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به تعيين ارتباط ،روش هم انباشتگي جوهانسون جوسيليوسبا استفاده از،در اين مطالعه. است
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دست آوردن بازدهي باالتر از حمايت ها، منابع ه هاي عملكرد مي توان ضمن باين شاخص

.كرداختصاص داده شده به اين بخش را نيز به صورت هدفمند و كارامد صرف 

JELF13:طبقه بندي

:هاكليدواژه

ةحمايت، بخش كشاورزي، ضريب حمايت اسمي توليد كننده، مزيت نسبي، رابط

مبادله

مقدمه

حمايت از بخش كشاورزي و تثبيت درآمد فعاالن اين بخش از جمله مسائل و 

اي است كه بخش يافته و در حال توسعهها و كشورهاي توسعههاي كليه دولتدغدغه

هاي حمايتي و سياست. اي و بنيادي مطرح استبه عنوان يك بخش پايههاكشاورزي در آن

ويژه كشورهاي به،ها در بخش كشاورزي ايران در مقايسه با ساير كشورهاابزارهاي اعمال آن

كننده ها نيز عمدتاً حمايت از مصرفتنوع كمتري داشته و  گرايش عمده اين سياست،پيشرفته

به جايگاه بخش كشاورزي نظربا ). 1386داني، زواعظي و ي(باشدمصرفي اساسي ميهايو كاال

وهاي خاص آن از جمله سهم آن در ارزش افزوده كل اقتصاد،در اقتصاد كشور و ويژگي

بخش صنعت، ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستاييان و مواردي ةجايگاه آن در تغذي

خش از جمله ضروريات بوده و در اين راستا بايد از اين قبيل، توجه هدفمند و منطقي به اين ب

سياست هاي حمايتي اجرا شده در بخش كشاورزي ايران مورد بررسي دقيق قرار گرفته و نقاط 

. قوت و ضعف آن مشخص گردد

كشورهاي صنعتي به خصوص صادركنندگان ،اصلي محصوالت كشاورزيحاميان

كشورهاي داراي درآمدهاي باالي صنعتي و برخيكشورهاي تازهومحصوالت كشاورزي

اگر چه در كشورهاي در حال توسعه برخي حمايت ها مانند پرداخت يارانه به . نفتي هستند

به صورتي اما سياست هاي كالن اقتصادي غالباً،نهاده ها و قيمت هاي تضميني وجود دارد
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در فائو. فت مي شوداز بخش كشاورزي ماليات نيز درياهستند كه اين حمايت ها خنثي و بعضاً

حمايت گرايي بين كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به نكاتةگزارشي در خصوص مقايس

به طور كلي كشورهاي صنعتي نسبت به كشورهاي در حال توسعه حمايت .1: كرداشاره زير

كاالهاي كشاورزي بسيار ةكنندكشورهاي وارد.2؛ كنندميبيشتري از بخش كشاورزي 

ةكشورهاي در حال توسع.3اند؛ كنندگان كاالهاي كشاورزي بودهتر از صادرگراحمايت

م با مداخله در بخش كشاورزي و به طور غير يمحصوالت كشاورزي به طور مستقةكنندصادر

سطح .4مستقيم با حمايت از بخش صنعتي شهري بر بخش كشاورزي ماليات وضع مي كنند؛ 

تراز ،ميالدي60از اواخر دهه .5مستقيم و مثبت دارد؛ حمايت با سطح درآمد سرانه ارتباط 

تجارت محصوالت كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه رو به وخامت گذاشته و در عين 

هاي سياست. افزايش يافته استيافته مرتباًحال مازاد مواد غذايي در كشورهاي توسعه

به اين وضعيت كمك كرده است اما ،اين پيامد نيستةكنندكشاورزي تنها متغير تعيين

).1375رحيمي، (

وديتولي نسبتيمزويتيحماي هااستيسي به بررس)1389(و همكاران ييرضا

ليتحلسيماترروش،در اين بررسي. اندپرداخته )اصفهانمطالعه موردي استان(از يپصادرات

ليد از شاخص هزينه منابعنسبي توگرفته شد و به منظور بررسي مزيتكار هبPAM(1(استيس

نسبي هاي مزيتنسبي صادرات از شاخصمزيتةهمچنين براي محاسبو ٢)DRC(داخلي 

نتايج نشان . گرديداستفاده ٤)RSCA(متقارن شده نسبي آشكارو مزيت٣)RCA(شده آشكار

ليل حمايت كرده وها و محصوهاي مورد بررسي، دولت از بازار نهادهدهد كه در تمام سالمي

. توليد نداشته استدرنسبيمزيت) 1383جز سال هب(مذكور ةپياز در دور، محصول حالبا اين

دولت با اعطاي يارانه غيرمستقيم از محصول حمايت 1385و 1384، 1380، 1379هاي در سال

اين هاي دولت به صورت وضع ماليات بر سياست1383- 1381ةكه طي دوركرده در حالي

1 .Policy Analysis Matrix
2 .Domestic Resource Cost
3 .Revealed Comparative Advantage
4 .Revealed Symmetric Comparative Advantage
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ماليات غير 1380و 1379هاي قابل تجارت در سال هاي همچنين بر نهاده. محصول بوده است

نتايج . ها يارانه تعلق گرفته استبه اين نهاده1385- 1381ةو طي دورمستقيم وضع شده

دهد كه ايران براي محصول مورد نظر نشان ميRSCAو RCAهاي دست آمده از شاخصهب

.از مزيت نسبي صادراتي برخوردار بوده است) 1384جز سال هب(1385-1378ةطي دور

اي تعدادي از اي موانع غيرتعرفهمعادل تعرفهةبه محاسب) 1380(كميجاني و همكاران

اي اعمال شده بر اين محصوالت هاي تعرفهآن با محدوديتةمحصوالت كشاورزي و مقايس

محصوالت كشاورزي منفي است كه اين امر بيشتري او دريافتند كه اوالً معادل تعرفهندپرداخت

عدم حمايت از بخش كشاورزي توسط نظام تجاري مي باشد به نحوي كه حتي ةخود نشان

ثانياً با توجه به تعداد . ها بر بخش كشاورزي بوده استگونه سياستاينةماليات پنهان نيز نتيج

نشان ،در اين مطالعه. فاده مطلوب نشده استاي استاز موانع تعرفهتقريباً،ايموانع غيرتعرفه

محصوالت به غير از موز و ةاي بر حسب نرخ حمايتي ارز براي كليداده شده كه معادل تعرفه

حال چنانچه نرخ آزاد ارز مدنظر . ها و براي اكثر محصوالت مثبت بوده استدر اغلب سال

ها واردات ت، در اغلب سالطور كه مورد نظر موافقتنامه كشاورزي نيز هسهمان،باشد

بدون وجود مانعي صورت گرفته و حتي به نحوي حمايت از واردات نيز به محصوالت تقريباً

.وقوع پيوسته است

هاي بخش كشاورزي نشان دادند كه در در بررسي يارانه) 1387(مهربانيان و مؤذني 

هاي بيشتر به نهادههاي تخصيص داده شده به توليدكنندگان بخش كشاورزي ايران يارانه

كودشيميايي، بذر، نهال، سموم و واكسن، ماشين آالت، تسهيالت، خريدهاي تضميني، بيمه 

.محصوالت كشاورزي و پژوهش و آموزش پرداخت شده است

هاي اقتصادي و توسعه هاي سازمان همكاريشاخص) 1386(واعظي و يزداني 

)OECD(حمايت از توليدكنندهشامل)PSE(كننده از مصرفحمايت ،١)CSE(حمايت از ،٢

83- 1380هايسالةدر فاصلTSE(4(و حمايت كل از بخش كشاورزي٣)GSSE(خدمات

1. Producer Spport Estimate
2. Concumer Spport Estimate
3 . General Services Spport Estimate
4 . Total Spport Estimate
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و ضريب حمايت كمك اسميNPC1ضرايب حمايت اسمي. مورد استفاده قرار داده اند

NAC2 نتايج مطالعه حاكي از آن است كه جز در مورد برخي از محصوالت . شدبرآوردنيز

هماهنگي بين نشانة نااين موضوع .ه استرا نداشتهاي اجرا شده كارايي الزم سياست،اعيزر

ها مي باشد كه لزوم هاي الزم براي اجراي اين سياستهاي حمايتي و نبود زيرساختسياست

هاي هاي حمايتي و متناسب ساختن آن با افزايش هزينه هاي توليد و قيمتبازنگري در قيمت

.ايش حمايت از توليدكنندگان را ايجاب مي نمايدجهاني و افز

ةدر تعيين يك مدل سيستمي پويا براي مطالع) 1383(تبارپرويزيان و كريمي

هايي مانند افزايش قيمت محصوالت هاي حمايتي بخش كشاورزي در ايران، سياستسياست

ها اين سياستآثار. دكشاورزي و افزايش نرخ ارز و تركيبي از اين دو را مورد آزمون قرار دادن

نسبت،3ICORواردات محصوالت كشاورزي، شاخصبر متغيرهايي نظير صادرات و

ثابت ،دراين مطالعه. گذاري به ارزش افزوده و ضريب خودكفايي ارزيابي شده استسرمايه

هاي مختلف اقتصاد توصيه مي شوندبراي فعال كرن بخشهايي كه عموماًسياستشد

.ج مثبتي در بخش كشاورزي به بار آورندتوانند نتايمي

را مورد كشاورزي آمريكار گري و حمايت دساختار البي),2005Kishour(كيشور

به 2000-1991هايبا استفاده از اطالعات مربوط به سالمطالعه،در اين .بررسي قرارداده است

ز بخش كشاورزي گري و حمايت گرايي االبيشده رويبين مخارج صرفةبررسي رابط

ها به طور مثبت با كه مخارج صرف شده توسط البينشان دادنتايج تحقيق . پرداخته شده است

به عبارت ؛هاي خاص وضع شده در اقتصاد آمريكا مرتبط استاي و تعرفهتعرفهموانع غير

يارانههاي اياالت متحده روي كاالهايي كه از صادراتارتباط مثبتي بين متوسط تعرفهديگر،

هاي اقتصادي و كشاورزي مخارج البيبدين معني كهها وجود داردگيرند و مخارج البيمي

1 . Nominal Protection Coefficient
2. Nominal Asistance Cofficient
3 . Incremental Capital Output Ratio 
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ها ها شده است و مي توان نتيجه گرفت افزايش نهادها و سازمانآمريكا باعث افزايش حمايت

. هاي كشاورزي روي حمايت گرايي مؤثر استو البي

كشور صنعتي با 23ايت كشاورزي در با تمركز روي حم),Inhwan(2008اينوان

باال و سهم پايين بخش كشاورزي در كل اقتصاد و بهره گيري از ةهاي درآمد سرانويژگي

هاي تابلويي را براي ضريب رگرسيون داده،2004- 1986ةدر طي دورOECDهاي خامداده

حمايت كه سطح اددنشانبرآورداين . كرده استبرآوردمشاركت اسمي توليدكننده 

. سرانه دركشاورزي داردGDPمنفي با سهم كشاورزي در كل اقتصاد وةكشاورزي رابط

نامساعد است كه شرايط بازاركه سطوح حمايت كشاورزي زمانيدادههمچنين نتايج نشان 

كه كرده استپيشنهاد ) روگوئهوبعد از دور ا(متغير موهومي ،در اين بررسي. يابدافزايش مي

دور اروگوئه در كشاورزي نبايد سطوح حمايت كشاورزي بين المللي را كاهش هايتوافقنامه

كه هر داده استنشان WTOمتغيرهاي موهومي براي هر عضو در مذاكرات كشاورزي . دهد

عضو ويژگي خاص و سطوح حمايتي مختلفي از حمايت كشاورزي را دارد كه ناشي از 

.ورزي استبعدي بخش كشاكارايي كشاورزي و جايگاه چند

باصرفاًكشاورزاندرآمدتوزيعبهبودكهكندپيشنهاد مي) (FAO, 1987فائو

قابل،گذارندمياثرطورغيرمستقيمهبنابرابريعواملبركه، قيمتيسياستمانندابزارهايي

قرارگيرنداستفادهموردبايستميسياستيابزارهايديگر،راستاايندرونبودهپيگيري

اقتصادباكشورهايدرييكشاورزمحصوالتگذاريقيمتسياستبررسيهمچنين

پايينمنظوربهمحصوالتاجباريو خريدپايينقيمتكهدهدنشان ميشده،ريزيبرنامه

صنعتيبخشبهمنابعيكاراحركتمانعبلندمدتدركنندگانمصرفنگهداشتن قيمت

.شودمي

گذاري ثبات در سياستنبودشود كه شخص مياز مجموع مطالعات داخلي اين نتيجه م

به صورت پنهان بوده كه عمدتاً(يارانه منفي يا ماليات بر توليد محصوالت كشاورزي و بعضاً

كننده و سوق ، بهينه نبودن الگوي يارانه اختصاص داده شده به توليدكننده و مصرف)است
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ي مثل كودشيميايي و سموم و هاي توليدها به شكل حمايت بيشتر از نهادهدادن حمايت

مشكالت از جمله )كه خود موجب تخريب محيط زيست نيز شده اند(ها كشعلف

همچنين در بررسي مطالعات خارجي .ندهاي حمايتي در بخش كشاورزي ايران بوده اسياست

شود كه حمايت از بخش كشاورزي حتي بعد از مطرح شدن آزاد سازي گونه دريافت مياين

شود كه نيافته انجام مييافته و توسعهچنان در اكثر كشورهاي توسعههم،جهاني شدنتجاري و 

در . باشدميامنيت غذاييةزمينبخش كشاورزي درةالعمل نشان از اهميت ويژاين عكس

ابتدا ،براي اعمال حمايت از بخش كشاورزي قبل از هرگونه اقدامي،بيشتر كشورها

از ،هاي مختلفيرد بررسي قرار گرفته و سپس از شاخصهاي تجاري هر كشور موسياست

تالش ،در اين مطالعه.استاستفاده شده ،OECDهاي مطرح شده در سازمان جمله شاخص

با توجه به .شوندثر بر حمايت از بخش كشاورزي در ايران شناسايي ؤشده است تا عوامل م

متغيرهاي مختلف روي اثر ،مطالعات داخلي و خارجي انجام شده در خصوص موضوع

. گرفتشاخص كلي حمايت مورد بررسي قرار 

روش تحقيق

حمايت از بخش كشاورزي ايران به دنبال شناسايي ةاين مطالعه با بررسي عوامل تعيين كنند

هاي حمايتي و با توجه به تنوع شاخص. ثر بر حمايت از اين بخش مهم اقتصادي استؤعوامل م

به عنوان 1،كنندهن بخش، از شاخص معيار كلي حمايت از توليدكننده در اياهميت توليد

از مدل ،در اين تحقيق. استفاده شد،هاي حمايتي در بخش كشاورزياي از شاخصنماينده

با وارد كردن شاخص معيار كلي حمايت از )Honma and Hayami, 1986( هونما و هيامي 

:د استفاده در اين تحقيق به صورت زير استفرم كلي مدل مور. توليد كننده استفاده گرديد

)1(

1. Aggregate measure of support (AMS)
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متغير معرف ميزان Iمعيار كلي حمايت از توليدكننده، AMSق،ودر الگوي ف

مثل توليد ناخالص داخلي يا درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام و يا ارزش افزوده (درآمد

مبادله ةرابطTRوي كار در بخش كشاورزي،نسبت سرمايه به نيرK/L،)ش كشاورزيبخ

معرفي متغيرهاي به ،در ادامه. باشدميمزيت نسبي بخش كشاورزيCAوبخش كشاورزي

.ها پرداخته شده استآنةمحاسبةمدل و نحو

)AMS(معيار كلي حمايت از توليد كننده

ان استفاده حمايت از بخش كشاورزي مي توةاز شاخص هاي مختلفي براي تعيين انداز

ها مي تواند براي هر كدام از محصوالت بخش كشاورزي به طور مجزا و نمود كه اين شاخص

دقيق ترين ابزار موجود براي اندازه گيري حمايت از بخش . يا براي كل بخش محاسبه گردد

ةاست كه ارزش ناخالص ساالنه كلي)PSE(كشاورزي معيار تخمين حمايت از توليد كننده

كه به منظور حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي انجام مي شود راييهاپرداخت

جزء 8اين شاخص در سطح مزرعه اندازه گيري شده و متشكل از . كندگيري مياندازه

حمايت قيمتي، پرداخت بر اساس توليد، پرداخت بر اساس سطح كاشت يا تعداد دام نگهداري 

برنامه هاي كشاورزي، پرداخت بر اساس عدم مشاركت درةشده، پرداخت بر مبناي سابق

. ستمصرف نهاده، پرداخت بر اساس كل درآمد مزرعه و يا توليد كننده و ساير پرداخت ها

آمار اين شاخص در كشورهاي در حال ،علي رغم دقت معيار تخمين حمايت از توليد كننده

ش كشاورزي معيار از بخ) AMS(معيار كلي حمايت. توسعه نظير ايران در دسترس نيست

ديگري است كه براي اندازه گيري حمايت از بخش كشاورزي علي رغم دقت كمتر نسبت به 

اين معيار آن بخش از حمايت از توليد . تخمين حمايت از توليد كننده به كار گرفته مي شود

بر حسب معيار پولي ،مختل كننده تجارت هستندكه مستقيماً،كنندگان بخش كشاورزي را

،اين معيار كمتر از معيار تخمين حمايت از توليدكننده استةدقت و انداز. كندگيري ميازهاند

كه مستقيماً را زيرا حمايت هاي مرزي انجام شده در بخش كشاورزي و ساير حمايت هايي 

گيالنپور و حجازي، (استاين معيار به صورت زير . كننده تجارت نيستند در خود نداردمختل

1388:(
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قيمت داخلي i ،idPمعيار كلي حمايت مربوط به محصول iAMSدر اين رابطه، 

،jقيمت داخلي نهاده j ،jdrقيمت جهاني نهاده i،jwrقيمت جهاني محصولi ،iwPمحصول 

e ،نرخ ارزQ مقدار محصولi مشمول قيمت حمايتي وq مقدار نهادهj مشمول دريافت يارانه

.استفاده گرديد AMSشود كه در مطالعه حاضر از شاخص يادآور مي. است

متغير معرف درآمد

ز بخش رسد در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران ميزان حمايت ابه نظر مي

كشاورزي به طور مستقيم با درآمدهاي حاصل از صدور نفت و يا ميزان توليد ناخالص داخلي 

OECDدر مطالعات كشورهاي . كشور و يا ارزش افزوده بخش كشاورزي ارتباط داشته باشد

ييد شده أمثبت بين رشد توليد ناخالص داخلي و ميزان حمايت از بخش كشاورزي تةنيز رابط

ميزان توليد ناخالص داخلي و يا ارزش ،يكي از متغيرهاي درآمدهاي نفتي،رواز اين. است

نكته . بخش كشاورزي را مي توان به عنوان يك متغير توضيحي در مدل استفاده نمودةافزود

مورد ةجالب اينكه ضريب همبستگي بين درآمدهاي نفتي و توليد ناخالص داخلي در دور

در . ه كه نشانگر ارتباط بسيار نزديك اين دو متغير استدست آمدهدرصد ب95بررسي حدود 

.متغير درآمدهاي نفتي كشور به عنوان متغير توضيحي وارد مدل گرديد،نتيجه

نسبت سرمايه به نيروي كار در بخش كشاورزي

يافته ها از بخش كشاورزي در كشورهاي توسعهيكي از داليل كاهش حمايت

. افزايش نسبت سرمايه به نيروي كار در اين بخش بوده استبر شدن بخش كشاورزي و سرمايه

به منظور آزمون اين فرضيه كه آيا در بخش كشاورزي ايران نيز ميزان در مطالعه حاضر 

از اين ؟حمايت ها از بخش كشاورزي با نسبت سرمايه به نيروي كار ارتباط داشته است يا خير

. متغير استفاده شد
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مزيت نسبي بخش كشاورزي

پرسشهاي مختلف اقتصادي در يك كشور، در خصوص ميزان حمايت از بخش

است كه آيا ميزان حمايت از يك بخش خاص ارتباطي با مزيت نسبي در آن بخش اينمطرح 

ها مزيت نسبي هايي كه در آنآيا كشورهاي مختلف از بخش،دارد يا خير؟ به عبارت ديگر

ميزان حمايت ارتباط چنداني با وجود يا عدم وجود آورند يا اينكهدارند، حمايت به عمل مي

مثل ژاپن و ،يافتهبرخي از كشورهاي توسعهةتجرب؟مزيت نسبي در يك بخش خاص ندارد

نشان داده است كه حداقل در بخش كشاورزي، علي رغم عدم وجود ،اياالت متحده آمريكا

از . ه وجود داشته استمحصوالت، حمايت از اين بخش همواربرخي مزيت نسبي در توليد 

به نظر مي رسد در اكثر كشورها ميزان حمايت از بخش كشاورزي ارتباط چنداني با ،رواين

براي آزمون اين فرضيه در ايران نيز از . نداشته استتوليدوجود يا عدم وجود مزيت نسبي در

به ،نعتوري نيروي كار در بخش صوري نيروي كار در بخش كشاورزي به بهرهنسبت بهره

استفاده و اثر آن بر ميزان حمايت از ،عنوان شاخصي براي مزيت نسبي در بخش كشاورزي

وري نيز از نسبت ارزش افزوده به براي متغير بهرهكه است گفتني. شدبخش كشاورزي بررسي 

.گرديدجمعيت شاغل در آن بخش استفاده 

مبادله بخش كشاورزيةرابط

نسبت شاخص قيمت كاالهاي :ست ازابادله عبارتمةيكي از تعاريف رايج رابط

گاهي اوقات كشورهاي مختلف براي تشويق . صادراتي به شاخص قيمت كاالهاي وارداتي

از اين . مبادله اقدام به وضع حمايت از بخش هاي اقتصادي مي نمايندةصادرات و بهبود رابط

يزان حمايت از اين بخش بررسي در اين تحقيق نيز اثر رابطه مبادله بخش كشاورزي بر م،رو

. گرديد

رهيافت جوهانسون براي تعيين بردارهاي هم انباشتگي

هستامكان اين،دداشته باشوجود چنانچه در يك مدل رگرسيون بيش از دو متغير 

منظور از اين بحث آن است كه .انباشتگي در مدل وجود داشته باشدكه بيش از يك بردار هم
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متغير، براي ،دهند و به طور كليميروابط تعادلي متعددي را شكل االًاحتممتغيرهاي مدل 

- ساده(است زماني كه ، از اين رو. توان داشتانباشتگي ميبردار همبه تعداد

باشتگي انانباشتگي وجود داشته باشد، بردار همتوان درك كرد كه چنانچه هم، مي)ترين حالت

انباشتگي وجود همةصرفاً يك رابطشودبوده و فرض چنانچه. فرد استهمنحصر ب

دارد، در حالي كه واقعاً بيش از يك رابطه وجود داشته باشد، اين موضوع اشكالي اساسي 

زيرا روش انگل گرنجر فقط ،گرنجر قابل حل نيست-نمايد كه توسط رهيافت انگلايجاد مي

دار هم انباشتگي را نشان مي دهد و در زماني كه بيش از يك بردار موجود باشد، اين يك بر

گرنجر مورد نياز -يك رهيافت جايگزين براي روش انگل،از اين رو. نداردروش كاربرد 

).Enders, 2010(است كه اين رهيافت در معادالت چندمتغيره، رهيافت جوهانسن است 

اي را به يك حالت است مدل تصحيح خطاي تك معادلهاين رهيافت بهتر ةبراي ارائ

،زا هستندكه همگي درونو ، سه متغيربا در نظر گرفتن. دادچندمتغيره تعميم 

:داريم

)5      (

به صورت زير )VECM(1توان به صورت يك مدل تصحيح خطاي برداريميكه اين رابطه را

:ارائه كرد

)6  (

:آندركه

و  .

حاوي اطالعاتي در خصوص روابط بلندمدت و بوده3×3يك ماتريس ماتريس 

سرعت تعديل به سمت تجزيه كرد كه در آن به صورت راتوان مي. است

معادل با از اين رو، جزء. همان ماتريس بلندمدت ضرايب استضرايب تعادلي و 

اي است با اين تفاوت در حالت تك معادلهجزء تصحيح خطا 

1. Vector Error-Correction Model
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ةيك جنب. باشدميبردار در يك چارچوب چندمتغيره )n-1(وي حداكثر حاكه 

بندي مدل پويا آن است كه آيا يك عرض از مبدأ يا روند بايد در مدل مهم در فرمول

كه مشتمل بر تمامي ، VECMحالت كلي ؟مدت يا هردو مدل وارد شودمدت يا بلندكوتاه

:شودزير نشان داده ميةسط رابطتواند اتفاق بيفتد، توهايي است كه ميحالت

)7(

با ضريب (توان يك جزء ثابت مي. هاي ممكن را مشاهده نمودتوان حالتدر اين رابطه مي

و نيز يك ) )CE(انباشتگي همةمعادل(را در مدل بلندمدت ) با ضريب (و يك روند ) 

به طور . را در مدل كوتاه مدت  داشت) با ضريب (و يك روند ) ضريب با (جزء ثابت 

اما ،هاي اول و پنجم واقعي نيستنداگرچه مدل. توان در نظر گرفتمدل متمايز را مي5،كلي

:ندها براي كامل شدن بحث ارائه شده اتمامي آن

. وجود نداردVARيا CEاز مبدأ يا روند در عرض: 1مدل 

اگرچه اين ؛انباشتگي وجود نداردها و يا روابط همقطعي در دادهياجزا،در اين حالت

. افتدموضوع در عمل به ندرت اتفاق مي

VARو عدم حضور عرض از مبدأ و روند در ECدر) نه روند( وجود عرض از مبدأ : 2مدل

ها وجود گونه روندهاي خطي در دادهاين حالتي است كه هيچ . 

.ندگيري شده داراي ميانگين صفرهاي يك بار تفاضلندارد و از اين رو، سري

روند حضور ندارد VARو CEعرض از مبدأ وجود دارد ولي درVARو CEدر مدل : 3مدل

ها وجود ندارد، اما هردو در اين حالت روندهاي خطي در سطوح داده. 

.دارند) رانش(كل تصريح حول عرض از مبدأ جريان ش

روند خطي حضور دارد، اما در CEعرض از مبدأ وجود دارد و درVARو CEدر : 4مدل

VAR در ،در اين مدل. روند حضور نداردCE يك روند را به عنوان يك متغير

. نظر گرفته شوددر) ريپيشرفت فناو(زا كرده تا رشد برونروند ايستا وارد
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عرض از VARحضور داشته و در ) مربعي(عرض از مبدأ و روند به توان دوCEدر : 5مدل 

مدت دهد تا روندهاي خطي در مدل كوتاهاين مدل اجازه مي. مبدأ و روند خطي حضور دارد

.وجود داشته باشدCEو روندهاي مربعي در 

براي فوقمدل متفاوت 5دام يك از است كه كمسئله اينبا توجه به آنچه گفته شد، 

هاي اول و پنجم با احتمال كمي رخ قبالً اشاره شد كه مدل. انباشتگي مناسب استآزمون هم

به انتخاب يك مسئله،بنابراين. هاي اقتصادي غيرقابل قبول هستندبر حسب تئوريودهندمي

خاطر نشان ) 1992(جوهانسن . ندكتقليل پيدا مي) 4، 3، 2هايمدل(مدل از سه مدل باقيمانده 

قطعي را با استفاده از اصل يرتبه و اجزاةمشترك مربوط به درجةساخت كه الزم است فرضي

مدل ) محدودترين(انتخاب مدل مستلزم حركت از مقيدترين ةشيوبنابراين . دآزمو1پانتوال

اش مقايسه قدار بحرانينشان داده شده با م(Trace)آزمون مرتبه ةآمار،است كه در هر مرحله

صفر مبني بر عدم ةشود كه براي اولين بار فرضيو صرفاً زماني كار متوقف ميگرددمي

. انباشتگي رد نشودهم

انتخاب فرم تبعي يك مدل نقش بسيار مهمي در تفسير ضرايب تخمين زده شده ايفا 

كاكس - بديل باكساز ت،به منظور انتخاب شكل تابعي مناسب،حاضرةدر مطالع. كندمي

. شدبرآوردبر اساس نتايج، الگوي تحقيق به صورت خطي . استفاده شد

از وبگاه مركز آمار ايران، 88- 1362زماني دوره سري داده هاي ،در اين مطالعه

بانك مركزي  و ساير منابع داخلي جمع آوري  شد و مدل رگرسيون طبق الگوي كالسيك 

گفتني است كه داده ها و اطالعات . د بررسي قرار گرفترگرسيون خطي با فرضيات آن مور

از 1376مربوط به معيار كلي حمايت از توليد كننده به قيمت جاري و به قيمت ثابت سال 

هاي الزم در خصوص ايستايي آزمون.گرفته شد) 1389(مهرابي و موسوي محمدي ةمطالع

و جوهانسون براي يافتن بردار متغيرها، صحت فرضيات رگرسيون و نيز آزمون انگل گرنجر

الگوي مطالعه برآوردكه شوديادآور مي. هم انباشتگي بين متغيرهاي تحقيق نيز انجام شد

.صورت گرفتMicrofit 4و Eviews 7حاضر با استفاده از نرم افزارهاي 

1. Pantula Principle
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نتايج و بحث

ر و دگرددميهاي مورد نظر بررسي اجمالي در اين بخش ابتدا روند كلي شاخص

روند شاخص حمايت ةنشان دهند1نمودار . الگو ارائه مي شودبرآوردنتايج حاصل از ،ادامه

گونه كه در اين نمودار همان.است1376كلي از بخش كشاورزي به قيمت جاري و ثابت سال 

مشاهده مي شود، علي رغم اينكه در طول دوره مورد بررسي ميزان حمايت اسمي از بخش 

روند رو به 1376فزايش بوده است، ميزان حمايت به قيمت هاي ثابت سال كشاورزي رو به ا

. ثابت بوده استرشدي از خود نشان نداده و تقريباً

ميزان كلي حمايت از بخش كشاورزي به قيمت جاري و ثابت سال ةمقايس.  1نمودار 
)ميليارد ريال(1376

است كه رشد گفتني. داده شده استروند درآمدهاي نفتي ايران نشان،2در نمودار 

به دليل عمدتاً، 1377به جز شوك كاهش قيمت نفت در سال ،درآمدهاي نفتي در اين دوره

.افزايش قيمت نفت خام بوده است

)ميليارد ريال(86-1362روند درآمدهاي نفتي ايران طي دوره . 2ودار نم
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نشان داده 3وي كار نيز در نمودار روند تغييرات و نوسانات متغير نسبت سرمايه به نير

. شده است

86-1362طي دوره نسبت سرمايه به نيروي كار در بخش كشاورزيروند نوسانات . 3نمودار 

)ميليارد ريال به هزار نفر(

مورد بررسي، جمعيت شاغل در بخش ةرشد جمعيت كشور طي دوروجودبا 

توان در دليل صعودي بودن اين نمودار را ميكهكشاورزي با افزايش زيادي مواجه نبوده است

كارگرفته شده در بخش كشاورزي نسبت به نيروي كار شاغل هافزايش بيشتر ميزان سرمايه ب

تا 1362ةنيز روند تغييرات مزيت نسبي بخش كشاورزي طي دور4در نمودار . عنوان  نمود

مزيت نسبي بخش 1386تا 1378شود، از سالطور كه مشاهده ميهمان. ارائه شده است1386

هاي قبل آن بر آيند كشاورزي ايران روندي كاهنده را پشت سر گذاشته، در حالي كه در سال

.نوسانات اين شاخص صعودي بوده است

86-1362تغييرات مزيت نسبي در بخش كشاورزي ايران طي دوره روند . 4نمودار 

.00

.01

.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86

KBL

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86

COA



85ةشمار،دومبيست و سال–توسعهوكشاورزياقتصاد

���

بحث در مطالعه حاضر است كه روند مبادله نيز يكي ديگر از متغيرهاي موردةرابط

مبادله بخش كشاورزي ةمطابق اين نمودار، رابط. نشان داده شده است5تغييرات آن در نمودار 

روندي كاهشي داشته كه البته اين موضوع در ادبيات اقتصاد توسعه 1386تا 1362ةطي دور

ال توسعه به داليل مبادله در كشورهاي در حةنيز محل بحث است بدين مفهوم كه رابط

مختلف از جمله عدم تغيير كيفي محصوالت، تداوم توليد محصوالت اوليه و مواد خام، وارد 

تر و قيمت باالتر و نظاير آن كاهش پيدا مي نمايد و اين موضوع ركردن كاالهاي با تكنولوژي ب

.هاي فراروي كشورهاي در حال توسعه استيكي از چالش

86- 1362رابطه مبادله در بخش كشاورزي طي دوره روند تغييرات. 5نمودار 

عوامل مؤثر بر حمايت از بخش كشاورزيالگويبرآوردنتايج 

زماني در مطالعه استفاده شده است، ابتدا آزمون هاي سريبا توجه به اينكه از داده

غيرها در نتايج آزمون ريشه واحد براي مت1در جدول . ريشه واحد براي تمام متغيرها انجام شد

.سطح و تفاضالت مرتبه اول گزارش شده است
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نتايج آزمون ايستايي متغيرهاي مطالعه. 1جدول 

آماره متغير

ADF

مقدار بحراني در 

سطح

نتيجه توضيحات

آزمون

1%5%10%

AMSروند و عرض از مبدا-2/3-6/3-03/24/4معيار كلي حمايتI(1) 

INCOMEهيچ كدام-6/1-9/1-44/07/2درآمدI(1)

K/Lروند و عرض از مبدا-3/3-6/3-2/15/4نسبت سرمايه به نيروي كارI(1)

TRروند و عرض از مبدا-2/3-6/3-4/4-5/3مبادلهةرابطI(1)

CAروند و عرض از مبدا-2/3-6/3-4/4-03/1مزيت نسبيI(1)

AMS∆روند و عرض از مبدا-2/3-6/3-4/4-2/5يار كلي حمايتاول معةتفاضل مرتبI(0)

INCOME∆هيچ كدام-6/1-9/1-7/2-3/2اول درآمدةتفاضل مرتبI(0)

)/( LK∆روند و عرض از مبدا-3/3-7/3-6/45/4نسبت سرمايه به نيروي كاراولةتفاضل مرتبI(0)

TR∆روند و عرض از مبدا-2/3-6/3-4/4-9/8اول رابطه مبادلهةتفاضل مرتبI(0)

CA∆روند و عرض از مبدا-2/3-6/3-4/4-2/6اول مزيت نسبيةتفاضل مرتبI(0)

يافته هاي تحقيق: خذأم

طح ناايستا بوده و ريشه متغيرهاي مورد بررسي در سةاين جدول نشان مي دهدكه كلي

انباشتگي توان از بحث همدر نتيجه مي. گيري ايستا مي شوندبار تفاضلبا يكو دارندواحد 

انباشتگي از رهيافت جوهانسن تعداد بردارهاي همبه منظور تعيين.براي اين متغيرها استفاده كرد

.استفاده گرديد

جوسيليوس انباشتگي جوهانسونون همگردد، آزمميمالحظه2كه در جدول گونههمان

اجرا و به همراه مقادير بحراني ) ترين حالتترين حالت تا نامقيداز مقيد(روش مختلف5به 

.مربوطه گزارش شده است
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به منظور تعيين الگوي بردارهاي هم انباشتگي نتايج آزمون . 2جدول 

الگويبحرانيالگويبحرانيالگوي بحرانيالگويبحرانيالگويبحراني

:

2/822/1102/871305/702/1309/753/1173/596/90r r=0

9/589/59639/659/488/519/545/537/308/39r r 

3/396/343/423/405/316/265/341/29243/7r r 

8/238/147/259/169/179/32/202/64/126/2r r 

5/115/114/123831/02/95/21/403/0r r 

:

37509/372/656/334/514/343/629/299/59r r=0

313/257/316/254/273/252/288/254/239/23r r 

3/248/194/252/231/216/22229/227/177/4r r 

3/1877/132/198/138/146/38/156/3116/2r r 

5/111/14/12383/02/95/21/4035/0r r 

حقيق           يافته هاي ت: خذأم

نامقيد، بدون C: ، الگوي Tمقيد، بدون C: ، الگوي) T(و روند زمان ) c(بدون عرض از مبدأ : الگوي : 1تذكر

Tالگوي ، :C ،نامقيدTمقيد  و الگوي:C ،نامقيدT                 نامقيد

درصد ارائه شده است95مقادير بحراني در سطح : 2تذكر 

جوهانسن ؟الگو بايد انتخاب شود5ال كه كدام يك از اين ؤاين سبراي پاسخ به

ةهر دو آماركه بر اساس نتايج، كندمطرح ميالگو را 5هر برآوردپيشنهاد 

الگوي دوم مورد ،از اين رو. مدل دارندانباشتگي و در دومين داللت بر وجود يك بردار هم

هاي تشخيص نيز در مدل انجام شده و مشكل ساير آزمون. پذيرش و آزمون قرار مي گيرد

. است3اين بردار  به شرح جدول . خاصي مالحظه نشد
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عوامل مؤثر بر حمايت از بخش كشاورزيبرآوردنتايج . 3جدول 

tةآمارضريبمتغير

constant170153/0دأعرض از مب

INCOME*05/09/2***هاي نفتيدرآمد

K/L*28/08/5***نسبت سرمايه به نيروي كار

TR2/0-1/7مبادلهةرابط-

CA9/0-2/7مزيت نسبي-

89/0R2=

6/18F=

درصد1داري در سطح معني***يافته هاي تحقيق : خذأم

نشان داده شد، ارتباط بين درآمدهاي حاصل از صادرات 3گونه كه در جدول همان

با افزايش ،طبق اين معادله. نفت و ميزان حمايت از بخش كشاورزي مثبت و معنادار بوده است

واحد افزايش 05/0ةيك واحد درآمدهاي نفتي، ميزان حمايت از بخش كشاورزي به انداز

بخش ةاز ارزش افزود،هاي جايگزين درآمد نفتر مدلدر سايگفتني است كه. يابدمي

كه به علت حصول نتايج گرديد توليد ناخالص داخلي كشور استفاده كشاورزي و همچنين

كه گفت از اين رو مي توان چنين . متغير درآمدهاي نفتي كشور گزارش شدنهايتاً،بهتر

ز صدور نفت در كشور حمايت از بخش كشاورزي تا حدي وابسته به درآمدهاي حاصل ا

كل اقتصاد و بخش ،هايي كه درآمد نفت زياد شده استدر سال،به عبارت ديگر؛است

،در ادامه. كشاورزي نيز از مواهب آن بهره مند شده و حمايت از اين بخش نيز بيشتر شده است

نسبت ضريب نسبت سرمايه به نيروي كار نيز مثبت و معنادار شده به اين معنا كه با افزايش

يك ،در واقع. سرمايه به نيروي كار، ميزان حمايت از بخش كشاورزي نيز بيشتر شده است

واحد افزايش در نسبت سرمايه به نيروي كار شاخص حمايت از بخش كشاورزي را به اندازه 

،يافته مغايرت دارداين نتايج با نتايج مشابه در كشورهاي توسعه. دهدميواحد افزايش 28/0
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يافته وان شد كه يكي از داليل كاهش حمايت از بخش كشاورزي در كشورهاي توسعهزيرا عن

به . ستصنعتي شدن بخش كشاورزي و افزايش نسبت سرمايه به نيروي كار در اين كشورها

نظر مي رسد اين نتايج در ايران مصداق نداشته باشد و با كاهش نيروي كار در بخش 

كه موجب افزايش (ت بيشتر به بخش كشاورزي ايران كشاورزي و ورود سرمايه و ماشين آال

ميزان حمايت از اين بخش نيز افزايش )نسبت سرمايه به نيروي كار در اين بخش شده است

ثيرگذاري آن أساختار و نوع حمايت، ميزان آن، درجه تتفاوتيكي از داليل آن كندكهپيدا 

ورهاي در حال توسعه مثل ايران است يافته با كشو مواردي از اين قبيل در كشورهاي توسعه

استفاده در اين پژوهش شاخص اسمي حمايت از توليدكننده موردضمن آنكه شاخص حمايت

مالحظه گرفته شود،بخش كشاورزي است و چنانچه مقدار واقعي حمايت از اين بخش در نظر 

،از اين رو. مي گردد كه ميزان واقعي حمايت از بخش كشاورزي افزايش چنداني نداشته است

نتايج كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي توسعه يافته متفاوت است و براي كاهش اوالً

حمايت از بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه بايد به حد مناسب و كافي از نسبت 

ةشاخص حمايت اسمي از توليد كننده در ايران در دورسرمايه به نيروي كار دست يافت و ثانياً

ورد بررسي در حال افزايش بوده است در حالي كه شاخص حمايت واقعي از توليدكننده م

و چنانچه ارتباط بين شاخص حمايت واقعي از ) 1نمودار (افزايش خاصي در اين دوره نداشته

. ارتباط خاصي مشاهده نمي گردد،گيردتوليد كننده و نسبت سرمايه به نيروي كار مد نظر قرار 

مبادله بخش كشاورزي و مزيت نسبي بخش ةوضيحي ديگر يعني رابطاز دو متغير ت

ميزان درفاقد تأثير معناداركشاورزي نيز به عنوان متغيرهاي توضيحي در مدل استفاده شد كه 

ثيري أمبادله بخش كشاورزي تةتغيير رابط،از اين رو. باشندميحمايت اسمي از توليد كننده 

ميزان حمايت ،از طرف ديگر. ت از اين بخش نداشته استافزايش يا كاهش ميزان حمايدر

بندي اين با جمع. اسمي از توليد كننده ارتباطي با مزيت نسبي بخش كشاورزي نيز نداشته است

ثر بر آن ؤدر خصوص ميزان حمايت از بخش كشاورزي ايران و عوامل مزيرنكات به نتايج 

:ند ازارسيد كه عبارتتوانمي
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مورد بررسي در حال افزايش ةكننده در دوران حمايت اسمي از توليداگر چه ميز. 1

حمايت واقعي دولت از دهدنشان ميبوده است، بررسي روند حمايت واقعي از توليد كننده 

. توليدكنندگان بخش كشاورزي تغيير چنداني در اين دوره نداشته است

درآمدهاي نفتي سته بهوابافزايش حمايت اسمي دولت از بخش كشاورزي عمدتاً. 2

با ،به عبارت ديگر؛دولت و افزايش نسبت سرمايه به نيروي كار در اين بخش بوده است

هاي آن ميزان حمايت از بخش افزايش درآمدهاي ناشي از صدور نفت خام و فراورده

افزايش نسبت سرمايه به نيروي كار نيز توانسته است حمايت . كشاورزي نيز افزايش يافته است

.اسمي دولت از بخش كشاورزي را به خود جلب نمايد

حمايت اسمي از بخش كشاورزي در ايران ارتباطي با مزيت نسبي بخش كشاورزي . 3

. اين بخش نداشته استةمبادلةو رابط

حمايت از بخش كشاورزي در ايران آن است كه با توجه به موارد ةترين نتيجمهم. 4

خش كشاورزي چندان هدفمند نبوده و بيشتر به وضعيت مالي هاي دولت از بحمايت،ذكر شده

ها افزايش يافته است و با افزايش درآمدهاي دولت ميزان اين حمايت. دولت متكي بوده است

مبادله اين بخش نداشته و به همين ةها ارتباطي با توانايي ها، مزيت نسبي و رابطاين حمايت

صدد دستيابي به اهداف خاصي مثل بهبود رزي درهاي انجام شده از بخش كشاوحمايت،علت

. مبادله بخش كشاورزي نبوده استةمزيت نسبي و يا رابط

ها سري شاخصمبتني كردن حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي بر يك،بنابراين

مبادله، افزايش صادرات و مواردي از اين قبيل مي تواند ةمثل وجود مزيت نسبي، بهبود رابط

.مؤثر باشدها ثر بودن حمايتؤاي مدر راست

گيري و پيشنهادنتيجه

ثر بر حمايت از بخش كشاورزي روي ؤدر اين پژوهش اثر برخي از متغيرهاي م

. شاخص اسمي حمايت از توليد كننده در بخش كشاورزي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت
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ةدر ايران در طول دورنتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه حمايت از بخش كشاورزي 

هايمبادله نداشته است و درآمدةرابطو ي مثل مزيت نسبي يهاتحقيق ارتباط چنداني با شاخص

ثر بر ميزان حمايت اسمي از بخش كشاورزي ؤو نسبت سرمايه به نيروي كار متغيرهاي مينفت

فزايش چنداني را ايران بوده اند، اگر چه ميزان حمايت واقعي از بخش كشاورزي در اين دوره ا

:گرددزير ارائه ميهايپيشنهادبر اساس نتايج، . استتجربه نكرده

ايجاد يك ،)PSE(آمار مربوط به شاخص حمايت از توليدكننده نبود با توجه به .1

شاخص حمايت از توليدكننده در بخش ةتحقيقاتي مجرب براي يافتن و محاسبگروه

دام، (طالعات مربوط به اين شاخص به صورت بخشيكشاورزي ايران و ارائه داده ها و ا

تحقيقاتي در يكي از مراكز پژوهشي گروهاين . شودپيشنهاد ميو نيز استاني...) باغداري و 

هاي اقتصاد تحقيقات اقتصاد كشاورزي و يا يكي از گروهةسسؤوزارت جهاد كشاورزي مثل م

هاي مختلف اين همكاري دستگاهگرفته و باهاي كشور مي تواند شكلكشاورزي دانشگاه

است اين شاخص توسط برخي محققان داخلي براي گفتني. نقصان آماري را جبران نمايد

خذ هاي قوي و اطالعات أمحصوالت مثل گندم تهيه شده است كه به علت نداشتن مبعضي از

اقتصاد اين گروهي در هند اين آمار و اطالعات را براي اخيراً. ناقص قابل استناد نمي باشد

يافته و برخي اند و در خيلي از كشورهاي توسعهكشور به صورت سري زماني تهيه كرده

. كشورهاي در حال توسعه نيز اين آمار و اطالعات موجود است

يد آن است كه حمايت از بخش كشاورزي در ايران از ضوابط و ؤنتايج اين تحقيق م.2

ن ثير اوضاع اقتصادي، پيگيري مسئوالأيشتر تحت تهاي معتبر و خاصي تبعيت نكرده و بشاخص

هايي معتبر مثل مزيت نسبي بخش شاخصةارائ،از اين رو. و وضع مالي دولت است

مبادله بخش كشاورزي، تراز تجاري، صادرات و نظاير آن جهت جلب ةكشاورزي، رابط

رتقاي ها موجب احمايت دولت به بخش كشاورزي مي تواند ضمن هدفمند كردن حمايت

.و وضعيت بخش كشاورزي را بهبود بخشدشدهشاخص هاي مورد بررسي 
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علي رغم آنكه ايران هنوز به سازمان تجارت جهاني نپيوسته و ملزم به رعايت .3

ها از بخش كشاورزي، كاهش تعرفه هاي واردات، عدم مقررات آن در زمينه كاهش حمايت

حمايت واقعي از بخش )گونه كه اشاره شدهمان(و نظاير آن نيست يصادراتهاييارانهاعطاي 

هاي تجاري مثل واردات بي رويه گذاريكشاورزي افزايش نيافته و عدم ثبات در سياست

ها و با مالياتتوليد كنندگان اين بخش را عمالً)گوشت، ميوه و نظاير آنمانند(برخي كاالها 

ست كه هنوز برخي كشورهاي اين در حالي ا. اي مواجه ساخته استهاي گستردهزيان

و به دليل الزامات اندنكردهزياديهاي واقعي يافته از بخش كشاورزي خود حمايتتوسعه

. اندها را كاهش دادهحمايتةتجارت جهاني و سرمايه بر شدن بخش كشاورزي تا حدي دامن

ي دفاع هاي واقعي در بخش كشاورزبهتر است به جاي حمايت اسمي، از حمايت،از اين رو

.كرد

ايجاد يك بانك اطالعاتي در خصوص تعداد توليد كنندگان، ميزان توليد، ميزان .4

ةهمازهاي كشور مي تواند در حمايت ها و شهرستانها و نظاير آن براي كشور، استانحمايت

با استناد به مطالعات ،در اين زمينه. توليدكنندگان بخش كشاورزي نقش مهمي داشته باشد

كنندگان كه در حمايت از بخش كشاورزي بايد عالوه بر توليدگفتمي توان چنين ،گذشته

. بزرگ مقياس، توليد كنندگان خرده پا نيز مورد حمايت قرار گيرند
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