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بررسی اثرات انحصار دولتی در بازار و بازاریابی 
کاربرد ماتریس تحلیل سیاستی گندم:  محصول 

محمود حاجی رحیمی-استادیارگروهاقتصادکشاورزیدانشگاهکردستان1

چکیده
گندمایراندرانحصاردولتاست.هدفاساسیدخالتدولتدربازارازیکطرفتقویتعرضهداخلیوامنیتغذایی بازاروبازاریابیمحصول
ازطریقسیاستهایحمایتیوازطرفدیگراستفادهازعرضهخارجیدرصورتلزومازطریقوارداتبهمنظورحفظثباتقیمتیاست.باوجود
این،معلومنیستدولتدررسیدنبهاهداففوقتاچهمیزانموفقبودهاست.مطالعهحاضر،درصددبررسیدستاوردهایدخالتدولتدربازار
گندمبااستفادهازالگویماتریستحلیلسیاستیاست.دادههایمورداستفادهعمدتاازبانکاطالعاتطرحهزینهمحصوالتزراعیوزارتجهاد
کشاورزیبدستآمد.نتایجمطالعهنشانداددخالتهایدولتدربازار،ضمنافزایشعرضهداخلیوبهرهوریفیزیکیموجبافزایشسودآوری
کشتاینمحصولودرنتیجهبهبودرفاهتولیدکنندگانآنشدهاست.باوجوداین،درمجموعدخالتهایدولتدربازاروبازاریابیگندم،بالحاظ
هزینههایواقعیبراساسقیمتهایجهانی،موجبافزایشرفاهمصرفکنندگانورفاهکلجامعهنشدهاست.بعالوه،دخالتهایدولتموجب

تقویتقدرترقابتیوبهبودمعیارهایمزیتنسبینشدهاست.
کلماتکلیدی:دخالتدربازار،مزیتنسبی،حمایتقیمتی،منفعتاجتماعی

mhajirahimi@uok.ac.ir:ایمیل .1
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مقدمه:. ۱
کشورها،دربرنامهریزیهایاقتصادیوساماندهیبازارداخلیمحصوالتمختلفبویژه یکیازمسائلاساسی
گندم،توجهبهمزیتهاوپتانسیلهایخاصمحصوالتوجوابگوییبهاینسوال محصوالتراهبردینظیر
کاملوصرفمنابعتولیدیمختلفبرایتولید کهآیااصراربرتولیدداخلییکمحصولدرحدخودکفایی است
آندرمقایسهباوارداتهمهیابخشیازآنمحصول،بهصورتواقعیموجبافایشرفاهاجتماعیمیشود؟
یابهتراستمنابعوامکاناتتولید،تاحدامکانتنهاجهتتولیدمحصوالتدارایمزیتنسبیمورداستفاده
گشایشبازاروحرکتبه که گیردوبقیهمحصوالتواردشوند؟تئوریهایتجارتبینالمللنشاندادهاند قرار
سمتبازارهایرقابتیتروشفافتردرسطحجهانیوتکیهبراستراتژیمزیتنسبیدرساماندهیبازار،نسبت
کند)سالواتوره،2010(.باوجوداین، بهاستراتژیخودکفاییاست،منافعخالصبیشتریبرایجوامعایجادمی
هموارهدغدغههاوتوجیهاتمختلفیبرایانتخاباستراتژیخودکفایینیزوجوددارد.درایران،اساستولید
محصوالتبهطورکلیومحصوالتکشاورزیبهصورتاخص،بیشتربراساساستراتژیخودکفاییصورتگرفته
وکمتراستراتژیمزیتنسبیمالكعملبودهاست.بااینحالروندتجارتبینالمللوظهورتدریجیسازمانهای
کهدیریازودمارانیزبهسمتآزادسازیتجاریو گونهایاست قدرتمندجهانیبهمنظورآزادسازیتجارتبه
واردشدنبهصحنهرقابتجهانیسوقخواهدداد.درآنصورت،بهتراستدیدوسیعتریداشتهباشیموتا
گندم،ازمحصوالت کنیم.محصول حدامکانبازارتولیداتاساسیخودرابااقتضائاتمزیتنسبیهماهنگ
کشوررابهخوداختصاصمی گستردهایاززمینهایزراعی کهپهنه کشوراست کنندهنیازغذایی اساسیتامین
کشوراست.باتوجهبهاهمیتراهبردی دهد.بهعبارتدیگر،اینمحصولیکیازمنابعاصلیدرآمدزارعین
کردهاست کشور،دولتنیزهموارهتالش ازمردم گندمدرامنیتغذاییونقشآندرمعیشتبخشوسیعی
ازطریقحمایتهاوسیاستهایراهبردیوصرفهزینههایفراون،بستروشرایطالزمجهتتقویتانگیزه
را کثرسازیرفاهجامعهدراینمحصول تولیدوظهوروتبلورمزیتهاینسبیدرجهتنیلبهخودکفاییوحدا
گندمشدهاست فراهمسازد.اینموضوعبهصورتمستقیممنجربهایجادیکانحصاردولتیدربازارمحصول
گندمومشتقاتآنبویژهنانبسیارمحدودشدهاست.بدیهی وعمالامکانمانوربخشخصوصیدربازاریابی
گسترشتکنولوژیهایروزدر کاراییبازاروجلوگیریاز کاهش استایندخالتوسیعدربازارمیتواندموجب
گندمدرجریانانتقالوذخیرهسازیو گندمومشتقاتآنشود.ضایعاتوسیع نگهداریوتبدیلوبازازیابی
گواهاینادعااست.ازهمینرو،تحلیلتأثیرانحصاردولتیودخالتهای گستردهناندرایران ضایعاتبسیار
کمیسازینتایجحاصلازآنهادرقالبمعیارهایسودآوری گذشتهو گندمدر وسیعسیاستیدربازارمحصول
اجتماعیبرایبرنامهریزهایاصولیواصالحوبهبودراهبردهایبازاریابیدرآینده،اهمیتفراواندارد.درهمین
کارگیریالگویماتریستحلیلسیاستی،PAM2،درصددبررسیتأثیراینسیاستهاو راستا،مطالعهحاضربابه
حمایتهابرسودآوریبازاریمحصولبراساسقیمتهایموجودبازاربرایتولیدکنندگانوهمچنینتأثیراین
سیاستهابهصورتغیرمستقیمبرسودآوریاجتماعیورفاهجامعه،براساسقیمتهایسایهیاقیمتهای
غیربازاریبرایعوملتولیدومحصولمیباشد.عمدهدادههایمورداستفادهازبانکاطالعاتطرحهزینه
محصوالتزراعیوزارتجهادکشاورزیبرایسالهایموردمطالعهبدستآمد.عالوهبرآن،بانکهایاطالعاتی

2. Policy Ananlysis matrix
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گرفت. بانکجهانیوسازمانخواروبارجهانیدرموردقیمتهایجهانینهادههاومحصولمورداستفادهقرار

پیشینه:. ۲
مطالعاتزیادیدرسطحجهانازالگویماتریستحلیلسیاستییاسایرمعیاهایتجربیمزیتنسبیجهت
محاسبهورتبهبندیمزیتنسبیمحصوالتمختلفوتحلیلتأثیرسیاستهایدولتبرتولیدوعرضهمحصوالت
وچومو)1993(، توبی وهمکاران)1993(، گنزالس به نمونهمیتوان بهعنوان اند. کرده استفاده کشاورزی
احمدی-اصفهانی و سندرسون ،)2007( همکاران و کای ،)1997( شوجی ،)1995( ویتنرنلسون و مسترس
گندمآبی کرد.درایرانودرموردمحصول )2009(،یانوهمکاران)2010(،حسنپوروهمکاران)2013(اشاره
کشورودرمقاطعمنفردزمانیمزیتنسبیوضرایبحمایتی کندهدراستانهایمختلف ودیمنیزبهصوراتپرا
گندم گرفتهاست.بهعنوانمثالحاجیرحیمی)1997(برایاستانفارسدرمورد موردبررسیومحاسبهقرار
آبیودیم،هومنوحسینی)2003(برایاستانآذربایجانشرقیدرموردگندمآبی،جوالیی)2004(برایاستان
گندمآبیودیم،شاهنوشی ع)2005(برایاستانخراسان)بزرگ(درموررد گندمآبیودیم،زار فارسدرمورد
کاخکیوهمکاران گندم،دانشور کل وهمکاران)2005(برایسهاستانخراسان،خوزستانوفارسدرمورد
آبیودیم،اسالمیومحمودی)2008(برایاستانلرستاندرمورد گندم )2007(برایدشتمشهددرمورد
رادر اینمحصول آبی، گندم آذربایجانشرقیدرمورد استان برای زادوهمکاران)2009( آبی،حسین گندم
کردهاند.درهمینحالجعفری)2001(دراستانهمداندر سالهایزراعیمختلفدارایمزیتنسبیمعرفی
گندمدیم،شاهنوشیوهمکاران گندم،هومنوحسینی)2003(برایاستانآذربایجانشرقیدرمورد کل مورد
گندم،اسالمیومحمودی)2008(برایاستان کل گلستان،درمورد )2005(برایدواستانآذربایجانشرقیو
گندمدیمعدم گندمدیموحسینزادوهمکاران)2009(برایاستانآذربایجانشرقیدرمورد لرستاندرمورد

کردهاند. مزیتمزیتنسبیرابرایسالهایزراعیمربوطهمحاسبه
گندمآبیایرانرابین گودرزیوصدراالشرافی)2007(،بااستفادهازماتریستحلیلسیاستی،مزیتنسبی
سالهای1359تا1384بررسیوبااستفادهازتابعلگاریتمیروندتغییراتشاخصهایبدستآمدهازماتریس
تحلیلسیاستیدرسهسناریوینرخارز،برابریقدرتخریدمطلق،نسبیونرخارزمحاسبهشدهتوسطفائو،
کیازعدم گیرینمودهاند.نتایجمحاسبهآنهادرهرسهسناریوینرخارزودرتمامدورهموردبرسیحا اندازه
وجودمزیتنسبیاستومعیارهزینهمنابعداخلیبرایهمهمواردبیشترازیکشدهاست.براساسنتایجاین
کاهشبودهوتغییراتنرخارزوهزینهسایه گندمآبیایرانروبه مطالعه،دردورهموردمطالعهعدممزیتنسبی
گذاشته بهجای اینمحصول بررویمیزانعدممزیتنسبی را تاثیر بیشترین قابلتجارت، نهادههای ای

است.
جوالییوجیران)2008(نیزبامحاسبهمزیتنسبیازروشماتریستحلیلسیاستیوپسازبررسیوضعیت
گندمچهازنظرمزیتنسبیوچهازنظرخودکفاییواجد کهمحصول گندمدریکسالزراعی3بیانمیدارند
گندمآبی کشورمیباشد.آنهادرجمعبندیاظهارمیدارند:1-تولید کشتزراعی گرفتندراستراتژی شرایطقرار
کشتباشد؛ گندمبیشازآنکهدراثرافزایشسطحزیر کشوردارایمزیتنسبیاست.2-افزایشتولید ودیمدر

کهسالزراعینسبتامساعدی مربوطبهسالزراعی1385-86 متاسفانهدرمقالهسالزراعیموردبررسیقیدنشدهاستاماباتوجهسالنشرمقالهاحتماال .3
گندمبودهاستباشد ازنظرآبوهواییبرای
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ناشیازافزایشعملکرداینمحصولاست.آنهاضریبحمایتاسمیازمحصول،ضریبحمایتاسمیازنهاده
کهنشانمیدهدسیاستهاودخالتهایدولتبه گندمرامثبتبهدستآوردهاند هاوضریبحمایتموثراز

کشاورزاندراینزمینهیارانهدادهاست. کشاورزانبودهوبهعبارتدیگردولتبه سود
گندمدرایرانانجامشده باوجوداینکهمطالعاتنسبتازیادیبااستفادهازماتریستحلیلسیاستیدرمورد
کثراینمطالعاتموردیومقطعیبودهوتنهابهتأثیرسیاستهابرمزیتنسبیوحمایتهایقیمتیدر است،ا
سطحمزرعهمحدودشدهاند.مطالعهحاضربااستفادهدادههایموجودبراینهسالزراعیوبادیدجامعتردربه
کالن کارگیریماتریستحلیلسیاستی،تحلیلهایجدیدیدرموردتأثیرسیاستهایحمایتیوسیاستهای

اقتصادیدولتبهعملمیآورد.

سواالت تحقیق:. ۳
باتوجهبهمطالبفوق،مطالعهحاضربهصورتمشخصبهدنبالپاسخگوییسواالتزیراست:

گندمچگونهبودهاست؟ کنندگان گندمبررفاهتولید 1-تأثیردخالتهایدولتدربازار
گندمچگونهبودهاست؟ گندمبررفاهمصرفکنندگان 2-تأثیردخالتهایدولتدربازار

افزایشتوانرقابتیاینمحصولدرمقایسهباعرضهجهانیو گندمدر بازار آیادخالتهایدولتدر -3
وارداتموثربودهاست؟

روش شناسی تحقیق:. ۴
کاربردیوازنظرماهیتوروشناسیتوصیفی-تحلیلیبهشمارمیآید.الگویمورد مطالعهحاضرازنظرهدف
استفادهدراینمطالعه،ماتریستحلیلسیاستیاست.ماتریستحلیلسیاستیازدورابطهحسابداریتشکیل
کهعبارتازتفاوتبیندرآمدهاوهزینههااستودیگریتأثیرانحرافات شدهاست؛یکیازآنهاسودآوریاست
راازطریقتفاوتبینعناصرماتریسدرشرایطفعلیوشرایطبدونانحرافاتبررسیمینماید.اینماتریس
مطابقجدول1،شاملدوستونهزینهاست،یکیازآنهابهنهادههایقابلتجارتودیگریبهمنابعداخلی
اختصاصدارد.دلیلاینتفکیكبهنحوهمحاسبهقیمتهایسایهایایننهادههابرمیگردد.درسطراول
براساس بازاریمحاسبهمیشوندودرسطردومعناصرماتریس براساسقیمتهایموجود ماتریسعناصر
کهدرصورتعدمدخالتدربازارورقابتیبودن قیمتهایسایهای،یعنیقیمتهایبرآوردشدهغیربازاری
گردند.درسطرسوماختالفبینسطرهایاولودوممحاسبهمیشودو کردند،تعیینمی شرایطبروزپیدامی

سود
هزیره

درآدت
اهاده های قابل بجارکعوادل دا لث

DCBAقامد های رازافی

HGFEقامد های سایه ای

LKJIااحزاف

مأخذ:مونكوپیرسون1989

جدول۱- ماتریس تحلیل سیاستی
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کهاینسطرانحرافهریکازعناصررادرشرایطواقعینسبتبهشرایطحقیقیمیسنجدایناختالف، ازآنجا
انحرافاتهریکازعناصررانشانمیدهد)مونكوپیرسون1989(.

D=A-B-C:سودبازاریراازرابطهروبرومحاسبهمینمایدDدراینماتریس
H=E-F-G:سودآوریاجتماعیراازرابطهمقابلمحاسبهمینمایدHو

بااستفادهازعناصرماتریستحلیلسیاستیهریکازشاخصهایمزیتنسبیوحمایتبااستفادهازروابط
زیرمحاسبهمیشوند.

)DRC4=G/)E-F
SCB5=)G+E(/E
NPC6=A/E
NPCI7=B/F
)EPC8=)A-B(/)E-F
نشانداده شاخصهایماتریستحلیلسیاستی،کهنحوهمحاسبهآنهابااستفادهازاجزاءماتریسدرباال
کهعبارتاستازنسبتهزینهسایهایمنابعداخلی ،DRC،است،عبارتندازالف(نسبتهزینهمنابعداخلی
کمترازیکوبزرگترازصفر DRCگرمقدار بهتفاضلدرآمدسایهایوهزینهسایهاینهادههایقابلتجارت.ا
کوچکترازصفر کیازوجودمزیتنسبیدرتولیدمحصولموردنظراستوچنانچهDRCبزرگترازیکویا باشدحا
کهعبارتاستاز ،SCB کیازعدموجودمزیتنسبیاست.ب(نسبتهزینهبهمنفعتاجتماعی، باشد،حا
نسبتمجموعهزینهسایهایمنابعداخلیونهادههایقابلتجارتبهدرآمدسایهای.درصورتیکهاینشاخص
کوچکتر کیازوجودمزیتنسبیدرتولیدمحصولموردنظراست.درضمنSCBنمیتواند کوچکترازیكباشدحا

ازصفرشود.
گر کشاورزانمحاسبهمینماید،ا کهتأثیرسیاستهایدولترابردرآمد ،NPC،ج(ضریبحمایتاسمی
کشاورزاناستوچنانچهبیش ازیکمالیاتغیرمستقیمبردرآمد کی ازیکواحدباشدحا کمتر اینشاخص
که ،NPCI،کیازیکسوبسیدغیرمستقیمبردرآمدمیباشد.د(ضریبحمایتیاسمیازنهاده ازیکباشدحا
کمترازیکباشدنشان کشاوزیوچنانچهاینشاخص برایمحاسبهسیاستهایدولتدرزمینهنهادههای
دهندهسوبسیدنهادهایدرتولیدمحصولاستوچنانچهبیشازیکباشد،نشاندهندهمالیاتنهادهایبر
کهبرآیندسیاستهایدرآمدیونهادهایدولترابرای ،EPC،تولیدمحصولاست.ه(ضریبحمایتموثر
گراینشاخصبیشازیکباشدنشانازسوبسیدغیرمستقیمبرتولیدمحصول هرمحصولنشانمیدهد.ا
کیازمالیاتبرتولیدمحصولاست.اطالعاتمربوطبهمقادیرنهادههای کمترازیکباشدحا داردوچنانچه
کشاورزیبدست کشاورزیوزارتجهاد مصرفیوهزینههایتولیدالزمازطریقسیستمهزینهتولیدمحصوالت
گمركجمهوریاسالمیوبانكهایاطالعاتیفائووبانكجهانیجمعآوریشد. آمد.بقیهاطالعاتنیزازطریق
کود کار،زمین،بخشیازماشینآالت، دراینمطالعه،ازقیمتهایداخلینهادههایغیرقابلتجارت،نیروی
گرانترینمنبعتأمینآببعنوان حیوانی،باانجامتعدیالتیبهعنوانقیمتسایهایاستفادهشد.درموردآب
گیاهی، گرفتهشد.درموردنهادههایقابلتجارت،شاملبذر،ماشینآالت،سموم هزینهفرصتآبدرنظر
کودشیمیاییوحیوانی،ازقیمتهایمرزیبهعنوانقیمتسایهایاستفادهشد.باتوجهبهاینکهبخشاعظم
4.  Domestic Resource Cost
5.  Social  Cost Benefit 
6.  Nominal Protection Coefficient
7.  Nominal Protection Coefficient of Input
8.  Effective protection Coefficient
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کثرَاوارداتییاتولیدداخلآنهاجایگزینوارداتاست،قیمتسیفآنهابه کودهایشیمیاییوسمومدفعآفاتا
گرفتهشد.قیمتسایهایمحصوالتنیزبراساسقیمتسرمرزفوب9FOBبرایی عنوانقیمتسایهایدرنظر
محصوالتصادراتیویاقیمتسیف10CIFبرایمحصوالتوارداتیمحاسبهگردید.قیمتسایهایارزنیزازروش

که: کردبهنحوی مطلقبرابریقدرتخریدبدستآمد.دراینروشمیتوانازشاخصقیمتطالاستفاده

dgP
igP

E =

Pdgبهترتیبقیمتیكاونسطالبهریالوقیمتجهانییكاونسطالبهدالرمی Pigو دراینرابطه
گندمشاملنهادههایقابلمبادله باشد.مقدارمصرفوهزینههایبازارینهادههایاصلیتولیدیدرتولید
کارگر،زمین، کشوبخشیازماشیناالت؛ونهادههایداخلی کش،علف کش،حشره کودشیمایی،قارچ بذر،
کشاورزیاستفاده کشاورزیوزارتجهاد آبوبخشیازماشینآالتازآماربانكاطالعاتهزینهتولیدمحصوالت
کشتیایكتن کارگرمورداستفادهدرتولیدیكهکتارسطحزیر کهتعداد کار شد.دربعضینهادههامثلنیروی
کارالزمدرعملیاتمختلفبرآوردو محصولبهصورتمشخصذکرنشدهبهصورتغیرمستقیموجمعنیروی

گردید. منطقیسازی

تجزیه و تحلیل داده ها:. 5
الگویمورداستفادهدرتجزیهوتحلیلدادههاماتریس کهدربخشروشتحقیقتشریحشد، همانگونه
تحلیلسیاستیمیباشد.براساسنتایجماتریستحلیلسیاستیمیتوانبهسواالتتحقیقشاملبررسیتأثیر
کنندگانوتوانرقابتی کنندگانومصرف گندمبررفاهتولید گستردهوایجادانحصاردولتیدربازار دخالتهای
گندمدیموآبیدرجداول2و3 گندمدربازارجهانیپاسخداد.نتایجمحاسبهماتریستحلیلسیاستیبرای
ارائهشدهاست.مالحظهجدول2نشانمیدهددرموردگندمدیمدرتمامسالهایزراعیموردمطالعه،انحراف
باقیمتهایبازاریوسایهایمنفیاست.بهعبارتدیگرهزینههای هزینهنهادههایقابلمبادلهوداخلی
کثرسالهابه سایهاییاهزینههایاجتماعیبیشرازهزینههایبازاریمیباشند.سودباقیمتهایبازاریدرا
کهدر کاراندیمبهجزایندوسال گندم جزسالهایزراعی79-78و87-86مثبتاست.بهعبارتدیگر
نتیجهخشکسالیعملکردبهشدتپایینآمدهاست،توانستهانددرشرایطمعمولوباقیمتهایحمایتشده
کمبهرهبانکیوسیاستقمیت بازاریبرایمحصولونهادههاازطریقسیاستیارانهنهادههایاتسهیالت
گندم،سودخالصبازاریداشتهباشند.روندسودآوریبازاریطیدوره،بهاستثنایسالآخر،به تضمینیخرید
گندمبررفاه صورتنسبیافزایشیاست.ایننتیجهجوابسوالاولتحقیقمبنیچگونگیتأثیردخالتدربازار
گندمدیمرامشخصمیکند؛دخالتدولتدربازاردرمجموعمنجربهافزایشسودآوریبازاری تولیدکنندگان
راافزایشدادهاست.درهمینحال،درتمامسالهای آنان گندمکاراندیمشدهاستودرنتیجهرفاه برای
دورهموردبررسیبرمبنایهزینههایسایهایودرآمدسایهایسوداجتماعیمنفیبودهاست.بهعبارتدیگر
گندمازخارج گندمدیمطیایندورهباقیمتهایسایهایسودآورنبودهاستودرمقایسهباواردات تولید
منفی اثر کنندگان بررفاهمصرف درمجموع بنابراین است؛ داشته کلجامعه برای بیشتری درمجموعهزینه
9.  Free on Board
10.  Cost, Insurance and Freight
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گندمآبیدرتمامسالهایزراعیموردمطالعهانحراف داشتهاست.مالحظهجدول3نیزنشانمیدهددرمورد
هزینهنهادههایقابلمبادلهوداخلیباقیمتهایبازاریوسایهایمنفیاستوهزینههایسایهایبیشراز
گندمدیم هزینههایبازاریمیباشد.سودباقیمتهایبازاریدرتمامسالهایمثبتاست؛بنابراینمشابه
گندمبررفاهتولیدکنندگاندرمجموعاثرمثیتداشتهاست.باوجوداین گندمآبیهمدخالتدربازار درمورد
گندمآبیهممتأسفانهدرتمامدورهسالهابرمبنایهزینههایسایهایودرآمدسایهایسوداجتماعی درمورد
و انحصار بنابراین است؛ نداشته را واردات باهزینه رقابت توانایی آن تمامشدهسایهای وهزینه است منفی
کنندگاناثرمنفیداشتهاست.جهتبررسیروندحمایتهاومعیارهای دخالتدولتیدرمجموعبررفاهمصرف
گندمدیموآبینشان کاملمعیارهایحمایتومزیتنسبیدرجداول4و5بهترتیببرای توانرقابتی،لیست
گندمآبیدرتمامسالهایدورهمورد گندمدیموهمبرای دادهاست.همچنانکهمالحظهمیشودهمبرای
کهنشاندهندهعدممزیتنسبیتولیدداخلیدرمقایسهبا مطالعهمعیارهایDRCوSCBبزرگترازیکشده

گندمآبیدرمجموعوضعیتمطلوبتریدارد. وارداتاست.بااینحال
گندمدیموآبی معیارهایضریبحمایتاسمی،NPC،وضریبحمایتاسمیازنهاده،NPCI،نیزبرای
گندمازهردوسوینهاده کهبیانگرحمایتازتولید کوچکترازیکاست درتمامسالهابهترتیببزرگترازیکو
ومحصولاست.بهاینمعنیازطریقسوبسیدهایپرداختیبهعواملتولید،هزینهتمامشدهبازارینهاده
کمترازمقدارسایهاینهادههاست.درهمینحالقیمتبازاریمحصولنیزازطریقحمایتهایقیمتیو ها
تعیینقیمتتضمینیبیشترازارزشسایهایآناست.درچنینشرایطیبدیهیاستضریبحمایتمؤثربزرگتر

گندمدیموآبیحمایتبهعملآمدهاست. ازیکشدهودرمجموعبهصورتمؤثرازتولید
درستونهایبعدیجدولهای4و5همینموضوعبهفرمنرخحمایتبهصورتدرصدبیانشدهاست.
همچنانکهمالحظهمیشودنرخحمایتاسمیازعواملتولیددرهمهسالهابهنحوچشمگیریبیشترازنرخ
کمترنبودهودر حمایتاسمیمحصولاست.نرخحمایتمؤثرنیزدرهیچکدامازسالهایدورهاز28درصد

بیشترسالهابیشاز100درصدبودهاست.
گندمنشانمیدهددامنهنوسان کلیمشاهدهمقادیرمحاسبهشدهمعیارهایمزیتنسبیبرای بهطور
ازبهبودروندعدممزیتنسبیبهچشمنمیخورد؛ بودهودرمجموعدردورهموردبررسینشانی معیارهاباال
کلیروبهافزایشعدم گندمدیمعکسآنمالحظهمیشود.یعنیبهنظرمیرسداندکیروند حتیدرمورد
کاهشنسبیبارندگیهاووابستگی مزیتنسبیرفتهاست.ایننیجهباتوجهبهروندتغییراتآبوهواییو
گندمدیمبهشرایطآبوهواییقابلتوجیهاست.درصورتیکههمچنانکهدرجداولنشاندادهاستدر شدید
گندم گندمدیموهمبرای مجموععمکلرددرهکتاریابهرهوریفیزیکیدرطولدورهبهصورتنسبیهمبرای
کرد، کهباتوجهبهخشکسالیشدیددرآنسالمیتوانآنرامستثنا آبی،بهاستثنایسالزراعی1386-87
روبهبهبودبودهاست.بهصورتخالصهبراساسنتایجفوقمیتواناظهارداشتانحصارودخالتدولتیچه
براساسمعیارسودآوریبازاریوچهبراساسمعیارهایحمایت،مفیدوموثرواقعشدهاستورفاهتولیدکنندگان
کاهشیافتهاست. کنندگان کهبراساسمعیارخالصمنفعتاجتماعیرفاهمصرف افزایشیافتهاست؛درحالی
همچنینپاسخسوالسومتحقیقدرهمیننتایجنهفتهاست.بررسیروندمعیارهایمزیتنسبیدرطولدوره
گندمکمکیبهبهبوداینشاخصهانکردهاست؛به کهانحصارودخالتدولتیدربازاروبازاریابی نشانمیدهد
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گندمدرمقابلبازارجهانینداشتهاست. عبارتتأثیرمثبتیدرتقویتتوانرقابتیبازارداخلی

گندم دیم )واحد هزینه ها ۱0ریال( جدول۲- ماتریس تحلیل سیاستی 

درآدت 
اا الص

هزیره
سود

 
اهاده های قابل بجارک عوادل دا لث  

87500 14837 90793 -18130 قامد های رازافی
سال رراعث 
1378-7977933 18473 113048 -53588 قامد های سایه ای

9567 -3637 -22255 35458 ااحزاف

105000 11519 75851 17630 قامد های رازافی
سال رراعث
1379-8079955 19080 125633 -64758 قامد های سایه ای

25045 -7560 -49782 82388 ااحزاف

130000 16286 61604 52110 قامد های رازافی
سال رراعث
1380-8189876 42943 162434 -115501 قامد های سایه ای

40124 -26657 -100830 167611 ااحزاف

150000 19512 68184 62340 قامد های رازافی
سال رراعث
1381-8298501 49271 172086 -122856 قامد های سایه ای

51499 -29759 -103938 185196 ااحزاف

170000 20968 86572 62460 قامد های رازافی
سال رراعث
1382-83114474 60024 247828 -193378 قامد های سایه ای

55526 -39056 -161256 255838 ااحزاف

180000 36399 105171 38430 قامد های رازافی
سال رراعث 
1383-84116380 75620 218496 -177736 قامد های سایه ای

63620 -39221 -113325 216166 ااحزاف
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درآدت 
اا الص

هزیره
سود

 
اهاده های قابل بجارک عوادل دا لث  

200000 31679 128211 40110 قامد های رازافی
سال رراعث
1384-85134093 59106 239211 -164224 قامد های سایه ای

65907 -27427 -111000 204334 ااحزاف

210000 34749 132521 42730 قامد های رازافی
سال رراعث 
1385-86176165 65896 251307 -141038 قامد های سایه ای

33835 -31147 -118786 183768 ااحزاف

280000 69411 495889 -285300 قامد های رازافی
سال رراعث
1386-87251268 80000 571541 -400273 قامد های سایه ای

28732 -10589 -75652 114973 ااحزاف

گندم آبی)واحد هزینه ها ۱0ریال( جدول ۳- ماتریس تحلیل سیاستی برای تولید هر تن 

درآدت
هزیره

سود
اهاده های قابل بجارک عوادل دا لث

87500 9976 64204 13320 قامد های رازافی
سال رراعث 
1378-7977933 17458 112360 -51884 قامد های سایه ای

9567 -7482 -48156 65204 ااحزاف

105000 10000 66790 28210 قامد های رازافی
سال رراعث 
1379-8079955 18980 126760 -65785 قامد های سایه ای

25045 -8979 -59970 93995 ااحزاف

130000 18045 59385 52570 قامد های رازافی
سال رراعث 
1380-8189876 40663 133821 -84608 قامد های سایه ای

40124 -22618 -74436 137178 ااحزاف
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درآدت
هزیره

سود
اهاده های قابل بجارک عوادل دا لث

150000 22450 63380 64170 قامد های رازافی
سال رراعث 
1381-8298501 38510 108724 -48734 قامد های سایه ای

51499 -16061 -45344 112904 ااحزاف

170000 23136 88074 58790 قامد های رازافی
سال رراعث 
1382-83114474 44316 168698 -98540 قامد های سایه ای

55526 -21180 -80624 157330 ااحزاف

180000 21113 104467 54420 قامد های رازافی
سال رراعث 
1383-84116380 56336 278747 -218703 قامد های سایه ای

63620 -35223 -174280 273123 ااحزاف

200000 27750 115870 56380 قامد های رازافی
سال رراعث 
1384-85134093 56047 234019 -155973 قامد های سایه ای

65907 -28296 -118149 212353 ااحزاف

210000 31591 120279 58130 قامد های رازافی
سال رراعث 
1385-86176165 64578 245868 -134281 قامد های سایه ای

33835 -32986 -125589 192411 ااحزاف

280000 42846 205784 31370 قامد های رازافی
سال رراعث 
1386-87251268 66731 320498 -135961 قامد های سایه ای

28732 -23884 -114714 167331 ااحزاف

گندم دیم جدول ۴- عملکرد و معیارهای مزیت نسبی و حمایت 

سال رراعث
عملکرد 
)kg/ha(DRCSCBNPCNPCIEPCNPRNPIREPR

1378-797011/901/691/120/801/22122022

1379-808732/061/811/310/601/54314054
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سال رراعث
عملکرد 
)kg/ha(DRCSCBNPCNPCIEPCNPRNPIREPR

1380-8110683/462/291/450/382/424562142

1381-8211803/502/251/520/402/655260165

1382-8311874/552/691/490/352/744965174

1383-8410045/362/531/550/483/525552252

1384-8510843/192/221/490/542/244946124

1385-8611962/281/801/190/531/59194759

1386-873703/342/591/110/871/23111323

گندم آبی جدول 5 - عملکرد و معیارهای مزیت نسبی و حمایت 

سال رراعث
عملکرد 
)kg/ha(DRCSCBNPCNPCIEPCNPRNPIREPR

1378-7927871/861/671/120/571/28124328

1379-8030512/081/821/310/531/56314756

1380-8135882/721/941/450/442/274556127

1381-8236291/811/491/520/582/135242113

1382-8338272/401/861/490/522/094948109

1383-8437854/642/881/550/372/655563165

1384-8537453/002/161/490/502/214950121

1385-8638012/201/761/190/491/60195160

1386-8727531/741/541/110/641/29113629

نتیجه گیری: . 6
گندموپیامدهایآنبرای گستردهدولتدربازار مطالعهحاضربراساسضرورتبررسیتأثیرانحصارودخالت
کنندگانوهمچنینتعیینمیزانموفقیتدولتدرتقویتتوانرقابتیومزیت گنندگانومصرف رفاهتولید
مزیت حمایتی، معیارهای برآورد و محاسبه سیاستیجهت تحلیل ماتریس گرفت. اینمحصولشکل نسبی
شامل تحقیق ســواالت شــد. گرفته کــار به تحقیق ســواالت با پاسخگویی و اجتماعی خالص منفعت و نسبی
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کنندگان کنندگانومصرف گندمبررفاهتولید گستردهوایجادانحصاردولتیدربازار بررسیتأثیردخالتهای
گندمدربازارجهانیبود.دادههایمورداستفادهازبانکاطالعاتطرحهزینهمحصوالتزراعی وتوانرقابتی
گندمدیموآبیطیدورهموردمطالعه، گرفتهشد.نتایجنشانداددرموردمحصول کشاورزیبر وزارتجهاد
گندم،شاملسیاستیارانهنهادههاوتسهیالتارزانقیمت سیاستهایحمایتیدولتازتولیدوعرضهداخلی
در تولید و کل تولید میزان افزایش در کشاورزی، ترویج و قیمتتضمینیوگسترشتحقیقات کنارسیاست در
ســودآوریمحصول افزایش موجب درمجموع اینسیاستها است.همچنین بوده موثر اینمحصول هکتار
با نتیجه این اســت. گندمشده کنندگان تولید رفــاه افزایش نتیجه در و آن کشت زیر گسترشسطح و گندم
گودرزیوصدراالشرافی)2007(وجوالییوجیران)2008(هماهنگیدارد.درهمینحال،باوجودافزایش نتایج
کشوربراساسهزینهتمامشده گندمدر بهرهوریفیزیکیوافزایشتولیددرهکتار،توانرقابتیعرضهداخلی
باعرضهجهانی بالحاظهزینههایفرصتوقیمتهایجهانینهادههاومحصول،درمقایسه گندم واقعی
و گــودرزی نتیجهمطالعه با ازنتایج اینبخش است. بلکهتضعیفشده است نیافته بهبود تنها نه واردات و
صدراالشرافی)2007(سازگارولیبانتیجهجوالییوجیران)2008(ناسازگاراست؛دلیلاینناسازگاریمیتواند
گرفته کهتنهابراییکسالزراعیباشرایطمساعدآبوهواییصورت بهمقعطعیبودنمطالعهفوقالذکر،
است،نسبتدادهشود.عاملناتوانیدولتدربهبودتوانرقابتیتولیدداخلیدرمقابلواردتعلیرغمصرف
کالناقتصادیبویژهسیاستنامناسبنرخ گسترده،میتوانددرسیاستهای هزینههایهنگفتودخالتهای
وتالشدولتبرایتثبیتغیرواقعیومصنوعینرخارز ارزجستجوشود.بهعبارتدیگر،وجودتورمداخلیباال
گندمدرمقابلوارداتافزایش بادالرهایحاصلازفروشنفت،موجبشدهاستهزینهحقیقیعرضهداخلی
کهدرعلماقتصاداصطالحًابیماریهلندینامیدهمیشود.تأثیرمنفیاینسیاستبهنحوی یابد؛پدیدهای
در گندم رقابتیعرضهداخلی توان افزایش بر کنندگان تولید از آثارمثبتسیاستهایحمایتی که بودهاست
کردهاست.دراینراستا،پیشنهادمیشودبرایتقویتبینهرقابت مقابلعرضهجهانیراخنثیوحتیمنفی
گندمبهصورتواقعی،چنانچهدخالتیهمدربازاروبازاریابیانجاممیشود،در وتوانمندسازیعرضهداخلی
باشد.بهعبارتدیگرچنانچه اقتصادی کالن ارزومجموعسیاستهای نرخ باسیاستهای توازن و هماهنگی
بازاربشتر رقابت و کهشفافیت بهتدریجشرایطیفراهمشود باید باشد، کوتاهمدتدخالتدولتضروری در
گندمبهموادغذاییموردمصرف گستردهبخشخصوصیدربازاروبویژهبازاریابیوتبدیل شودوزمینهحضور
کاراییوجلوگیری کنندگانوواقعیشدنوهماهنگشدنقیمتهاباقیمتجهانیبهمنظورافزایش مصرف
گندمنیزبهاین ازضایعاتومصرفبیرویهفراهمشود.منفیشدنسودسایهیامنعتاجتماعیتولیدداخلی
کههزینهحقیقیعرضهداخلیازهزینهوارداتیاعرضهخارجیبیشتراستودرمجموعبرآینداین معنیاست
کلجامعهراافزایشدهد،واین کنندگانودرواقعرفاهاجتماعی دخالتهایدولتنتوانستهاسترفاهمصرف
گندماست.بههمین نشانازشکستدولتدررسیدنبهاهدافاساسیخودازطریقانحصاربازاروبازاریابی
کمشودوزمینهدخالتواقعیورقابتیبخش گندم سبب،پیشنهادمیشودبهتدریجانحصاردولتیدربازار
گردد.همچنینپیشنهادمی گندمفراهم خصوصیدربازاریابیوتبدیلوفراوریمحصولاساسیوراهبردی
شودمطالعاتجامعتحلیلسیاستوتعیینمزیتنسبیمجموعمحصوالتزیربخشهایکشاورزیکشوربرای
گیردوباحمایتدولتوهمتدانشگاهها کشاورزیقرار دورهزمانیبلندمدت،دراولویتپژوهشهایبخش
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کمبود وپژوهشگرانپیگیریوانجامشود.محدودیتاصلیاینپژوهشهمانندبسیاریازمطالعاتمشابه،
کیفیتبودنآمارواطالعاتودادههایآماریبود.بنابراینپیشنهادمیشودطرحهزینه کم وبهروزنبودنو
باسرعت و گیرد بیشترصورت ودقت باجامعیت آماریدیگر نمونهگیریهای تمام و کشور زراعی محصوالت

گیرد. بیشتریدراختیارمحققانقرار
گرفته کماهمیتدادنبهتالشهایصورت درپایانالزمبهذکراستایننتایجبههیچعنوانبهمعنای
زیراهمچنانکه کشوروتوصیهبهوارداتبیشترنیست، اینمحصولاساسیدر تولیدوخودکفایی افزایش در
گرفتهوسیاستهایحمایتیدرافزایشعرضهداخلیمؤثربودهاند؛باوجود نتایجنشاندادتالشهایصورت
کیدیبراینموضوعاست ایندررسیدنبههدفافزایشرفاهبرایجامعهتوفیقنداشتهاند.ایننتایجتنهاتأ
کاراوقابلرقابت کشاورزیبهصورتعام،ساختاریروانو گندمبهصورتخاصومحصوالت کهساختاربازار
کشاورزیدرسطحجهاننیست.اینمشکلساختارینیزبادخالتبیشتر باساختارامروزیعرضهمحصوالت
دربازاروبازاریابیازطریقسیاستهایحمایتقیمتیوپرداختیارانهمستقیموغیرمستقیمبهنهادههای
و ارز نرخ سنجیده سیاست بویژه اقتصادی، کالن مناسب سیاستهای همراهی و هماهنگی بدون تولیدی،
کاراییبیشتربخشخصوصی رقابتیشدنفضایبازارممکننیست.بعالوه،رقابتیشدنبازارامکاناستفادهاز
گندمدرزمان گمشدهبازار کهحلقه کند گسترشبههنگامروشهاوتکنولوژیهایبازاریابیراممکنمی و

حاضراست.

تقدیر و تشکر

کردستانتحتعنوان"بررسیپیامدهایاقتصادیخود مقالهحاضربرگرفتهازطرحپژوهشیداخلیدانشگاه
کهتوسطنویسندهمقالهانجام گندمدرایران" کشاورزی:مطالعهموردیمحصول کفاییدرتولیدمحصوالت
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