن کشورها یاینیزمبیکند و صادرات سیر میین کشورها تغیعکس ابرران یکشور ا

یاست صادراتیالزم است سپس. دیآیران به حساب میاینیزمبیبازار سيبرايجديرقبا
.دشوم یران تنظیاینیزمبیس

رانیو اینیزمبیسيعمدهيصادرکنندهيکشورهاRCAیبستگهم) 4(جدول
رانیا آلمان کیبلژ فرانسه هلند

رانیا
آلمان

کیبلژ
فرانسه
هلند

1
4/0-
3/0-
2/0
2/0

1
3/0
9/0-
4/0-

1
4/0-
6/0-

1
3/0 1
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هانهادپیشو يریگجهینت
ن ید اینبوده و نتوانسته است از تولییاست کارایسینیزمبیسيبراینیمت تضمیست قایس

ک از محصوالت یهر يبراینیمت تضمیاست قیس. عمل آوردبهيت موثریمحصول حما
ک بودن یت مشخص شده، استراتژیزان حماید با توجه به اهداف مشخص، میبايکشاورز

دن به یرسيخانوار و براییمحصول در سبد کاالت یبه واردات آن، اهمیمحصول، وابستگ
هر محصول با توجه به يبراشودیمنهادپیشن یبنابرا. شودانجاممصرف ينهیبهيالگو
.دشومشخص ینیمت تضمیو قیتیت آن، روش حمایاهم

جهتت موثر و در ید با هدف حمایبایمحصوالت اساسيبراینیمت تضمیاست قیس
ینیمت تضمین قییتعيارهاین حالت معیدر ا. کاهش واردات وضع شودوییش خوداتکایافزا
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برخوردار يترت کمیاز ضرورت و اهمت موثر،یحمابریگذار مبناستینسبت به هدف س
ییباشد که توانایمت مطلوبیدنبال قد با توجه به اهداف مورد نظر بهیگذار بااستیس. است
. باشددکنندگان را داشتهیت موثر از تولیحما

رد و به هر کدام از عوامل در یمدنظر قرار گيد عوامل متعددیباینیمت تضمین قییتعيبرا
توان یمینیمت تضمین قییثر در تعون عوامل میترمهماز . داده شودیوزنینیمت تضمین قییتع
يمت در کشور، نرخ تورم، درجهیقی، روند کل)یفروشمت عمدهیق(مت بازار آزاد محصول یق

را نام برد که وزن هر کدام از ...د ویتولينهیمحصول، هزیمت جهانیبه واردات، قیوابستگ
. گذار دارداستیت مدنظر سیحمايبه درجهیرها بستگین متغیا

ه و یگونه تجزنیایوانع اصلها و متین محدودیترمهماز یکیق، یآمار مناسب و دقنبود
نهادپیش. آوردیش میمناسب پيگذاراستیسيبراراییهاتیکه محدوداستها لیتحل

ياطالعات بخش کشاورزيآورجمعيرا برايتربیشاهتمام يوزارت جهاد کشاورزشودیم
.اتخاذ گرددیمناسبيهااستیمناسب، سيآمارينهیعمل آورد تا با فراهم بودن زمبه

منابع
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