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چکیده

  

  با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی، ضمن بررسی مزیت نسبی تولید کیوي ایران، آثار

ایران در تولید این .  بررسی شد1378-83ي کیوي طی دوره هاي دولت بر فرآیند تولید میوهسیاست

. محصول داراي مزیت نسبی بوده اما در طی دوره مورد بررسی، سودآوري این محصول کاهش یافته است
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  مقدمه 

مزیت نسبی، عامل مهم تجارت است و سود 

. دهدحاصل از تجارت و مسیر آن را نشان می

هاي تولیدي یکی توجه به مزیت نسبی در فعالیت

  ریزي اقتصاديهاي برنامهترین جنبهاز مهم

البته هر مزیت نسبی امتیاز دایمی و ). 13(باشد می

ولی فرآیند . ایستا نیست و ممکن است تغییر یابد

هاي مطلوب این انتقال تدریجی است و با سیاست

  ). 9 و 3(توان آن را حفظ و یا تقویت کرد می

هاي نسبی به نحو صحیح شناسایی اگر مزیت

شوند و در عمل نیز محقق گردند، روند توسعه 

کشورهاي در ). 15(تر و پایدار خواهد بود سریع

توانند با این شناخت، موجبات ل توسعه میحا

وري و استفاده بهینه از منابع تولیدي افزایش بهره

را فراهم نموده و با تولید کاالهاي داراي مزیت 

گزاري نسبی و کسب ارز خارجی سبب سرمایه

موتور رشد مانند تر شوند و درنتیجه، تجارت بیش

  ).2(عمل خواهد کرد 

هاي داشتن مزیتبخش کشاورزي باتوجه به 

بالقوه طبیعی و همچنین نقش حساس در امنیت 

ها نیاز به توجه غذایی جامعه، بیش از سایر بخش

اي، هاي سرمایهبنابراین باتوجه به محدودیت. دارد

اقلیمی و تکنولوژیکی در بخش کشاورزي، گام 

برداشتن براساس اصل مزیت نسبی اهمیت زیادي 

القوه و بالفعل هاي نسبی بشناخت مزیت. دارد

تواند حضور در عرصه بخش کشاورزي می

عالوه بر این، . تر کندالمللی را آسانتجارت بین

اي را براي هاي گستردهاغلب کشورها فعالیت

هاي شناسایی عوامل مؤثر در توفیق سیاست

ها در جهت توسعه تجاري و ساماندهی آن

هایی در کشور ما نیز سیاست. اندصادرات داشته

ر جهت حمایت از درآمد کشاورزان و بخش د

کشاورزي اتخاذ گردیده است که بازنگري در 

تواند هاي هر یک میوضع موجود و بیان چالش

گزاري و اتخاذ راهبرد ریزي و سیاستدر برنامه

کیوي یکی از . مناسب نقش اساسی داشته باشد

ترین محصوالت باغی بوده که کشت آن از مهم

شمال کشور آغاز گردید و  در 60اوایل دهه 

کشت و تولید آن به سرعت در حال افزایش 

رطوبت مناسب، بارش باران به میزان . است

مطلوب و با پراکنش مناسب، تعداد ساعات آفتابی 

هاي فراوان، عدم وجود یخبندان طوالنی و زمستان

بسیار سرد، عدم وزش بادهاي شدید و بارش 

از طبیعی تگرگ و غیره از جمله خصوصیات ممت

) طعم و درشتی(است که باعث شده کیفیت 

کیوي ایران بهتر از سایر تولیدکنندگان کیوي در 

 1378صادرات کیوي ایران از سال . جهان باشد

شروع شد و از آن پس، سطح زیرکشت، تولید و 

. صادرات این محصول توسعه پیدا کرده است

افزایش تولید و صادرات این محصول در جهت 

ه بازارهاي صادراتی و رقابت با دسترسی ب

کشورهاي با سابقه کیوي در عرصه جهانی، امري 

  . ضروري است

مزیت نسبی تولید سیب در استان آذربایجان 

)DRC(غربی با روش هزینه منابع داخلی 
1
 

                                               

1 - Domestic Resource Cost
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بررسی و مشخص شده که تولید سیب در این 

  ). 1(استان، داراي مزیت نسبی است 

 روش منفعت مزیت نسبی برنج ایران به سه

خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت 

. هزینه به منفعت اجتماعی بررسی شده است

ها، دو استان گیالن و براساس این شاخص

مازندران در تولید برنج نسبت به کشورهاي 

سوریه، ترکمنستان، تایلند، استرالیا و کویت، 

مزیت نسبی داشته ولی نسبت به کشورهاي هند، 

ن، ویتنام، پاکستان و اروگوئه، مزیت آذربایجا

استان فارس نیز فقط نسبت به . نسبی ندارند

ترکمنستان و تایلند داراي مزیت نسبی بوده است 

)3.(  

در بررسی اقتصادي تولید کیوي و مزیت 

، مزیت نسبی DRCنسبی آن با استفاده از شاخص 

ایران در تولید کیوي، مورد تأیید قرار گرفته است 

)4.(  

ت نسبی و ماتریس تحلیل سیاستی مزی

هاي گلستان و مازندران محصول کلزا در استان

 شده و وجود مزیت نسبی براي تولید کلزا محاسبه

  ).12(ها تأیید شده است در این استان

هاي حمایتی گوشت مزیت نسبی و شاخص

قرمز با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی 

)PAM(شور در  بررسی و نشان داده شده که ک

گوشت گوسفند و گوشت (تولید گوشت قرمز 

داراي مزیت نسبی بوده ولی تولید ) گاو و گوساله

تر گوشت گوسفند نسبت به گوشت گاو اقتصادي

است و عواید اجتماعی بیشتري نیز نصیب جامعه 

  ).7(کند می

اي حبوبات در چین با مزیت نسبی منطقه

سودآوري خالص هاياستفاده از شاخص

)NSP(عی اجتما
1

گیري  بررسی و نتیجهDRC و 

شده که تولید حبوبات در منطقه مورد مطالعه، 

مزیت نسبی دارد و چین در این زمینه داراي 

  .)19 (قدرت رقابت جهانی است

مزیت نسبی تولید "اي تحت عنوان در مطالعه

هاي دو  با استفاده از داده"غالت در بنگالدش

با بررسی  1998-99 و 1996-97مقطع زمانی 

ارتباط کارآیی تولید محصوالت در بنگالدش و 

ها در تجارت جهانی با استفاده از مزیت نسبی آن

 نشان داده شده که این NSP و DRCدو شاخص 

کشور در تولید برنج براي جانشینی واردات داراي 

اگرچه در صادرات سودمندي . مزیت نسبی است

  .)16(باشد برنج، کمتر از سایر محصوالت می

اي در هند، از روش ماتریس تحلیل در مطالعه

)PAM(سیاستی 
2

 براي تعیین کارآیی تولید پنبه 

در پنج ایالت اصلی تولید این محصول استفاده 

دهد که دومین نتایج این مطالعه نشان می. شد

استان بزرگ تولیدکننده پنبه هند، در تولید این 

 رسد کهلذا به نظر می. محصول کارآیی ندارد

بدون مداخله دولت در این ایالت، سطح زیر 

کشت این محصول به محصوالت سودآورتر مانند 

در چهار ایالت . زمینی تخصیص یابدنیشکر و بادام

                                               

1 - Net Social Profit

2 - Policy Analysis Matrix
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ترین کارآیی را ندارد، هر دیگر نیز تولید پنبه بیش

چند حداقل یک محصول در هر ایالت وجود دارد 

تحقیق نتایج این . که کارآیی کمتري از پنبه دارد

هاي هند در زمینه تهیه پنبه نشان داد که سیاست

ارزان براي صنایع دستی و بخش نساجی عدم 

  کارآیی زیادي را به بخش تولید پنبه تحمیل

  .)10(کند می

اي در چین براساس ماتریس تحلیل در مطالعه

سیاستی نشان داده شده که در دهه گذشته الگوي 

با . استزراعی محصوالت بسیار تغییر کرده 

افزایش درآمد کشت برنج و گندم، این دو 

محصول جایگزین محصوالت مورد استفاده در 

اي و زمینی شیرین، ذرت دانهسیب(تغذیه دام 

  ).6(اند هشد) سایر غالت

  

    مواد و روشها

روش این مطالعه مبتنی بر ماتریس تحلیل 

هاي موجود براي شاخص. باشدسیاستی می

 و مزیت نسبی متفاوت و پذیريمحاسبه رقابت

هاي توان شاخصعنوان مثال میبه. باشدمتعدد می

DRC ،NPC1
،NPCI2

EPC3 و 
  . را نام برد

روش ماتریس تحلیل سیاستی براي بررسی 

 و 11(است ) 1(مزیت نسبی به صورت جدول 

14.(  

  

  

                                               

1 - Nominal Protection Coefficient

2 - Nominal Protection Coefficient of Input

3 - Effective Protection Coefficient  

  هاي تحلیل سیاستیمعرفی شاخص

 ):DRC (ي منابع داخلی شاخص هزینه-الف 

گیري هزینه عوامل تولید و ز اندازهعبارت ا

هاي داخلی و خارجی مورد استفاده در تولید نهاده

المللی هاي بینیک کاالي خاص برحسب قیمت

این شاخص هزینه حقیقی کسب یک . باشدمی

واحد ارز را بر اثر تولید یک واحد کاال برحسب 

اگر هزینه منابع داخلی . دهدپول داخلی نشان می

اي حد محصول، کمتر از نرخ سایهتولید یک وا

ارز حاصل از فروش آن باشد، کشور در تولید آن 

اگر این هزینه . محصول، داراي مزیت نسبی است

دهد که منابع الزم براي بیشتر باشد، نشان می

توان در بخش تولید و فعالیت موردنظر را می

).  8 و 5(دیگري از اقتصاد ملی استفاده نمود 

 به صورت DRCل سیاستی، در سیستم تحلی

نسبت هزینه منابع داخلی مورد استفاده در تولید 

اي به  خاص برحسب قیمت سایهمحصوالت

هاي قابل تجارت تفاوت بین درآمد و هزینه نهاده

) یا جریان خالص ارزي(اي برحسب قیمت سایه

شودمحاسبه می
4
:  

  

DRC=G/(E-F)                                        )1(

  

 باشد، کشور در تولید کاالي DRC>1اگر 

که درصورتی. موردنظر داراي مزیت نسبی است

1DRC> باشد، در تولید آن کاال مزیت نسبی 

  .وجود ندارد

                                               
، در )4(تا ) 1(هاي ده در فرمول حروف مورد استفا-  4

  .اندتعریف شده) 1(جدول 
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 با این :)NPC( شاخص حمایت اسمی بر محصول -ب 

هاي دولت بر درآمد شاخص، تأثیر سیاست

)2(تولیدکننده محصول موردنظر از طریق معادله 

  :بل محاسبه استقا

  

NPC = A/E )2(                                                 

                                 

 ماتریس تحلیل سیاستی-1جدول 

Table 1 - Policy analysis matrix

  هاهزینه

  سود  مبناي محاسبه

  هاي قابل تجارتنهاده  عوامل داخلی

  درآمد

D  C  B  A  مت بازاريبرحسب قی

  H  G  F  E  ايبرحسب قیمت سایه

L  K         J  I  تفاوت 

  

 باشد، قیمت بازاري بیشتر از <1NPCاگر 

یعنی براي تولید محصول . اي استقیمت سایه

 >1NPCاما اگر . موردنظر یارانه منظور شده است

  باشد، قیمت بازاري محصول کمتر از قیمت

د محصول موردنظر یعنی از تولی. اي استسایه

در این حالت . مالیات ضمنی گرفته شده است

درآمدهاي حاصل کمتر از حالتی است که 

ي دولت محصول به صورت آزاد و بدون مداخله

  .شودمبادله می

ایـن  ): NPCI ( شاخص حمایت اسـمی نهـاده      -ج  

ــأثیر سیاســت ــه شــاخص، ت هــاي دولــت در زمین

 مـورد   هـاي مـورد اسـتفاده در تولیـد کـاالي          نهاده

  :دهد نشان می) 3(مطالعه را براساس فرمول 

NPCI = B/F ) 3       (                              

  

هاي مورد  باشد، دولت به نهاده>1NPCIاگر 

اما . کنداستفاده در تولید، یارانه پرداخت می

هاي  باشد، دولت بر نهاده<1NPCIکه درصورتی

الیات استفاده در تولید محصول، ممورد

  .کندغیرمستقیم وضع می

 ایـن شـاخص،     ):EPC ( شاخص حمایت مـؤثر    -د  

هـا و بـازار     برآیند مداخالت دولت در بازار نهـاده      

  :کند محصول را همراه با یکدیگر محاسبه می

  

EPC = (A-B)/(E-F)                             ) 4(
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 باشــد، دولــت از محــصول   <1EPCاگــر 

ــرده و   ــت کـ ــوردنظر حمایـ ــأثیر مـ ــد تـ   برآینـ

  هـــاي دولـــت در قیمـــت محـــصول ودخالـــت

امـا اگـر    . ها، به سود تولیدکننده بـوده اسـت       نهاده

1EPC<       باشد، دولت از تولیدکننده مالیات ضمنی 

هاي دولت در بـازار    دریافت کرده و برآیند دخالت    

  .محصول و نهاده، به زیان تولیدکننده بوده است

ــرخ ســایه ــی(اي ن ــی:ارز) حقیق ــراي تعی ــرخ ب   ن ن

ارز از روشـهاي مختلـف ماننـد        ) حقیقی(اي  سایه

)PPP(روشهاي برابري قدرت خرید     
1

 و نـرخ ارز     

)EER( مؤثر
2

شـود کـه عمـدتاً       و غیره استفاده می    

  .دقیق نیستند

  در این مطالعه، براي محاسبه نرخ

اي ارز، از یک نرخ تقریبی و برآوردي سایه

نرخ بدین ترتیب که از متوسط . شوداستفاده می

واریزنامه و نرخ صادراتی که از طرف بانک 

مرکزي جمهوري اسالمی ایران، هر سه ماه یک 

اي به شود، استفاده شده و نرخ سایهبار منتشر می

  ) :4(صورت زیر محاسبه گردیده است 

  

اي ارز نرخ سـایه  =  
4

1

 )نـرخ ارز + نـرخ واریزنامـه سـه ماهـه اول     

ماهه اول ادراتی سه ص(

+ 
4

1

)نرخ ارز صادراتی سه ماهه دوم+ نرخ واریزنامه سه ماهه دوم (

+
4

1

)نرخ ارز صادراتی سه ماهه سوم+ نرخ واریزنامه سه ماهه سوم (

+
4

1

ه نرخ ارز صادراتی سه ماه+  نرخ واریزنامه سه ماهه چهارم (

)چهارم

                                               

1 - Purchasing Power Parity Theory 

2 - Effective Exchange Rate  

ــی    ــل داخل ــل و نق ــه حم ــبه :هزین ــراي محاس  ب

هاي خـارجی و همچنـین      اي نهاده هاي سایه قیمت

اي محصول، نیاز به هزینه حمل و نقل        قیمت سایه 

میانگین وزنی هزینه حمل و نقـل       . باشدداخلی می 

هـاي تـوافقی حمـل و       داخلی کاال با دریافت نرخ    

راننـدگان  نقل کاال، از اتحادیه صنفی گاراژداران و        

  .داران محاسبه شدو شرکت تعاونی کامیون

هـاي غیرقابـل تجـارت      اي نهـاده  هاي سـایه  قیمت

اي زمـین از     براي محاسـبه قیمـت سـایه       ):داخلی(

اي زمـین  اجاره بهـاي آن بـه عنـوان قیمـت سـایه      

در مورد نیروي کـار نیـز از آنجـا کـه      . استفاده شد 

 بیشترین دستمزد پرداختـی مربـوط بـه کـارگرانی         

است که در امر هرس درختان فعالیـت دارنـد لـذا          

هزینه روزانه پرداختی بـه کـارگران بـراي هـرس           

. اي در نظر گرفته شد    درختان به عنوان قیمت سایه    

اي آب در مورد میوه کیـوي از طریـق          قیمت سایه 

محاسبه مقدار متوسط حجم آب مصرفی براي هر        

هکتار و نیز در نظر گرفتن قیمت تمـام شـده هـر             

در مورد عامل   . رمکعب آب مصرفی حاصل شد    مت

برق نیـز بیـشترین نـرخ تعرفـه بـرق مربـوط بـه               

در تحقیـق حاضـر، از ایـن        . مصارف تجاري است  

. اي برق اسـتفاده شـد     نرخ در محاسبه قیمت سایه    

همچنین در مورد دو نهاده کود دامی و ماسه بادي          

چون مصارف دیگري بـه صـورت بهینـه ندارنـد،           

آن به عنوان ) قیمت بازاري(ش قیمت خرید و فرو

  .اي در نظر گرفته شدقیمت سایه

ایـن   ):وارداتی(هاي قابل مبادله    اي نهاده   قیمت سایه 

شـوند،  ها که در تولید میوه کیوي استفاده می        نهاده

فـسفات، اوره، نیتـرات     (شامل انواع کود شیمیایی     

آمونیوم، سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم، ازت و       
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کش کش، حشره علف(و انواع سموم    ) هاسایر کود 

  .باشدمی )کشو قارچ

اي کودهاي براي محاسبه قیمت سایه

ها استفاده شیمیایی از متوسط قیمت وارداتی آن

هر کیلوگرم کود ) CIF(ابتدا قیمت وارداتی . شد

اي ارز ضرب کرده و و یا سم را در نرخ سایه

 سپس هزینه حمل و نقل هر کیلو کاال از مبادي

  .ورودي تا منطقه کشت محصول، به آن اضافه شد

 هزینـه تولیـد   :ايکل هزینه تولید بـه قیمـت سـایه      

هـاي  یـا هزینـه   (هـاي احـداث     کیوي شامل هزینه  

بـاغ  ) یـا هزینـه متغیـر     (هاي ساالنه   و هزینه ) ثابت

هاي ثابت کـه یـک بـار در هنگـام           هزینه. باشدمی

ان شود، تنها مربـوط بـه همـ       احداث باغ انجام می   

بـرداري از بـاغ     هاي بهره چون سال . باشدسال نمی 

  هـا بایـد بـه نـسبت       طوالنی است لذا ایـن هزینـه      

هاي عمر مفید اقتصادي باغ احداث شـده بـه          سال

بـراي  . برداري اختـصاص داده شـود     هاي بهره سال

محاسبه کل هزینه تولید کیوي، ابتدا باید سهم هـر          

:سال از هزینه احداث باغ مشخص گردد 

  

احداث باغ   سهم هر سال از هزینه=

احداث باغ به هايکل هزینه/عمر مفید باغ احداث شده

  ايقیمت سایه

 

براساس نظر کارشناسان، عمر مفید یک باغ 

باشد که در این تحقیق نیز از  سال می30کیوي 

  .همین رقم در محاسبات استفاده شد

اي براي هاي تولید به قیمت سایهکل هزینه

تار کیوي، از جمع هزینه ساالنه با سهم هر یک هک

  .سال از هزینه احداث باغ حاصل شد

اي  معمـوالً قیمـت سـایه      :اي  قیمت و درآمد سـایه    

ضـرب قیمـت    محصوالت کـشاورزي، از حاصـل     

اي ارز منهـاي    ها در نـرخ سـایه      آن FOBصادراتی  

  هزینــه حمــل و نقــل کــاال تــا ســر مــرز حاصــل 

  .شودمی

متوسط قیمت محصول توان از همچنین می

اي استفاده سایه در بازار جهانی به عنوان قیمت

کرد که باتوجه به مرغوبیت و کیفیت خوب کیوي 

ایران و سابقه صادرات آن به کشورهاي اروپایی، 

در این تحقیق نیز از این قیمت، در محاسبه قیمت 

  .اي کیوي استفاده شدسایه

 بخشی از آمار و اطالعات مورد استفاده در

تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه و بخش دیگر از 

آوري هاي مربوط، جمعها، نهادها و سازمانسایت

  .شده است

    

  نتایج و بحث

میزان سطح زیر کشت، تولید، صادرات، 

ارزش ریالی صادرات، ارزش دالري صادرات و 

ها براي کیوي همچنین میزان رشد مربوط به آن

  . ستارایه شده ا) 2(ایران در جدول 

 هکتار 2059میزان سطح زیرکشت کیوي از 

 1384 هکتار در سال 5150، به 1378در سال 

طور متوسط، به افزایش یافته است که این افزایش،

). 2جدول ( درصد در هر سال بوده است 5/17

، با 1378 تن در سال 42829همچنین تولید از 

 تن 86809 درصد در سال، به 8/12رشد متوسط 

میزان فیزیکی .  افزایش یافته است1384در سال 

 تن 12077صادرات نیز با نوسان زیاد، از مقدار 

 1384 تن در سال 22661 به مقدار 1378در سال 
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همچنین ارزش ریالی و . افزایش پیدا کرده است

دالري صادرات نیز افزایش داشته و متوسط 

سالیانه نرخ رشد افزایش ارزش ریالی کیوي به 

میزان رشد متوسط ارزش دالري مراتب بیشتر از 

  .آن بوده است

پژوهش حاضر براي بررسی مزیت نسبی 

هاي اعمال شده میوه کیوي و همچنین سیاست

 به منظور 1383 و 1378هاي دولت در سال

عنوان یکی از توسعه صادرات این محصول به

محصوالت باغی سودآور براي کشاورزان تدوین 

  .شده است

    

  )18 و 17( کشت، تولید، صادرات، ارزش ریالی و ارزش دالري صادرات  سطح زیر- 2جدول 

  Table 2 - Cultivated area, production, export, the Rial and the Dollar value of export  

  ارزش دالري صادرات  ارزش ریالی صادرات  صادرات  تولید  سطح زیرکشت

  شرح

  

  

سال

میزان 

  )هکتار(

نرخ رشد 

  )درصد(

  ارمقد

  )تن(

نرخ رشد 

  )درصد(

  مقدار

  )تن(

نرخ رشد 

  )درصد(

  میزان

  )ریال(

نرخ رشد 

  )درصد(

  میزان

  )دالر(

نرخ رشد 

  )درصد(

1378  0/2059  0/42829  908/12067    53587333603053414  

1379  5/242475/176/4659780/8232/905205/25-395201061525/26-225185925/26-

1380  1/254389/45/4561810/2-439/872858/3-385192665053/2-219483053/2-

1381  0/383788/50  0/54887  32/20433/1129946/292406981006488/524319420653/45

1382  0/392016/20/6599123/20314/2351915/1085870934767791/143741280907/132

1383  0/433969/100/7215835/9035/2527547/79542034402553/621122592244/51

1384  0/515069/18  0/8680930/20726/2266034/10-9752749583921/21077881398/3-

51/1782/1268/1746/11771/32  میانگین

  

پارامترهاي ماتریس تحلیل سیاستی با 

اي یک هکتار استفاده از آمارهاي موجود، بر

 و 1378هاي باغ کیوي، در هر یک از سال

  .ارایه شده است) 4(و ) 3( در جداول 1383

، 1378درآمد بازاري محصول در سال 

 میلیون ریال بوده که از مجموع 1/62معادل 

هاي قابل تجارت و داخلی بیشتر هزینه نهاده

 میلیون 9/27است و تولیدکننده از سود مثبت 
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، )3(سطر سوم جدول . شده استمند ریال بهره

هاي تولیدکننده را در وضعیت درآمد و هزینه

دهد که سود شرایط تجارت آزاد نشان می

میزان .  میلیون ریال بوده است4/70مثبت آن، 

  هايهاي بازاري از قیمتانحراف قیمت

. اي در سطر آخر جدول ارایه شده استسایه

، منفی ايمیزان انحراف درآمد بازاري از سایه

دهد که تولیدکننده، در اثر بوده و نشان می

 60دخالت دولت در فرآیند تولید، معادل 

میلیون ریال به صورت مالیات غیرمستقیم 

هاي قابل همچنین نهاده. پرداخت کرده است

ترتیب، به میزان دو میلیون تجارت و داخلی، به

 میلیون ریال از یارانه غیرمستقیم 5/15ریال و 

  .اندر بودهبرخوردا

  

  )ریال (1378 سال - ماتریس تحلیل سیاستی- 3جدول 

Table 3 - Policy analysis matrix-1998 (Rial)  

  هاهزینه

  سود  مبناي محاسبه

  هاي قابل تجارتنهاده  عوامل داخلی

  درآمد

62143200  3953500  30325500  27864200  برحسب قیمت بازاري

  122140521  5912314  45830253  70397954  ايبرحسب قیمت سایه

  -59997321  -1958814  -15504753  -42533754  تفاوت

  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  

اي نیز نشان انحراف سود بازاري از سایه

، تولیدکننده در 1378دهد که در سال می

شرایط تجارت آزاد، توانایی کسب سود بیشتر 

 . میلیون ریال را داشته است5/42به میزان 

بنابراین، دخالت دولت در سیستم تولید 

  . محصول، به زیان تولیدکننده بوده است

سود مثبت بازاري براي تولیدکننده در سال 

باشد  میلیون ریال می6/45 معادل 1383

  ). 4جدول (

 میلیون ریال 5/7اي به میزان سود سایه

  کاهش یافته که دلیل آن به کاهش درآمد

اي مربوط هاي سایهینهاي و نیز افزایش هزسایه

  ).4جدول (شود می
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  )ریال (1383 سال - ماتریس تحلیل سیاستی- 4جدول 

Table 4 - Policy analysis matrix - 2003 (Rial)

  هاهزینه

  سود  مبناي محاسبه

  هاي قابل تجارتنهاده  عوامل داخلی

  درآمد

139550000  8789300  85182100  45578600  برحسب قیمت بازاري

  107012953  7312484  92175476  7524993  ايبرحسب قیمت سایه

  32537047  1476816  -6993376  38053607  تفاوت

  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  

، میزان 1378، بر خالف سال 1383در سال 

اي، رقمی انحراف درآمد بازاري از درآمد سایه

دهد که تولیدکننده از مثبت بوده که نشان می

 میلیون 5/32هاي غیرمستقیم به میزان یارانه

  .ریال برخوردار بوده است

هاي قابل میزان انحراف در مورد نهاده

مبادله نیز مثبت بوده و پرداخت مالیات 

غیرمستقیم را از سوي تولیدکننده در قبال 

   نشان1383ها در سال استفاده از این نهاده

هاي داخلی همچنان اما در مورد نهاده. دهدمی

هاي غیر مستقیم به میزان هفت میلیون ارانهی

همچنین انحراف . ریال پرداخت شده است

اي در سال مثبت سود بازاري از سود سایه

دهد که سودآوري محصول با ، نشان می1383

دخالت دولت و در بازار داخلی، بیش از 

  .باشدشرایط تجارت آزاد می

ي هابا استفاده از اطالعات حاصل از جدول

، شاخص )4 و 3هاي جدول(لیل سیاستی تح

و نیز ضرایب حمایتی ) DRC(مزیت نسبی 

) 5(هاي مورد مطالعه، در جدول براي سال

  : ارائه شده است 
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  PAM شاخص مزیت نسبی و ضرایب حمایتی حاصل از جداول - 5جدول 

Table 5 - Comparative advantage index and protective coefficients resulted from PAM tables

              شاخص

سال

DRCNPCNPCIEPC  

1378  39/0  51/0  67/0  50/0  

1383  92/0  30/1  20/1  31/1  

  هاي تحقیقیافته:    مأخذ

 براي هر دو سال مورد DRCشاخص 

مطالعه، کمتر از واحد بوده که حاکی از وجود 

. باشدمزیت نسبی در تولید محصول کیوي می

 1378دهد که در سال اخص نشان میاین ش

 39براي کسب یک دالر ارز، نیاز به هزینه 

. سنت از منابع داخلی کشور بوده است

، براي کسب یک دالر 1383همچنین در سال 

 سنت از منابع داخلی بوده 92ارز، نیاز به هزینه 

بنابراین مزیت نسبی در طی دوره مورد . است

  . بررسی، کاهش یافته است

 عددي ضریب حمایت اسمی از مقدار

، کمتر از واحد 1378 در سال) NPC(محصول 

بر .  بیشتر از واحد بوده است1383و در سال 

 مالیات 1378این اساس تولیدکننده که در سال 

  نمود، در اثرغیرمستقیم پرداخت می

هاي اعمال شده از سوي دولت در سیاست

ته ، یارانه غیرمستقیم به او تعلق گرف1383سال 

است و در واقع از بازار فروش محصول 

  .آیدحمایت به عمل می

) NPCI(ضریب حمایت اسمی از نهاده 

، کمتر از واحد بوده که نشان 1378در سال 

هاي دولت در این سال، در دهد سیاستمی

  هاي غیرمستقیم بهجهت اعطاي یارانه

ضریب . هاي قابل تجارت بوده استنهاده

 بوده که 2/1 معادل ،1383مذکور براي سال 

 1383هاي دولت در سال دهد سیاستنشان می

تولیدکننده را در وضعیتی قرار داده که مجبور 

  .هاي جهانی باشدها با قیمتبه تأمین این نهاده

هایی که اثرات یکی دیگر از شاخص

هاي دولت را در بازار محصول و نهاده سیاست

ت دهد، ضریب حمایزمان نشان میطور همبه

باشد که مقادیر آن براي سال می) EPC(مؤثر 
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تر  بیش1383 کمتر از واحد و براي سال 1378

دهد که این شاخص نشان می. باشداز واحد می

هاي دولت ، برآیند سیاست1378در سال 

. تأثیري بر فرآیند تولید محصول نداشته است

ها به ، مجموع این سیاست1383اما در سال 

  .ولید، حمایت کرده استنوعی از فرآیند ت

  شود که با یک برنامهپیشنهاد می

مدت در راستاي سیاست توسعه صادرات کوتاه

غیرنفتی، نسبت به بهبود بازاریابی و 

بازاررسانی این محصول به منظور حفظ مزیت 

 به دتوانلذا موارد زیر می. نسبی آن اقدام شود

   :باشدکارهاي اساسی مورد توجه عنوان راه

خصیص بخشی از درآمد صادرات کیوي  ت- 1

آالت بخش تولید به واردات تجهیزات و ماشین

و صادرات کیوي، توسعه تحقیقات در زمینه 

ها و اصالح نهال و بذر این کیفیت نهاده

  دارانمحصول و همچنین آموزش باغ

گیري از نظرات کارشناسان خارجی  بهره- 2

 در براي دستیابی به روشهاي مناسب و پیشرفته

مراحل کاشت، داشت و برداشت، نگهداري، 

  بندي و بازاریابی محصولحمل و نقل، بسته

ي جدید گلدن کیوي از  وارد نمودن واریته- 3

کشور نیوزلند با توجه به کیفیت مطلوب و 

  بازارپسندي مناسب آن

گزاري براي ایجاد مراکز  کمک به سرمایه- 4

  فروش، انبار و سردخانه در بازارهاي

اسب شناخته شده و ایجاد مراکز بازرگانی در من

  هاآن

 شناخت بازار کیوي از لحاظ سلیقه - 5

ي میوه، کننده، در زمینه نوع و اندازهمصرف

ها، فصل مناسب بندي مناسب آنقیمت، بسته

براي عرضه و سنجش امکانات و نقاط ضعف 

  و قوت کشورهاي رقیب

 شناساندن ارزش غذایی زیاد کیوي و - 6

  ارف مختلف آن و نیز توسعه فرهنگمص

  مصرف آن  

جاي  جایگزین کردن کشت کیوي به- 7

محصوالتی که سودآوري و مزیت نسبی کمتر 

  )ي کشتدر جهت حصول الگوي بهینه(دارند 

 یافتن خریداران مناسب براي محصول از - 8

طریق تبلیغات، ارتباطات الکترونیکی و شرکت 

  هادر نمایشگاه

تمر بر صادرات از مراحل  نظارت مس- 9

بندي برداشت، حمل و نقل، نگهداري و بسته

  تا رسیدن به بازارهاي هدف جهانی

ي کل رسانی اداره توسعه مرکز اطالع- 10

هاي تولیدکننده در زمینه بازرگانی استان

انعکاس آخرین وضعیت بازارهاي جهانی 
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Study of Comparative Advantage and Protective Policies of

Kiwi Fruit in Iran

E. Fallahi* and A. H. Chizari**

  
Abstract

The comparative advantage of Iran kiwi production and the effects of governmental applied 

policies on the production process of kiwi fruit investigated over the period 1998-2003 by using 

policy analysis matrix. Iran has had comparative advantage in the production of this crop, but 

the profitability of this crop has been decreased in 1998-2003. The amount of domestic resource 

cost index has increased from 0.39 in 1998 to 0.92 in 2003. So governmental applied policies in 

sale market was not in direction of export extension of kiwi and its money-gaining. The incrase 

in the amount of the index of nominal protection coefficient of input from 0.67 to 1.2 and also 

the increase in the amount of nominal protection coefficient index from 0.51 to 1.3 reveal that

despite the lack of the factor support of this crop, the support in crop sale market has existed 

and in general, the effects of government intervention in the crop production process have been 

in favor of producers in domestic market and the amount of effective protection coefficient 

index has increased from 0.5 to 1.31.
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