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چكيده
دولت  گرايانه مداخله سياسـت هاي انواع تاثير درحال توسـعه تحت بيشـتر كشـورهاي در دهههاي اخير در بخش كشـاورزي  
از اي طيف گسـترده سياسـت ها اين اسـت. د اشـته قرار اقتصادي بخشهاي سـاير با مقايسـه در بخش اين از هدف حمايت با و
ايران د ر ميدهند. تاثير قرار تحت را اين محصوالت و بازار غيرمسـتقيم قيمت يا و مسـتقيم بطور كه برميگيرد را در مداخالت
اين مداخالت عمد تًا داشـتهاند . قرار سياسـتها اين تاثير تحت اخير دهه چند در نيز آن و زير بخشهاي كشـاورزي بخش نيز
هاي نرخ اعمال طريق از بهويژه توليد آنهـا- نهادههاي برروي يارانه پرداخت يا و اعمال سـهميه كاالها، قيمت كمتـرل طريـق از
در د ولت مسـتقيم مداخله سياسـتهاي آثار بررسـي مقاله اين موضوع اسـت. گرفته صورت نهادهها- واردات براي پائينتر ارز
بررسـي مورد كاالهاي ميباشـد. محصوالت اين حمايت از ميزان سـنجش جنبه از طيور و دام زيربخش محصوالت قيمتگذاري
دورة ميباشد . سالهاي ۶۱-۷۸ شامل نظر مورد دورة و مرغ تخم و مرغ گوشت گاو، گوشـت يعني بخش اين عمده محصول سـه
تضميني قيمت هاي اعمال دورة دربرگيرنده كاالها، قيمت تثبيت سياسـتهاي اعمال و تحميلي جنگ برسـالهاي عالوه مذكور
از استفاده با ميباشند كه موثر و اسمي حمايت هاي نرخ مورد استفاده شـامل ابزار نيز ميباشـد. قيمتها آزادسـازي همچنين و
در نرخهاي حمايت اوًال: نشان ميدهد آمده بدست نتايج گرفتهاند. قرار ذيربط مورد محاسـبه دسـتگاههاي د ر موجود د ادههاي
سال دريك اين نرخها اين مقادير مطلق بهجاي كه است اين مناسـب تر ميباشند بنابراين؛ نوسان داراي سـالهاي مختلف طول
مورد ارز نرخ به اسـمي بسـته حمايت مقادير نرخهاي ثانيًا؛ گيرد . قرار مورد توجه زماني دوره يك د رطول روند آنها مشـخص،
اسمي ارز با نرخ مقايسه د ر باالتري واقي داراي مقادير اين نرخها درگزينة نرخ ارز و اسـت متفاوت آنها محاسـبه براي اسـتفاد ه
و باالترين گاو گوشت بهترتيب ميان؛ اين و در بوده مثبت كاالها كليه مورد د ر موثر حمايت نرخ ميانگين براين؛ عالوه ميباشند.
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حمايتي... سياستهاي آثار بررسي

مقدمه
ارزش كل درصد از ۳۲ از بيش ــط بهطور متوس طيور و بخش دام ــر زي
درصد كل توليد ۱۰ از بيش و ۶۱-۷۸ د وره طي را كشاورزي افزوده بخش
ــت خود اختصاص داده اس به مذكور دوره ــي ط را ــور كش ــص داخلي ناخال
مستقيم غير و ــتقيم ــتغال مس دارا بودن اش با زيربخش همچنين (۲). اين
ــن دامي پروتئي تامين در كه ــي نقش به توجه با و نفر ــون ميلي ــدود ۵/ ۲ ح
ميان در مي باشد . برخوردار خاصي جايگاه از دارد، به عهده ــور نياز كش مورد
شامل مرغداري صنعت طيور، تنها سهم زيربخش دام و مختلف فعاليتهاي
حدود آنها جانبي ــاي فعاليته و صنعتي گاود اريهاي و ــرغ م تخم و ــرغ م
تشكيل را بخش ــتغال زير اش كل از د رصد ۲۰ از بيش يعني هزار نفر ۷۰۰
طي د امي محصوالت موجود آمارهاي ــاس براس براين؛ عالوه .(۱۲) ميدهد
بهخود ــا خانواره خوراكي هزينههاي ــبد س در را ــهم س باالترين د وره اين
تا بين ۲۳ سهمي د ارا بود ن با ــت انواع گوش ميان، اين د اده اند در اختصاص
،۶۹ ــال س بجز مختلف، ــال هاي س د ر خوراكي، هزينههاي د رصد از كل ۳۶
كل پروتئين از ــد درص ۴۴ بيش از دارد (۹). همچنين ــرار اول ق ــه رتب در
گاو، گوشت گوشت كاالي ــه س ۷۸ به در سال ــور د ركش ــده ش د امي عرضه
قيمتي نوسان هرگونه بنابراين است(۱۸). داشته اختصاص مرغ تخم و مرغ
مصرف بر را شديد ي ــار فش توليدكنندگان بر عالوه محصوالت، مورد اين در
ايران در اينرو، از مينمايد. وارد جامعه پائين تر طبقات بر بهويژه كنندگان،

تحت آن محصوالت و كشاورزي بخش كشورها، از ديگر ــياري بس مانند نيز
گستردهاي طيف سياستها اين گرفتهاند. قرار دولت حمايتي ــتهاي سياس
دولت ــتهاي مداخله برميگيرد كه سياس را در مداخالت مختلف ــواع ان از
پرداخت ميروند. ــمار ش به ــتها سياس اين جملة از كاالها در قيمتگذاري
كمي محدوديتهاي و تعرفهاي موانع وضع توليد، نهاد ه هاي روي بر ــه ياران
و كننده مصرف كنترل قيمتهاي و تثبيت و كاالهاي رقيب واردات روي بر
قرار داد. بررسي مورد اشاره ــتها سياس د رزمرة اين ميتوان را كننده توليد
از برحمايت طرف يك از ــتها سياس اين كه نشان مي دهد ــوابق موجود س
از اصوًال جز ــندگي - كه بس خود هدف با و توليد و افزايش كنندگان توليد
ديگر، طرف از نيست - و پذير امكان قيمت ــودآور معقول و س تعيين طريق
كه - آنها هزينههاي خوراكي كاهش و از مصرفكنند گان حمايت مبناي بر

داشته اند . قرار - يابد مي تواند تحقق قيمت پائين سطح با
ــذاري قيمت گ در ــت دول مداخله ــتهاي سياس تاريخچه ــر ب ــروري م
ميد هدكه هرچند ــان نش زماني مختلف مقاطع در ــي بررس مورد كاالهاي
داراي بعضًا مختلف كاالهاي مورد در ــتفاد ه مورد اس و ابزارهاي مداخله نوع
اسالمي انقالب د وره قبل از د ر چه سياستها اين بوده است ولي تفاوتهائي
بوده تثبيتي ــتهاي سياس عمدتًا ۵۷-۶۹ مقطع زماني در آن از بعد ــه چ و

است (۱۰).                                             
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The effect of government protection policies in the agricultural sector.(Case study: Animal husbandry and 

poultry sub – sector)

BY : M. Bostaki ., Member of Scientific Board of  Agricultural Research and Education Organization . Tehran , Iran.
In the recent decades, agricultural sector in most developing countries has been influenced by various types of 

government intervention policies with the purpose of protection of agricultural sector besides the other sectors .These 

policies include vast varieties of intervention which influence the price and market of these products directly and/or 

indirectly. In the recent decades; agricultural sector has been affected by these policies in Iran. Such interventions 

mainly take place due to price control of these goods and/or paying subsidy on inputs, especially via allocation of 

undervalued exchange rate. The purpose of this paper is measuring the effect of government direct price intervention 

on poultry and animal husbandry sub- sectors during 1982- 2000.This period includes both years of war-period of price 

stabilization  also, period of price liberalization policies about these goods. The selected commodities are egg, chicken 

and beef. Instruments of nominal and effective rates of protection were used to measure these effects. These rates were 

calculated using data which were drown from ministry of Jihad-e Agriculture and other organization concerned with 

subject.The results show that: First; rates of protection fluctuate during the time .Therefore it is better to look at the 

trend of these rates over a number of years rather than the absolute of them for a particular year. Second; the amount 

of nominal rates of protection depends on whether nominal or real exchange rate are calculated and these rates in real 

exchange rate scenario are more than the same in nominal exchange rate scenario. Third; averages of effective rates of 

protection about all of goods are positive .In addition, most and least amount of averages of nominal and effective rates 

of protection are related to beef and egg, respectively. 
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نشيبهاي و فراز از ها ــت سياس اين انقالب از دوره بعد بهطوركلي؛ د ر
تصويب قانون با ۱۳۶۸ ــال س از بهطوريكه بوده است. برخوردار ــتري بيش
مورد توجه تضميني قيمت ــت سياس ــاورزي كش محصوالت تضميني خريد
به مختلف زماني مقاطع چند د ر هر بعد نيز به ۱۳۷۰ ــال س و از گرفت قرار
تخصيص ارز و يا نرخ وارد ات ابزار از استفاده با مختلف از جمله ــيوههاي ش
اين در بازار مداخالتي … و نياز مورد توليدي نهاد ه هاي واردات براي يافته
بويژه دولت جهتگيري ليكن انجام گرفته است، آنها نهادههاي و محصوالت
مداخله براين؛ عالوه است. بوده آنها قيمت سازي آزاد سمت به ،۷۷ سال از
مرغ تخم و مرغ گوشت با ــه مقايس در قرمز ــت گوش قيمت گذاري در دولت
مداخلة سياستهاي آثار ــي بررس مقاله اين ــت. هدف از اس بوده محدودتر
جنبة سنجش از و تخممرغ مرغ گوشت گاو، قيمتگذاري گوشت دولت در
حمايت نرخ ابزارهاي منظور بدين ميباشد. اين محصوالت از ميزان حمايت

گرفت. خواهد قرار محاسبه و استفاده مورد مؤثر اسميو

روشها و مواد
مد اخله سياستهاي آثار تحليل مورد در شده انجام تحقيقات ــي بررس
به بسته كه ــت اس اين ــاورزي بيانگر كش محصوالت قيمت گذاري در دولت
ــاي مختلفي و ابزاره روشها آنها ــر ب مترتب اهد اف و ــالت مداخ اين ــوع ن
تكنيك تابع ــات از تحقيق اين از ــي ــت. برخ اس گرفته قرار ــتفاده اس مورد
حساسيت رويكرد از ــتفاده با اس ديگر كرد هاند(۲۳). برخي ــتفاده ــود اس س
كاالهاي ــذاري گ قيمت در ــت دول مد اخله ــاي ــت ه سياس آثار تحليل به
و اسمي حمايت نرخهاي محاسبه و اندازهگيري پرداختهاند(۲۰). كشاورزي
تحليل آثار براي از مطالعات برخي در كه ــت اس ديگري كاالها، روش مؤثر۱
است(۲۲). قرار گرفته توجه ــاورزي مورد كش بخش روي بر ــتها سياس اين
از نرخ حمايت و اسمي۲ حمايت ضريب ــبه محاس طريق از د يگر، مطالعهاي
هندوستان دولت سياستهاي مداخله تحليل آثار به ــاورزي كش محصوالت
المللي بين تجارت جديد ــاورزي در شرايط كش محصوالت قيمت گذاري د ر
نتايج كه آمده ــل به عم تحقيقات از ديگر ــي برخ در ــت(۱۷). اس پرد اخته
آثار حمايت، نرخها اندازهگيري با نيز ــت، اس ــار يافته انتش فائو ــط توس آن
قرار بررسي محصوالت كشاورزي مورد روي بر دولت مداخله ــتهاي سياس

گرفته است (۲۴).
ــتهاي  سياس آثار تحليل و در تحقيقات مختلفي د ر نيز جهاني ــك بان
حمايت ضرايب ابزارهاي از عمدتًا ــعه توس در حال كشورهاي قيمتگذاري
قيمتهاي معادل از با بهرهگيري و منابع داخلي۳ هزينه يا و مؤثر و ــمي اس
پرد اخته كشاورزي آنها بخش روي بر سياستها اين ــي آثار بررس به مرزي۴
سياست هاي تفكيك ضمن ــتردهترين اين تحقيقات گس يكي از در ــت. اس
غير و ــتقيم مس مداخله ــتهاي سياس به در قيمتگذاري ــت دول ــه مداخل
به مؤثر حمايت نرخ و اسمي حمايت نرخ ابزارهاي از ــتفاده با اس ــتقيم، مس
۱۸ د ر و كشاورزي از ۳۰ محصول بيش ــتها بر روي سياس اين تحليل آثار

. است(۲۱) پرداخته جهان كشور
تحليل ــوص د رخص ــي توجه ــل تحقيقات قاب ــز ــور ني كش ــل داخ در
شده انجام حمايت نرخ ابزارهاي از ــتفاده اس با دولت حمايتي سياستهاي
سياستهاي عنوان تحت ــده ش انجام بررسي به ميتوان ازجمله كه ــت اس
بررسي نتايج از مهميكه اشاره كرد(۵). نكته ــاورزي بخش كش د ر حمايتي

انجام مطالعات ويژه به حمايت نرخ ابزار از استفاد ه با ــده ش انجام تحقيقات
كه بخش ــت اس آن كرد ــاره اش آن به مي توان جهاني بانك ــط توس ــده ش
ناشي منفي آثار تاثير تحت ــعه توس حال در كشورهاي اكثر ــاورزي در كش
آن منفي آثار مواردي اين د ر و د اشتهاند قرار ــي بخش برون ــتهاي سياس از
د رون حمايتي ــت هاي سياس مثبت آثار حتي كه ــت ــديد بوده اس ش چنان

است(۲۱). خنثي نمود ه نيز را بخشي
در ــت دول مداخله ــت هاي سياس ماهيت ــه ب با توجه ــق تحقي ــن اي در
قيمت بركنترل ــرف ط يك از كه ــي مورد بررس ــوالت ــذاري محص قيمتگ
روي يارانه بر ــت پرداخ ديگر بر طرف و از ــوالت اين محص ــازار ب ــم تنظي و
واردات براي ترجيحي ارز نرخهاي اختصاص جمله از آنها، توليد ــاي نهادهه
بهرهگيري ــتهاند با داش قرار ( مرغداري صنعت مورد در (بويژه نهادهها اين
نرخ حمايت ابزارهاي جهاني، تحقيق اخير بانك در ــتفاد ه مورد اس از روش
مورد بررسي نيز خواهد گرفت. دوره مؤثر مورد استفاد ه حمايت نرخ اسمي و
گزارشها، مطالعه طريق از نياز مورد اطالعات بود . خواهد ۶۱-۷۸ سالهاي
هاي دستگاه به حضوري و مراجعه آماري و منابع كتابخانه موجود د ر اسناد

است. گرديده جمع آوري ذيربط سازمانهاي تخصصي و اجرائي

حمايت اسمي تعريف نرخ
كنند ه) يا مصرف و داخلي (توليد كننده قيمتهاي تفاوت بين نرخ اين
از و ــري ميكند اندازه گي را كاال آن ــرزي۵ م قيمت و ــخص كاالي مش يك

است(۲۱): قابل محاسبه رابطه۱ طريق
                                           

رابطة شمارة (۱):     
                                                   

: آن در كه
.i كاالي اسمي براي حمايت نرخ از است عبارت NRPi

  .i كاالي داخلي قيمت از Pi عبارت است

به ــمي اس ارز نرخ در ــه ك i كاالي مرزي ــت قيم از ــت اس ــارت عب P/i
ميشود. تبديل داخلي قيمتهاي

مساوي صفر و يا صفر از كوچكتر صفر، از ــت بزرگتر اس ممكن NRPi

باشد.
توليد طرف در نظر محصول مورد كه اين است نشاند هند ه ، NRPi>۰
تحت كنند ه مصرف و در طرف ) قرار د ارد ( تحت يارانه مورد حمايت كنند ه

مي باشد. ماليات
يعني محصول ــود ميش ــامل فوق را ش حالت مقابل نقطه ، NRPi<۰
كننده ــرف مص طرف در ــده تحت ماليات و توليد كنن طرف د ر ــورد نظر م

دارد. قرار يارانه تحت
هزينههاي  ــراي ب بايد كه قيمتهاي مرزي ــت بايد توجه داش ــه   البت
ــيدن تا رس كه ديگري هزينههاي ــاير س و د اخلي، انبارد اري ــل نق و حمل
د قيمتهاي با ــرزي قيمتهاي م ــه مقايس (محل) نقطه به وارداتي كاالي
بدين ــه قيمت هائي ك ــود. ش تعديل ميگرد د، تحميل كاال روي ــر ب ــي اخل
مي شوند(۲۲). ناميده مرزي قيمتهاي معادل ــوند، ميش ــبه طريق محاس
تبديل براي ارز مورد استفاده نرخ نرخ حمايت اسمي، محاسبه در همچنين
نرخ معموًال ارز نرخ اين ــت. اس مهم ــيار داخلي بس پول به مرزي قيمتهاي
در به ويژه را از چنين نرخي محدوديتهائي استفاده ولي ــت. اس اسمي۶ ارز
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تورم كه در دورهاي ــال مث بهعنوان ايجاد ميكند. ــت ثاب ارز ــاي نرخ د ورهه
با مقايسه داخلي در قيمتهاي ــت، اس تورم جهاني ــطح از س باالتر ــور كش
نتايج لذا ــند مي باش افزايش حال د ر باالتري ارز نرخ در جهاني، قيمتهاي
يا ماليات و بيشتري يارانه است ممكن حمايت، نرخهاي ــبه محاس از ناشي
پيشنهاد شده لحاظ بد ين دهد. ــان نش واقعي به شرايط ــبت نس را كمتري
واقعي۷ مورد ارز نرخ بهكارگيري با نيز يكبار اسمي را حمايت كه نرخ ــت اس

كرد (۲۲). مقايسه يكديگر با را نتايج و داده قرار محاسبه
و اثر  ميآيد بدست بازار محصول به با توجه صرفًا اسمي۸ حمايت نرخ
بر يارانه پرداخت يا و ماليات روي نهادهها و بر تجاري محدوديتهاي اعمال
در دولت مداخله از سياستهاي بخشي -كه خود نظر مورد نهاده هاي روي
حمايت (۵). نرخ نمي دهد نشان ميگردد- شامل را اين كاالها قيمتگذاري

ميباشد. اثر اندازه گيري اين مناسبي براي ابزار مؤثر۸

حمايت مؤثر تعريف نرخ
قيمتهاي را در فعاليت يا و كاال يك ارزش افزوده بين تفاوت نرخ اين
از ميكند و ــري اندازهگي يا فعاليت و كاال آن ــرزي م ــي و قيمتهاي داخل

-۲ بدست مي آيد(۲۲): رابطه طريق

:(۲) شمارة رابطة
                                                 

: آن د ر كه
د ر قيمتهاي i ــت فعالي يا و كاال افزود ه ارزش ــت از س ا ــارت عب VAi

داخلي
i در قيمتهاي ــت فعالي يا كاال و افزوده از ارزش ــت اس ــارت عب V i

ميشود. اسميارزيابي ارز نرخ در كه مرزي
ارزش بين تفاوت است از عبارت كاال يك افزوده ارزش تعريف، براساس
توليد استفاده در مورد (نهادههاي) واسطهاي هزينههاي و كاال آن واحد هر

ميشود يعني : -۳ ديده رابطه كاال(۵).كه در آن واحد هر

 :(۳) رابطة شمارة
                                    

.jكاالي افزوده هر واحد است از ارزش عبارت Vj

.j واحد از كاالي قيمت هر از Pj عبارت است

.j كاالي يك واحد از ارزش iد ر نهاده هزينه از سهم ا ست عبارت aij

واحد  هر توليد در استفاده مورد واسطهاي هزينههاي از است  Cjعبارت
.j از كاالي

روي بر اگر ميدهد. ــان نش تعرفه غياب د ر افزوده را ارزش ،(۳) رابطه
tj حمايت اندازه به jمحصول از – يا وضع شود tj اندازه به اي كااليj تعرفه
ti اندازه به j ــتفاده در كاالي اس مورد i نهاده روي بر و ــود- ش ــميانجام اس
رابطه از ــت j عبارتس كاالي افزوده ارزش صورت اين در گردد، اعمال تعرفه

: ۴-
   

:(۴) شمارة رابطة
                                 

آن: در كه

ساير وجود تعرفه و در شرايط jكاالي افزوده ارزش از ــت اس عبارت V/ j
شد هاند. تعريف قبًال نيز متغيرها

است مواردي از نشدني مبادله و ــدني ش مبادله نهاد ههاي بين تفكيك
گيرد . قرار نظر دقت حمايت مؤثر بايد مورد توجه و نرخ محاسبه در كه

همانند ميتوان را مباد له قابل غير نهاد ههاي Cordon د يدگاه ــاس براس
بخش دو شامل فعاليت هر افزوده ارزش لذا آورد . بهحساب توليد اوليه عوامل
دوم بخش توليد و اوليه عوامل افزوده ارزش برگيرند ه در اول بخش ــت. اس
Balasa در كه حالي در مبادله است. قابل نهادههاي غير افزوده شامل ارزش
قرار را مورد توجه ــدني ش مبادله نهادههاي مؤثر تنها حمايت نرخ ــبه محاس
مبادله نهاد ههاي ــابه مش قابل مبادله نهادههاي غير بهنظر وي زيرا مي دهد.
توجه به نوع ــا مقاله ب اين در ــوند(۴). فرض ميش صفر نرخ تعرفه ــده با ش
پيروي Balasa رويكرد از بررسي، مورد كاالهاي به مربوط توليد هزينه هاي
ــاهدات مش دربخش اين نهادهها انواع يك از هر مصاديق كه ــت اس گرديده
بين تفكيك براين؛ ــالوه ع گرفت. خواهد قرار ــاره مورد اش ب) نتايج(بند و
محاسبه در كه ــت اس ديگري موارد از د اخلي نهادههاي و وارداتي نهادههاي
در دولت مداخالت از مورد توجه قرارگيرد. زيرا برخي بايد نرخ حمايت مؤثر
از مرغداري)، صنعت مورد در (بويژه ــي بررس مورد محصوالت قيمت گذاري
كاالها اين توليد د ر استفاده مورد وارداتي نهادههاي به يارانه پرداخت طريق
در لذا براي ــت. اس گرفته صورت ترجيحي ارز نرخ اختصاص قالب در بويژه
حمايت نرخ رابطه مؤثر، حمايت نرخ روي بر ــتها سياس اين اثر گرفتن نظر
نرخ هاي كردن لحاظ ضمن بتوان كه ميد هيم ــترش گس به گونهاي را مؤثر
در ــده ش گرفته بهكار وارداتي نهادههاي و نظر مورد كاالي ــمي بر اس تعرفه
فرمول وارد د ر نيز را نهادهها و كاال واردات براي تخصيصي ارز نرخ توليد آن،

: نوشت چنين ميتوان ترتيب بدين نمود(۵).

(V
A
=E

1
P

j
(1+ti)-[E

2
Pj(aij)

1
(1+ti)-E1Pj(aij)

2
(1+tjو)] :(۵) شمارة رابطة

V′A=E
1
Pj(1-aij )                                       :(۶) رابطةشمارة

براي ــتفاده مورد اس نرخ ارز از ــب عبارتند بهترتي E Eو۲ آن ۱ د ر ــه ك
سهم عبارتند از ۲(aij) بهترتيب ۱(aij) و نهادههاي وارداتي و و كاال واردات
ساير و j كاالي واحد يك توليد مورد استفاده در د اخلي و وارداتي نهاد ه هاي

قبًال تعريف شدهاند. نيز متغيرها

نتايج و مشاهد ات
اسمي نرخ حمايت الف:

و دادهها ــر مقادي بايد و مؤثر ــمي اس حمايت نرخهاي ــبه محاس ــراي ب
د ادهها ــخص گردند. اين مش (۶) (۱) تا روابط د ر ــتفاده مورد اس متغيرهاي
نرخ ارز ، مرزي قيمت معادل مرزي، قيمتهاي د اخلي، ــامل قيمتهاي ش
وارد اتي و نيز روي ورود كاالهاي بر ــمي اس تعرفه و واقعي ارز نرخ و ــمي اس
د اخلي كاالهاي توليد در استفاده مورد وارد اتي نهاده هاي برروي وارده تعرفه

است.
به كاالها اين ــرم از كاالها را قيمت هر كيلوگ از هريك داخلي ــت قيم
قيمتها اين ــه ب مربوط اطالعات ــف ميكنيم. تعري ــي فروش عمده صورت
معاونت و ــور كش د ام ــركت پشتيباني امور ش د ر موجود آمار ــتفاده از اس با
كه مواردي ــت. در اس گرديده ــتخراج اس ــاورزي جهاد كش د ام وزارت امور

حمايتي... سياستهاي آثار بررسي
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قيمتهاي از استفاد ه ــت با اس نبوده د سترس در ــي فروش عمده قيمت هاي
۱۰-۱۳ ) ــي فروش ــود خرده س براي قيمتها اين وتعديل ــي فروش خرده
و مرغ گوشت مورد در آمده است. بدست فروشي آنها عمده قيمت درصد)،
اينكه به توجه با ، ۶۸ -۷۰ ۶۵ و -۶۷ تا۶۵ و ۶۱ ــالهاي س براي مرغ تخم
صورت به كاالها ازاين درصد ۱۰،۲۰و۳۰ حدود به ترتيب سال ها اين طي در
موزون ميانگين است(۱۳). شده فروخته رسمي توزيع شبكه از خارج و آزاد
گرفته نظر در مربوط آزاد با توجه به درصد هاي بازار قيمت و د ولتي قيمت

است. شده
كاالها ــن اي قيمت مرزي ــرزي ، م معادل قيمت ــت آوردن بدس ــراي ب
انبارداري ، بازاريابي ــاي هزينهه براي وارداتي) ــاي براي كااله cif ــت (قيم
ــاس -كه براس اين هزينهها به مربوط اطالعات . ــت اس گرديده تعديل و…
ــالمي، اس مركزي جمهوري بانك ضوابط و و واردات(۱۱) صادرات ــررات مق
مقررات و ضوابط ــاير س و آنها اجرائي نامههاي آئين و امورگمركي ــن قواني
اين ــبه در محاس وجود دارد. كمتر ــود- ميش وضع وارداتي كاالهاي برروي
در موجود اطالعات و آمار از مذكور، ــع بهره گيري از مناب بر عالوه ــا هزينهه
از است. گرد يده ــتفاده زمينه اس اين كشور در دام امور ــتيباني ــركت پش ش
ــكي، دامپزش و ــي بازرس هاي هزينه به ميتوان هزينه ها نوع اين عمدهترين

كرد. اشاره و نقل حمل و هزينه هاي ترخيص، و تخليه
ــور، كش در ارز ــد نرخي چن ــتم سيس به توجه با ارز، ــرخ ــورد ن م د ر

اقتصادي متغيرهاي ريالي ــعير ارقام تس براي واحد ارز يك نرخ بكارگيري
ارز "نرخ دو از هر يك از ــتفاده اس بجاي لذا ــد . نمي رس بنظر دالر واقعي به
هاي نرخ موزون ميانگين آزاد )، ــمي(بازار رس غير بازار ارز نرخ و ــمي۹ رس
ارز از نرخهاي يك هر ــا ب ارزي پرداختهاي توجه به وزن با ارز ــف مختل
ارز اسمي نرخ عنوان به نرخ ارز بازار آزاد واريزنامهاي و ــمي، صاد راتي، رس
طي را مختلف ارز انواع نرخ ۱ شماره جد ول ــت. اس قرارگرفته مورد توجه

ميدهد: نشان ۶۱-۷۸ سالهاي

به مبناي نرخ اين ــف تعري از واقعي، ارز نرخ ــبه محاس براي همچنين
نظريه، اين براساس است. استفاده شده PPP يا خريد۱۲ قدرت برابري نظريه
قيمتهاي به خارجي قيمتهاي نسبت حاصلضرب طريق از واقعي ارز نرخ
جاي به موارد ــياري از بس و در ميآيد ــت  دس به ــمي اس ارز نرخ در داخلي
تاكيد قيمت شاخص هاي نسبت از ــتفاده اس بر قيمتها نسبت از ــتفاده اس

.(۷) است شده
واقعي، ارز نرخ محاسبه كه براي مي دهد نشان موضوع ادبيات بررسي
قيمت شاخص كه ــت. گرفته اس قرار ــتفاده اس مورد مختلفي ــاخص هاي ش
ــاخص ش و (WPI) ــي فروش عمده قيمت ــاخص ش (CPI) كننده مصرف
ميروند. ــمار آنها بش داخلي۱۳ از معروفترين كننده توليد ناخالص ــل تعدي
را كاالها از مختلف ــبدهاي س ــاخص ها ش اين از يك هر اينكه به عنايت با

سال

دالر نرخ

رسمي بازار
(۱)

نامهاي واريز
(۲)

رقابتي
(۳)

صادراتي
(۴)

رسمي غير بازار
(۵)

موزون نرخ
(۶)

۶۱۸۴/۳۹---۳۵۰/۲-
۶۲۸۷/۲۰---۴۵۰/۰۰-
۶۳۹۱/۶۴---۵۸۰/۰۰-
۶۵۷۶/۸۱---۷۴۲/۰۰۲۱۷/۵
۶۶۷۰/۱۰--۴۱۷/۷۹۹۱/۰۰۲۲۱/۵
۶۷۶۹/۲۳--۴۱۹/۲۱۰۱۹/۰۰۲۳۷/۱
۶۸۷۲/۰۳-۸۳۵/۰۴۲۲/۰۱۲۰۷/۱۴۲۹۹/۱
۶۹۶۶/۹۴-۷۶۶/۷۵۸۳/۱۱۴۱۲/۳۰۳۹۴/۲
۷۰۶۷/۸۰-۶۰۰/۰۱۳۹۴/۴۱۴۲۰/۱۵۵۱۱/۷
۷۱۶۵/۷۳-۶۰۰/۰۱۴۵۹/۲۱۴۹۸/۰۰۶۵۵/۱
۷۲۱۶۴۶/۲۹--۱۶۵۲/۶۱۸۰۵/۷۱۸۹۰/۱
۷۳۱۷۴۹/۰۰--۲۳۴۲/۵۲۶۶۷/۲۷۱۲۲۱/۷
۷۵۱۷۴۷/۵۰--۳۰۰۷/۵۴۴۴۵/۵۵۲۱۹۴/۰
۷۶۱۷۵۱/۷۰۴۶۵۶-۳۰۰۷/۵۴۷۸۱/۵۰۲۷۷۹/۵
۷۷۱۷۵۲/۵۰۵۴۰۴-۳۰۰۷/۵۶۴۶۸/۳۶۳۲۰۶/۰
۷۸۱۷۵۲/۵۰۷۹۰۷-۳۰۰۷/۵۸۶۵۸/۰۰۴۱۷۲/۰

سالهاي ۶۱-۷۸ طي ارزي مختلف انواع نرخ :۱ جدول شماره

(۱ شماره اقتصادي(منبع سياستهاي و بررسيها اداره – اقتصادي امور مديريت اسالمي– جمهوري مركزي بانك ماخذ:
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سال

داخلي قيمت
(۱) / ريال كيلوگرم

(۱)

مرزي قيمت
(۲) كيلوگرم/ دالر

(۲)

اسمي حمايت نرخ

ارز نرخ در
اسمي(۳)

موزون ارز نرخ در
(۴)

واقعي ارز نرخ در
(۵)

بازار ارز نرخ در
(۶) آزاد

۶۱۱۷۸۱/۰۷-۰/۲۸۲---./۶۸۲
۶۲۱۷۸/۵۱/۰۴-۰/۲۸۶---/۷۴۹
۶۳۱۸۷/۵۱/۰۶-۰/۲۹۸---۰/۷۹۲
۶۴۲۰۵۱/۱-۰/۲۳۵-۰/۵۳۵-۰/۵۱۸۰/۷۹۱
۶۵۲۲۸۱/۱۰۲-۰/۱۰۲-۰/۴۹۸-۰/۴۸۱-۰/۷۹۶
۶۶۲۳۰۰/۹۱-۰/۰۰۹-۰/۴۳۲-۰/۴۰۹-۰/۸۲۰
۶۷۲۲۴۰/۸۴۵-۰/۰۰۹-۰/۴۴۴-۰/۴۶۰-۰/۸۱۷
۶۸۲۷۶۰/۸۱۳۰/۱۰۴-۰/۳۸۱-۰/۴۵۳-۰/۷۳۱
۶۹۴۴۳۰/۷۸۰/۸۱۶-۰/۲۰۹-۰/۲۰۶-۰/۷۱۴
۷۰۶۷۸۰/۷۴۸۱/۵۵۸۰/۰۰۷۰/۰۳۳-۰/۵۵۵
۷۱۱۰۲۶۰/۷۴۴۲/۸۵۷۰/۲۷۵۰/۳۶۸-۰/۳۵۵
۷۲۱۱۰۴۰/۸۴۰-۰/۴۳۵-۰/۰۴۹۰/۲۹۴-۰/۴۷۹
۷۳۱۳۸۰۰/۷۵۸-۰/۲۴۶۰/۰۰۶۰/۲۵۹-۰/۵۰۰
۷۴۲۱۱۰۰/۷۸۵۰/۱۰۹۰/۱۰۱۰/۴۳۵-۰/۴۹۹
۷۵۲۳۹۵۰/۷۸۵۰/۲۳۰۰/۰۰۶۰/۴۰۸-۰/۴۸۲
۷۶۲۹۸۰۰/۷۸۰۰/۵۳۱۰/۰۱۳۰/۲۸۸-۰/۳۹۷
۷۷۳۴۹۵۰/۷۸۰۰/۷۸۸۰/۰۴۱۰/۲۴۹-۰/۴۷۰
۷۸۴۰۷۵۰/۷۵۰۱/۲۵۶۰/۰۳۸۰/۲۸۷-۰/۴۹۳

۶۱-۶۹ (درصد ) -۴۲/۱-۴۱/۶-۳/۳-ميانگين
۷۰-۷۸ (درصد ) -۷۳/۹۴/۹۲۹/۱ميانگين

كل (درصد) ۶۱/۸-۱۳/۷۰/۶-۳۵/۳ميانگين

مرغ تخم مورد در قيمت مستقيم مداخله اثر اسمي براي حمايت نرخ :۲ شماره جدول

چند هر - ــد نميباش ــان يكس در طول زمان آنها تغيرات لذا مي گيرند بر در
ــبه محاس ارز واقعي نرخ در نتيجه ــت - يكديگر اس به ــبيه ش تغيرات جهت
داخل در اين شاخصها از به اينكه كداميك بسته اين نظريه مبناي بر شده
است ممكن گرفته است قرار استفاده مورد آن محاسبه كشور در از خارج و
ز ا سبدي نسبي قيمت نرخ طور كلي اين دهد. ولي به ارائه را متفاوتي نتايج
در ميدهد. را نشان توليدي) يا (مصرفي داخلي كاالي به خارجي كاالهاي
واقعي ارز نرخ محاسبه براي ها شاخص اين همه از مورد به ــته بس نيز عمل

.(۲۲) است شده استفاده
عمده قيمت شاخص نسبت واقعي، ارز نرخ ــبه مقاله براي محاس در اين
استفاده قارر مورد ايران ــي فروش عمده ــاخص قيمت ش به امريكا ــي فروش
شده ــتفاده اس زير رابطه واقعي از ارز ــبه نرخ براي محاس لذا و ــت اس گرفته

بنابراين: است

ــي ــاخص عمده فروش ش 1(WPI) به ترتيب و (WPI) us آن در ــه ك
ــمي (در اينجا ميانگين ارز اس نرخ معرف به ترتيب e و E و ايران و ــكا امري

ميباشند. واقعي ارز ارز) و نرخ مختلف نرخ هي موزون
در و داخلي پول به مرزي قيمت هاي تبديل در ارز نرخ تاثير به توجه با
مقاله عالوه اين ــه نتايج در مقايس امكان براي حمايت نرخ ميزان در نتيجه
ارز نرخ و اسمي ارز گزينههاي نرخ در ــمي اس نرخهاي حمايت ــبه محاس بر
ارز نرخ  شامل ارز نرخ گزينه هاي ــاير س ــمي در اس نرخ هاي حمايت واقعي
ارز نيز نرخ بااليي پايين و حد دو عنوان به بازار غيررسمي ارز نرخ و رسمي

گرديدهاند. محاسبه
قيمتهاي قيمتهاي داخلي، به مربوط اطالعات ۴ تا ۲ شماره جداول
در گزينه هاي بررسي را مورد كاالهاي يك از اسمي هر حمايت نرخ و مرزي

ميدهد: نشان ارز نرخ مختلف
نرخ كه ــد ميرس نظر به ــرروري ض نكته ــن اي بر ــد ــا تاكي اينج در
ــمي اس ارز نرخ ــمي، اس حمايت نرخ ــبه محاس براي ــتفاده مورد اس ارز
شده ــبه محاس به نرخهاي توجه با ــتر بيش نيز تحليل نتايج و ــد ميباش
تاثير به توجه ــا ب ــورت خواهد گرفت. ليكن، ص ارز نرخ اين ــاي ــر مبن ب
ــه مقايس امكان براي داخلي مرزي به پول قيمتهاي تبديل در ارز نرخ
ارز نرخ  ويژه به ارز ــرخ ــاير گزينههاي ن س در نرخ هاي حمايت ــج نتاي
و باالئي نرخ پايين حد دو عنوان به ــمي ارز بازار غيررس نرخ و ــمي رس

گرديدهاند. محاسبه نيز ارز

حمايتي... سياستهاي آثار بررسي

يافتههاي تحقيق و ۶) ۵ ،۴ ،۳) ۶، ۸ و ۱۹                                 ستونهاي ستون۲: منابع شمارة                                     ۱۴ و ۶ منابع شماره مأخذ: ستون۱:



۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۱۷ و د ام امور در

موثر حمايت نرخ ب:
واحد كاال ــر ه ارزش افزوده بايد ــر، موث حمايت نرخ ــبه محاس ــراي ب
بر عالوه لذا ــم. ــاب كني حس مرزي و قيمت هاي داخلي ــاي در قيمته را
نرخهاي الزم است است، گرديده ــخص مش قبال انها كه مقادير متغيرهائي
هر در ــتفاده اس مورد نهادههاي هزينه ــهم س و نهاده ها و كاالها بر تعرفه
حمايت اسمي كاال نرخ كاال، تعرفه نرخ مورد در مشخص گردد. كاال واحد
انواع ــاب آورد. از ميان حس به كاال بر تعرفه وارده ــوان به عن ــوان مي ت را
حمايت نرخ ــرخ ارز، ن مختلف گزينههاي در ــمي اس حمايت نرخ ــف مختل
در كاالئي نرخ تعرفه عنوان به را موزون ارز نرخ ــده در ــمي محاسبه ش اس
ــت دس به ميكنيم. براي فرض صفر را نهادهها تعرفه و نرخ مي گيريم نظر
هزينه اقالم سهم ابتدا داخلي، نهادههاي و وارداتي نهاده هاي آوردن سهم
كاالهاي از يك هر از واحد ــده يك ش تمام قيمت دهنده ــكيل تش مختلف
ــالهاي س در توليد هزينههاي ــب تركي جداول ــاس براس كه را نظر ــورد م
وزارت امور دام معاونت در موجود اطالعات و از آمار ــتفاده اس و با مختلف
گرديده است محاسبه كشور دام امور پشتيباني شركت و ــاورزي كش جهاد
دهنده تشكيل مختلف از عوامل يان م در اين مينمائيم. ــخص مش ،(۱۴)
و حمل سوخت هزينههاي نظر كاالهاي مورد از يك هر ــده ش تمام قيمت
نظر ــدني در مبادله نش هزينه هاي عنوان به را و نگهداري تعمير و ــل نق و
در نهادههاي مورد نياز از بخش عمدهاي اينكه به توجه ــم (۵). با مي گيري

در خوراك هزينههاي از ــي بخش و دارو و دادن ويژه به مرغداري ــت صنع
در با است، وارداتي ــكي دامپزش داروهاي و جو) (عمدتًا گاو ــت گوش توليد
بايد نهادهها اين واردات براي يافته ــص تخصي ارز نرخ تفاوت ــتن داش نظر
ــفانه اطالعات متاس گردد. ــخص مش كاال واحد در هر هزينهها اين ــهم س
ضرايب وابستگي و چند درصد هر دارد. وجود نهادهها كمتر به اين مربوط
مختلف سالهاي طي و ــرايط ش به ــته بس ها نهاده از اين يك هر به مربوط
افزايش واسطه به جو و ذرت ــتگي به ويژه وابس روند ــت و بوده اس متافوت
ــت ولي گذارده اس كاهش به رو ــالهاي اخير س در نهادهها اين تويد داخلي
طي مرغداري صنعت در نياز دان مورد درصد ۷۰ حدود ــط متوس به طور
رقم اين ــت. اس اقالم وارداتي تامين گرديده ــق طري از ۶۱ - ۷۸ ــالهاي س
بين ۵/ ۲ و ــيار پائين تر بس گاو ــت گوش توليد به مربوط نهادههاي مورد در
ترتيب بدين .(۶) است بوده ــان نوس مختلف در ــالهاي س درصد در تا ۲۰
مختلف ــالاي در س زمينه اين در موجود اطالعات و آمار از ــتفاده اس با و
در سالهاي نشدني مبادله و شدني مبادله نهاده هاي سهم بر تعيين عالوه
نيز كاال واحد توليد هر در داخلي و وارداتي هزينه نهادهاي سهم مختلف،

گرفته است. قرار مورد محاسبه
نرخهاي مورد نظر، امكان محاسبه اطالعات بودن فراهم با ترتيب اين به
كاالهاي براي را نرخ اين ۵ ــماره ش جدول ــد. ش فراهم خواهد موثر حمايت

مي دهد: نشان نظر مورد دوره طي بررسي مورد

سال
داخلي قيمت

(۱) كيلوگرم/ريال
مرزي قيمت

(۲) دالر كيلوگرم /

اسمي حمايت نرخ

ارز درنرخ
رسمي(۳)

درنرخ ارز موزون
(۴)

ارز درنرخ
(۵) واقعي(۹)

درنرخ ارز آزاد
(۶)

۶۱۲۷۲/۵۱/۶۵-۰/۲۴۶---۰/۷۰
۶۲۲۷۸/۰۱/۶-۰/۲۳۵---۰/۷۴۱
۶۳۲۸۵/۰۱/۶۴-۰/۲۶۸---۰/۷۸۶
۶۴۲۹۷/۰۱/۶۹۵-۰/۲۳۷-۰/۵۴۹-۰/۵۴۵-۰/۷۹۸
۶۵۳۴۵/۰۱/۶۹۵-۰/۰۶۳-۰/۵۰۳-۰/۴۹۰-۰/۸۰۵
۶۶۳۶۰/۰۱/۴-۰/۰۶۲-۰/۴۲۷-۰/۴۰۷-۰/۸۱۶
۶۷۳۸۴/۰۱/۳۰/۱۵۷-۰/۳۹۰-۰/۳۸۳-۰/۷۹۶
۶۸۴۳۵/۰۱/۲۵۰/۲۱۵-۰/۴۱۷-۰/۴۰۰-۰/۷۹۷
۶۹۵۹۶/۰۱/۲۰/۷۱۶-۰/۳۲۴-۰/۳۲۴-۰/۷۴۹
۷۰۱۴۲۶/۰۱/۱۵۲/۷۸۴-۰/۳۴۳۰/۳۷۹-۰/۳۸۸
۷۱۱۷۲۴/۰۱/۱۴۵۳/۵۹۰/۳۳۱۰/۴۵۱-۰/۲۹۲
۷۲۱۹۶۰/۰۱/۲۹۲۰/۳۸۶۰/۰۵۳۰/۴۱۰-۰/۳۹۵
۷۳۲۴۸۷/۰۱/۱۶۶-۰/۱۹۱۰/۱۱۱۰/۵۴۳-۰/۴۱۱
۷۴۳۶۳۸/۰۱/۲۰۸۰/۱۴۲۰/۱۵۳۰/۶۴۸-۰/۴۳۷
۷۵۴۴۹۱/۰۱/۲۰۸۰/۴۰۵۰/۱۴۱۰/۶۴۸-۰/۳۶۷
۷۶۵۰۳۵/۰۱/۲۰۰۰/۵۷۲۰/۰۳۱۰/۴۳۶-۰/۳۳۵
۷۷۶۰۷۳/۰۱/۲۰/۸۹۵۰/۱۰۴۰/۴۲۸-۰/۴۰۰
۷۸۸۳۰۲/۰۱/۱۱/۷۷۰/۲۰۵۰-/۷۱۶-۰/۳۸۴

۶۱-۶۹ -۴۲/۵-۴۳/۵-۱/۱ميانگين(درصد)
۷۰-۷۸ -۱۰۶/۵۱۶/۴۵۱/۸ميانگين(درصد)

كل ۵۷/۸-۵۳/۸۷/۶۱۴/۱ميانگين(درصد)

مرغ گوشت قيمت در مورد مستقيم اثرمد اخله اسمي براي ۳: نرخ حمايت شماره جدول

۳ شمارة و منبع تحقيق يافته هاي ۱۹                           ستونهاي (۳، ۴، ۵ و ۶) و ۸ ،۶ منابع شمارة ۱۴                                ستون۲: و ۶ شماره ستون۱: منابع مأخذ:



۱۸ آبزيان و د ام امور در

سال
داخلي قيمت

(۱) ريال كيلوگرم /
قيمت مرزي

(۲) كيلوگرم / دالر
اسمي حمايت نرخ

ارز نرخ در
رسمي(۳)

درنرخ ارز موزون
(۴)

واقعي ارز نرخ در
(۵)

بازار ارز نرخ در
(۶) آزاد

۶۱۸۲۶/۵۲/۴۰/۸۴۷---۰/۳۰۹
۶۲۸۸۳/۵۲/۲۱/۰۳۶---۰/۳۷۸
۶۳۸۴۸۲/۰۵۰/۹۲۳---۰/۴۹۶
۶۴۸۴۹۱/۹۳۱/۰۲۱۰/۱۶۳۰/۲۲۳-۰/۴۹۴
۶۵۱۲۲۲۲/۴۴۱/۷۱۹۰/۳۳۶۰/۴۲۳-۰/۵۰۶
۶۶۱۸۴۰۲/۵۷۳/۰۲۲۰/۸۷۶۱/۰۲۳-۰/۴۶۱
۶۷۱۷۸۹/۵۲/۸۵۲/۷۱۳۰/۵۸۴۰/۵۷۵-۰/۵۳۸
۶۸۲۶۵۳۲/۷۴/۲۲۲۰/۹۸۴۰/۹۰۸-۰/۳۸۹
۶۹۳۰۴۵۲/۵۸۵/۲۴۰/۸۷۵۰/۹۴۷-۰/۳۷۰
۷۰۳۳۸۶۲/۴۲۵/۶۸۰/۷۲۹۰/۸۶۸-۰/۲۶۴
۷۱۳۳۹۴۲/۳۰۵/۷۶۰/۳۹۸۰/۶۶۶-۰/۲۶۵
۷۲۴۱۰۳۲/۱۵۰-/۱۵۳۰/۴۱۳۰/۶۲۳-۰/۲۰۹
۷۳۴۷۳۴/۵۲/۱۵۰-/۰۷۷۰/۲۲۱۰/۴۵۹-۰/۳۷۱
۷۴۷۵۲۴/۵۲/۲۶۷۰/۳۹۳۰/۳۳۳۰/۶۴۷-۰/۳۶۵
۷۵۹۹۰۷۲/۲۶۷۰/۸۳۰۰/۳۹۵۰/۶۶۰-۰/۲۴۰
۷۶۱۰۰۵۳۲/۱۱۷۰/۷۵۶۰/۱۵۱۰/۳۳۹-۰/۲۶۶
۷۷۱۲۸۱۸۲/۱۵۱/۳۰۶۰/۳۱۷۰/۴۱۹-۰/۲۸۳
۷۸۱۶۲۷۷۲/۱۵۱/۴۶۸۰/۲۹۳۰/۴۴۴-۰/۳۱۷

-۲۳۰/۵۶۳/۶۶۸/۳ميانگين(درصد)۶۱-۶۹
-۱۷۴/۴۳۶/۱۵۶/۹ميانگين(درصد)۷۰-۷۸

كل ۲۰۳/۹۴۷/۱۶۱/۵۳۶/۲ميانگين(درصد)

بحث نتايج و
ميتوان ۵ ۲ تا ــماره هاي حمايت مندرج در جداول ش نرخ مالحظة با

زير نتيجهگيري نمود:  به شرح
تاكيدي ــي بررس مورد دوره طول در حمايت ــاي ه نرخ ــرات تغيي - ۱
ابزار استفاده از قيمت با مداخله سياستهاي در تحليل كه براين نكته است
مناسب تر سال، يك نرخها در اين قراردادن مورد توجه بجاي نرخ حمايت،
گيرد . قرار توجه زماني مورد يك دوره در تغييرات آنها روند كه است اين

ــك از ي هر ــاي حمايت در ه ــرخ ن ــي ــت منف ــي؛ عالم بهطوركل  - ۲
نظر مورد كاالهاي از منفي حمايت دهنده ــان ــي نش ــال هاي مورد بررس س
،۲ شماره ۴ جداول ــتون س در مندرج ارقام . ــت آنهاس از يا مالياتگيري و
موزون) اسمي( درنرخ ارز شده اسميمحاسبه نرخ هاي حمايت يعني ۴ و ۳
طي سالهاي مرغ و تخم مرغ گوشت كه ــان ميدهد نش ۶۱-۶۹ طي دوره
اعمال دوره مذكور دوره د اشته اند. قرار منفي حمايت يا ماليات تحت مذكور
البته بوده است. اين دو كاال در مورد ( سقف قيمت) قيمت ها سياست تثبيت
تبد يل براي ــمي ارز اس نرخ بجاي واقعي از نرخ حمايت منفي زماني كه اين

ــت. اس كمتر قرارميگيرد، ــتفاده اس مورد داخلي پول به مرزي قيمت هاي
سهميههاي توزيع و ــت طريق وارد ات گوش هر چند از گاو ــت موردگوش در
در تعيين دولت كه اين به توجه با ولي گرديده است، تنظيم آن دولتي بازار
امكان توليدكنندگان و كمتر دخالت داشته است آن داخلي قيمت كنترل و
كاال در اين ــي داخل قيمتهاي ــتهاند، داش قيمتهاي بازار د ر آن را ــه عرض
شده مذكور مثبت دوره كاال طي اين حمايت نرخ هاي كه است حدي بوده
نرخ مرغد اري صنعت در ــازي آزادس شروع سياست ۶۹ وبا ــال از س . ــت اس
جهت مثبت تغيير دهنده نشان كه است شده مثبت كاالها از همه حمايت
ميباشد. كننده توليد از درجهت حمايت دولت قيمتگذاري سياستهاي

مختلف ــالهاي س در حمايت هاي نرخ مطلق مقادير بهجاي ــر اگ - ۳
ــه قرارگيرد، مورد توج ــي ــول دوره مورد بررس در ط نرخها ــن اي ــن ميانگي
هر مورد در عدد اين كه بازار آزاد نرخ ارز گزينه بجز كه ــود ميش ــاهد ه مش
د ر نرخ ها اين ميانگين ارز نرخ گزينههاي ــاير س ــت، در اس منفي كاال ــه س
گزينه جز به د يگرنيز كاالي مورد د و و در ميباشد مثبت گاو ــت گوش مورد
اخير گزينه نيزد ر كاال دو مورد اين د ر ميباشد. حتي مثبت ، موزون ارز نرخ

گاو گوشت قيمت در مورد مستقيم اثر مداخله اسميبراي ۴: نرخ حمايت شماره جدول
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منفي مثبت ميباشد و زماني ۷۰-۷۸ فاصله نرخها در ميانگين اين ارز، نرخ
ــديد از منفي ش از حمايت ــي ناش د وره براي كل نرخها اين ــدن ميانگين ش
عمد تًا قيمت (۶۹-۶۱)- كه تثبيت سياستهاي دورة اعمال كاالها طي اين

است- مي باشد. بوده تحميلي جنگ با سالهاي مصادف
ــتون س ) آزاد بازار ــرخ ارز ن در ــده ــبه ش محاس حمايت نرخ هاي - ۴
همه در مورد و ــي بررس مورد د وره ــال هاي كليه س در ( ۴ تا ــد اول ۲ ج ۶
اين كاالها وحتي اعمال ــت از د هنده عدم حماي ــان نش و بوده منفي كاالها
نرخهاي محاسبه د ر اگر ارز ميباشد. بنابراين، نرخ اين د ر آنها برروي ماليات
نيز كشاورزي موافقتنامه د ر اينكه كما ــد- مالك باش آزاد بازار حمايت ارز
ازاين نظر ،WTO د ر ــت عضوي صورت د ر ــت(۱۵) اس نظر مد چنين نرخي
اين نتايج مقايسه ــت. نخواهد داش وجود كاالها اين ورود جدي براي نگراني
به نتايج آن ها با مقايسه هچنين ارز نرخ گزينههاي ــاير س از حاصل نتايج و
به تحقيق جمله، از اين زمينه، د ر ــده انجام ش ازساير مطالعات آمده ــت دس
در آن نوسانات تاثير و ارز بيانگر اهميت نرخ رحيمي(۵)، توسط آمد ه عمل
بنابراين براي ــد. ميباش ــي بررس مورد محصوالت از حمايت يا عدم حمايت
كافي از ثبات ارز نرخ برخورداري لزوم ــب، مناس نظام حمايتي برقراري يك

مينمايد. ناپذير اجتناب
ميد هد  مؤثر نشان حمايت نرخهاي براي آمده تخمينهاي بدست - ۵

بود ه مثبت ــي بررس مورد دوره كاالها طي همه نرخ براي اين ميانگين ــه ك
اسمي حمايت نرخ هاي براي آمده بدست نتايج به توجه با مطلب اين ــت اس
نرخ ميانگين ــه ك نيز مرغ تخم ــرغ و ــت م گوش كه حتي ــت اس اين بيانگر
نرخ نظر از است، آنها منفي مورد در موزون ارز گزينه نرخ اسمي در حمايت
كاالها، آن افزوده برارزش دولت مداخله از ــي ناش تاثير يعني مؤثر، حمايت

داشتهاند. قرار حمايت تحت
ــال ها س كليه در گاو ــت مورد گوش در مؤثر حمايت چند نرخ هر - ۶
مورد مؤثر د ر ــت حماي نرخ ميانگين از بيش آن ــن و ميانگي ــت اس مثبت
را كاال از اين ــتري بيش حمايت ــزان مي نظر اين از ــت و اس ــا كااله ــاير س
مؤثر و ــمي اس حمايت هاي نرخ ميانگين ــه ب نگاهي ولي ــان ميد هد ، نش
يارانه هاي ــا و كااله نرخ تعرفه تاثير ــتن د اش در نظر كه با ميدهد ــان نش
دولت حمايت درصد كاالها، افزوده ارزش بر توليد به نهاده هاي ــي پرداخت
و -۷/۶ از ۱۳/۷-، گاو گوشت و مرغ گوشت ، تخم مرغ مورد در به ترتيب
ــه ۳۷/۸، موزون ) ب ارز ــميدر نرخ اس هاي حمايت ــرخ ن ) ــد ۴۷/۱ درص
باتوجه ــت. اس ــيده رس ( مؤثر حمايت هاي نرخ ) درصد و ۷/ ۱۰۸ ۵۳ /۲ 
نرخ و ــمي اس حمايت نرخ ــبه محاس براي ــتفاده اس مورد ارز نرخ اينكه به
تخصيص ــرخ ارز ن و ــد مي باش موزون ارز نرخ كاالها كليه ــر ــت مؤث حماي
به لحاظ ــد ، ميباش ــان يكس نيز كاالها كليه نهادههاي وارداتي براي يافته

سال
مؤثر حمايت نرخ

مرغتخممرغ گاوگوشت گوشت

۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸

-
-
-

-۰/۹۲۳
-۰/۴۳۵
۰/۱۵۹
-۰/۰۶۲
۰/۶۰۶
۲/۱۷۵
۱/۴۶۹
۱/۷۶

-۰/۴۸۰
-۰/۵۰۲
۰/۶۲۲
۰/۷۹۳
۱/۳۳۲
-۰/۰۶۱
-۰/۷۸۶

-
-
-

-۰/۹۰۹
-۰/۵۴۰
۰/۰۶۱
۰/۰۹۲
۰/۰۶۷
۰/۷۷۱
۳/۰۴۵
۱/۶۵۷
-۰/۶۱۴
۰/۵۲۵
۰/۸۹۰
۱/۳۲۵
۱/۱۸۸
-۰/۵۹۷
-۰/۷۴۱

-
-
-

۰/۵۰۱
۰/۸۳۵
۱/۴۶۹
۱/۲۹۳
۱/۸۵۰
۱/۷۲۱
۱/۵۴۲
۱/۱۳۸
۱/۲۷۹
۰/۶۲۲
۰/۸۶۲
۱/۱۶۴
۰/۴۸۷
۰/۸۵۷
۰/۶۹۲

(درصد) ۳۷/۸۵۳/۲۱۰۸/۷ميانگين
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به گاو گوشت با مقايسه در مرغ وتخم مرغ گوشت ــتگي باالي وابس د رصد
نرخهاي از كاال اين دو ــتر بيش برخورداري و در نتيجه، وارداتي نهادههاي
تخم و مرغ ــت مورد گوش در دولت حمايت درصد تغييرات ــي، ترجيح ارز
نرخ مقادير مطلق ميانگين چند ، هر است. بود ه از گوشت گاو ــتر بيش مرغ

. است د يگر كاالي دو از بيش گاو گوشت مؤثر حمايت اسمي و

پاورقيها

1- Nominal and effective rates of protection

2- Nominal coefficient of protection

3- Domestic resources cost

4- Border price equivalent

5- Border price

6- Nominal exchange rate

7- Real exchange rate

8- Effective rate of protection

9- Offcial exchange rate

10- Purchasing power parity

11- GDpdefiator.
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