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چکیده
زمینه مطالعاتی :سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن تمامی قشرها و
بخشهای اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد .این سیاستها ،ازجمله مهمترین راهبردهای اقتصادی در بخش
کشاورزی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به شمار میآیند .هدف :در مطالعه حاضر ،آثار سیاستهای حمایتی
از تولید محصول گوشت قرمز بر بهرهوری کل عوامل تولید این محصول در طی سالهای  ۰۷۳۰-٩۰مورد بررسی قرار
گرفته است .روش کار :برای این منظور ابتدا بهرهوری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکوئیست-تیل محاسبه
شد .براساس نتایج بدست آمده ،مقدار این شاخص در دوره مورد بررسی مثبت با روند کاهشی بوده است .سپس میزان
حمایت دولت از محصول با شاخص پرداختهای انتقالی تک کاالیی اندازهگیری شد .در نهایت ،ارتباط بین شاخص بهره-
وری کل عوامل تولید ،شاخص پرداختهای انتقالی تک کاالیی ،انباشت سرمایه و نیرویکار برای این محصول مورد
بررسی قرار گرفت .بدین منظور از تکنیک سری زمانی همجمعی بهره گرفته شد .نتایج :نتایج شاخص پرداختهای
انتقالی تک کاالیی گو یای حمایت دولت از تولیدکنندگان محصول گوشت قرمز در بیشتر سالهای مورد بررسی است.
همچنین نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نشان داد که در بلندمدت ارتباط مثبتی بین  TFPو سیاستهای حمایتی وجود
دارد .نتیجهگیری نهایی :درنتیجه ،سیاستهای حمایتی باید به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر بهرهوری تولید این
محصول مهم توسط سیاستگذاران در نظر گرفته شود.
واژگان کلیدی :ایران ،بهرهوری ،شاخص پرداختهای انتقالی تک کاالیی ،گوشت قرمز

مقدمه

کشورها یک شاخص مهم از توسعه را فراهم میکند .به

اهمیت نسبی بخش کشاورزی در اقتصاد ،یکی از عوامل

طور معمول ،برای کشورهای درحال توسعه ،کشاورزی

مهم در رتبهبندی اصالحات سیاست کشاورزی در

سهم نامتناسبی در اشتغال دارد که این سطح پایین

دستور کار سیاسی دولتها قرار دارد .مقایسه سهم

بهرهوری نیروی کار و نقش حائل کشاورزی در بازار

کشاورزی در اشتغال کل و در تولید ناخالص داخلی در

کار را نشان میدهد .این مسئله نشاندهنده ماهیت

برابر تولید ناخالص ملی سرانه در تعداد زیادی از

دوگانه کشاورزی در تمام این کشورها ،با چند فعالیت

31

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  52شماره  /3سال4331

دشتی ،جنگجو و ...

در مقیاس بزرگ و تعداد زیادی تولیدکنندگان کوچک و

گرایانه دولت و با هدف حمایت از این بخش در مقایسه

نسبتاً غیر مولد است (سازمان همکاری اقتصادی و

با سایر بخشهای اقتصادی قرار داشته است .این

توسعه.)۷۰۰۳ ۰

سیاستها طیف گستردهای از مداخالت را دربر میگیرد

در بین انواع مواد غذایی که جهت رفع نیاز فیزیولوژیک

که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم قیمت و بازار این

انسان به مصرف میرسد ،پروتئین حیوانی از لحاظ

محصوالت را تحت تأثیر قرار میدهند .در ایران نیز

ارزش غذایی و مواد مغذی نسبت به سایر مواد

بخش کشاورزی و زیربخشهای آن ازجمله زیربخش

خوردنی با ارزشتر است .زیربخش دام و طیور

دام و طیور ،تحت تأثیر این سیاستها قرار داشتهاند.

بهعنوان یکی از فراگیرترین صنایع تولیدی ایران ،ساالنه

این زیربخش از جایگاه مهمی برخوردار بوده و هرگونه

انواع فراوردههای پروتئینی را تولید و روانهی بازار

نوسان قیمتی در محصوالت آن ازجمله گوشت قرمز

میکند و گوشت قرمز ازجمله محصوالت پروتئینی مهم

عالوه بر تولیدکنندگان فشار شدیدی را بر مصرف-

در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است .ایران به لحاظ

کنندگان ،بهویژه بر طبقات پایینتر جامعه وارد مینماید.

برخورداری از تنوع نژادهای مختلف دامی و سازگاری

ازاینرو ،در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها ،بخش

این نژادها با شرایط زیستمحیطی مختلف ،زمینههای

کشاورزی و محصوالت آن تحت سیاستهای حمایتی

بسیار مساعدی را برای تولید و پرورش دامهای

دولت قرارگرفتهاند.

گوشتی دارد که متأسفانه غالباً پرورش این دامها

از سوی دیگر ،نوع اتخاذ این سیاستها میتواند روی

بهصورت سنتی و کم بازده صورت میگیرد لذا با توجه

بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی اثرگذار

به جایگاه و موقعیت ممتاز کشور به لحاظ تولید و بازار

باشد .در واقع تعیین سیاستهای مناسب و اثرگذار

محصوالت دامی انتظار میرود اقدامات مناسبی در

حمایتی از بخش کشاورزی میتواند منجر به افزایش

جهت ارتقاء بهرهوری و اقتصادی نمودن تولید انجام

توان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این بخش در تولید

گیرد (جیران .)۰۷٣٣

و مصرف محصوالت کشاورزی گردد و بدین ترتیب

آنچه در تعیین وضع تغذیه جامعه و فرد اهمیت ویژهای

میتواند بر بهرهوری این بخش تاثیرات مثبتی را بر

دارد و باید بر آن تأکید شود ،دسترسی به مواد غذایی

جای گذارد (حسینی و همکاران .)۰۷٩۰

و توانایی خرید این مواد است .ازآنجاکه دسترسی

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل تأثیر سیاستهای حمایتی

پیوسته و مطمئن به غذا فرایندی نیست که خودبهخود و

بر بهرهوری ،به ارزیابی میزان سنگینی یارانهها و

بهطور انتزاعی قابل حصول باشد ،دولت وظیفه دارد با

مالیاتها بر بهرهوری عوامل تولید کشاورزان فقیر

اقداماتی ازجمله سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی،

کمک میکند .طبیعتاً انتظار میرود بهواسطه اعمال

به تأمین غذای افراد جامعه بپردازد .بنابراین یکی از

سیاستهای حمایتی در طی سالیان گذشته بهرهوری

دالیل سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی ،اهمیت

عوامل تولید گوشت قرمز تقویتشده و لذا تولید

محصوالت کشاورزی بهعنوان غذای اصلی مردم است

محصوالت دامی اقتصادی و رقابتپذیر گردد.

(موسوی محمدی و مهرابی بشر آبادی .)۰۷٣٣

در رابطه با کاربرد شاخصهای ارزیابی سیاستهای

بخش کشاورزی در دهههای اخیر در بیشتر کشورهای

حمایتی و بررسی تغییرات بهرهوری مطالعاتی بسیاری

درحالتوسعه تحت تأثیر انواع سیاستهای مداخله-

در داخل و خارج کشور صورت گرفته است .مایلکویسل
و رودنی پاو ( ،)۷۰۰۷نقش رشد بهرهوری و سیاست-
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محصوالت مزارع در ایاالتمتحده آمریکا طی سالهای

همچنین شیر و گوشت گاو نیز به ترتیب با نرخ حمایت

 ۰٩٩٩-۷۰۰۷را موردبررسی قرار دادند .آنها اثرات

 -۰۰/۷و  -٩/۳درصد کمترین نرخهای حمایت اسمی را

بهرهوری نسبی در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی و

داشتند .تهامیپور و کرباسی ( ،)۰۷٣۱رشد بهرهوری

همچنین اثرات افزایش پرداختهای مستقیم بر قیمت

کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران را برای دوره

نسبی مزارع را برآورد کردند و نتیجه گرفتند که افزایش

زمانی  ۰۷٩۱-۳٩با استفاده از شاخص بهرهوری

در تولید ناشی از پرداختهای مستقیم به کشاورزان

ترنکوئیست و تخمین تابع تولید ترانسلوگ اندازهگیری

است .رکوتوریسوا ( ،)۷۰۰٣اثرات توزیع سیاستهای

کردند .براساس یافتههای پژوهش میانگین رشد بهره-

کشاورزی بر شکاف بهرهوری کشورهایی که

وری و رشد ستاده در بخش کشاورزی طی دوره مورد

تولیدکننده برنج در سراسر جهان هستند را بررسی

بررسی به ترتیب  1.۷و  ٣.٩درصد بوده است .محمدی

کرد .برای این منظور ،اثرات سیاستهای حمایتی همراه

نژاد و همکاران ( ،)۰۷٣۳در مطالعهای با استفاده از فرم

با زیرساختها ،میزان بهرهگیری از یک اقتصاد باز و

شاخص بهرهوری کل عوامل تولید ترنکویست-تیل،

همچنین سرمایههای انسانی در قالب یک مدل برای

عملکرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل

افزایش بهرهوری تولید برنج تجزیهوتحلیل شده است.

رشد آن در دههی  ۳۰را موردبررسی قراردادند .یافته-

مطابق یافتههای تحقیق ،تعداد زیادی از یارانهها و

های تحقیق موید آن است که شاخص بهرهوری کل

حمایتها در کشورهای توسعهیافته به همراه مالیات

صنعت طی سالهای  ۰۷1٩-۳۱بهطور میانگین از

تولیدکنندگان برنج در کشورهای فقیر ،درنهایت منجر به

رشدی برابر با  ٩/1درصد در سال برخوردار بوده و

افزایش شکاف بین کشورهای فقیر و غنی در تولید برنج

بهرهوری کل صنعت در این مدت به میزان چشمگیری

میشود .میلر و کوبل ( ،)۷۰۰٣به بررسی اثر حمایت

افزایش یافته است؛ اما این عملکرد مطلوب در سال

دولت از کشاورزی در  ۰۰کشور سازمان  OECDدر

 ،۰۷٣۰در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور"

دوره زمانی  ۰٩٣1-۷۰۰٩به روش اقتصادسنجی

در مقایسه با سال  ۰۷۳۱با افت  ۰۷درصدی روبرو

پرداختند .مدل پانل از دو مقدار محاسبهشده توسط

شده است .دشتی و کوپاهی ( ،)۰۷٣٣برای ارزیابی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بهره میگیرد:

علمی عملکرد صنعت گاوداری کشور با محاسبه بهره-

برآورد حمایت از تولیدکننده بهعنوان درصدی از درآمد

وری جزئی و بهرهوری کل عوامل تولید منابع ،رشد آن

ناخالص مزرعه و ضریب حمایت اسمی مصرفکننده.

برای دوره زمانی  ۰۷1٩-٣۷را بدست آوردند .با

نتایج نشان داد دخالت دولت در کشاورزی اثر کمی بر

اندازهگیری شاخص ترنکویست–تیل مشخص شد که

روی قیمت مواد غذایی در کشورهای موردبررسی

بهرهوری کل عوامل تولید در واحدهای گاوداری

دارد.

تولیدکننده شیر در طی سالهای موردنظر افزایش یافته

در داخل کشور نیز رحیمی ( ،)۰۷۳٩در بررسی

است  .تحلیلهای اقتصادسنجی مبتنی بر برآورد

سیاستهای حمایتی از کشاورزی ،حمایت از زیربخش

سیستم توابع هزینه نیز نشان داد که تغییرات فنّاوری و

دام و طیور را با استفاده از نرخهای حمایت اسمی و

مقیاس تولید از منابع اصلی تغییر بهرهوری کل عوامل

حمایت مؤثر برای دورهی زمانی  ۰۷1٣-۳٩محاسبه

تولید در واحدهای گاوداری کشور در دوره زمانی

کرد .براساس نتایج تحقیق در سالهای موردبررسی،

مدنظر بوده است .ایروانی و حسینی ( ،)۰۷٩۰سیاست-

در میان محصوالت دامی ،به ترتیب گوشت گوسفند و

های حمایتی از تولیدکنندگان شیر در ایران را در

مرغ ،از بیشترین نرخ حمایت اسمی برخوردار بودند.

دورهی  ۰۷1٣-٣۳ارزیابی کردند .برای این منظور،
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شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان و شاخص

مواد و روشها

حمایت درصدی تولیدکنندگان محاسبه و ارزیابی شده

از دیدگاه اقتصادی تعریف کاربردی "نسبت ستاده به

است .یافتههای تحقیق بیانگر آن است که حمایت از

نهادههای بکار رفته در تولید آن ستاده" را میتوان

تولیدکنندگان شیر در همهی سالهای موردبررسی

بهعنوان یک تعریف کلی و کاربردی برای بهرهوری

منفی بوده و حمایت از قیمت بازاری روند افزایشی ،اما

پذیرفت .بهبیاندیگر ،بهرهوری به معنی متوسط تولید با

حمایتهای بودجهای دولت به قیمت ثابت روند کاهشی

ازای هر واحد از کل نهادههاست اگر متوسط تولید به

داشته است .اسالمی و شرافتمند ( ،)۰۷٩۰به بررسی

ازای هر واحد از نهادهها افزایش یابد به مفهوم افزایش

سیاست حمایت از تولید و چگونگی اثرگذاری آن بر

بهرهوری و عکس آن به معنی تنزل بهرهوری است

بهرهوری عوامل تولید ذرت در کشورهای صادرکننده

(امینی .)۰۷۳٩

و واردکننده اصلی و عمده ذرت پرداختند .نتایج نشان

بهطور کلی دو نوع بهرهوری وجود دارد؛ بهرهوری

داد که شاخص  PSEبرای ذرت در کشورهای

جزئی ،که با توجه به تکتک عوامل تولید بیان میشود

واردکننده برتر کم است .همچنین سطح بهرهوری

و بهرهوری کل که با توجه به مجموع عوامل تولید

در

کل

عوامل

تولید

ذرت

به

میزان

قابلتوجهی

مشخص

میگردد.

شاخصهای

بهرهوری

صادرکنندگان باال و تأثیر  PSEدر صادرکنندگان

بهواسطهی لحاظ داشتن اثرات متقابل و جایگزینی بین

بهطور قابلتوجهی بیشتر از واردکنندگان بوده است.

عوامل تولید از درجهی اطمینان بیشتری نسبت به

مرور مطالعات فوق بیانگر آن است که محصوالت

شاخصهای بهرهوری جزئی برخوردارند (امامی میبدی

مختلف کشاورزی منجمله محصوالت دامی یکی از

.)۰۷٣٩

عرصههائی است که بهرهوری سیاستهای حمایتی در

بهمنظور ارزیابی بهرهوری کل عوامل تولید(TFP) ۰

آن به شکل علمی و جدی دنبال میگردد .اما تعداد

میتوان شاخص ترنکویست را که تمام تغییرات بهره-

پژوهشهایی که اثرگذاری سیاستهای حمایتی بر

وری مورداستفاده در یک سری زمانی را اندازهگیری

تغییرات بهرهوری را بررسی کند ،محدود است و این

میکند مدنظر قرار داد .این شاخص که یک تقریب

مساله اهمیت مطالعه حاضر را دوچندان میکند.

ناپیوسته از شاخص دیوژیا و منطبق بر تابع تولید

بنابراین شناخت علمی از وضعیت حمایت از تولیدات

ترانسلوگ است ،شاخصی برتر به شمار میآید

دامی و نیز ارزیابی بهرهوری عوامل تولید میتواند

(دایورت  .)۰٩٩۷بنابراین تمام خصوصیات مطلوب از

ضمن ارائه تصویر روشن از وضعیت حاکم بر این

جمله انعطافپذیری تابع ترانسلوگ در شاخص بهره-

زیربخش ،به ایجاد بستر مناسبی برای اتخاذ سیاست-

وری ترنکوئیست -تیل نیز منعکس است .بهمنظور

های متناسب با وضع موجود کمک نماید بهگونهای که

ارزیابی سطح بهرهوری ،بهرهوری کل عوامل یک سال

حاصل حمایت از این محصول ،ارتقای بهرهوری عوامل

بهعنوان یک مرجع ( )۰۰۰در نظر گرفتهشده و پسازآن

تولید و بهبود کارایی واحدهای تولیدی گردد .ازاینرو

نرخ رشد بهرهوری در هرسال به آن اضافه میشود.

ارزیابی رابطه و تأثیر سیاستهای حمایتی اعمالشده

شاخص  TFPاز طریق رابطه  ۰محاسبه میگردد

در تولید گوشت قرمز بر بهرهوری عوامل تولید

(سالمی :)۰۷۳1

ضروری و منطقی مینماید.

Total Factor Productivity

1
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برای محصوالت وارداتی و صادراتی نیز به ترتیب در
)(۰

روابط  ۷و  ٩بیانشده است:
)(۷

و

مقااادیر سااتاده و نهاااده در زمااان ،t

درآمدی محصول iام در زمان ،t

سهم هزیناه نهااده

jام از هزیناه کال تولیاد محصاول در زمااان ،t
ستاده و نهاده محصول در سال پایه،
محصول iام در سال پایه،

سااهم
و
)(٩

سهم درآمدی

سهم هزیناه نهااده jام از

اختالف قیمت بازاری ۷برای کاالی

که در آن

میزان تولید کاالی iام،

هزینه کل تولید محصول در سال پایه را نشان مایدهاد.

iام،

چنانچه مقدار شاخص ترنکویست بایش از  ۰باشاد ،باه

کاالی iام ،

ایاان معناای اساات کااه  TFPدر دوره دوساااالنه متااوالی

انتقاالت قیمتی از تولیدکنندگان دام به تولیدکنندگان

افزایش یافته است ،درحالیکه اگر نتاایج باهدسات آماده

غالت( ۱نتیجه سیاستهایی که قیمت بازار داخلی

کمتر از  ۰باشد ،این نشاندهنده رشد منفی است.

خوراک دام را تغییر میدهند) برای محصول دامی iام

برای اندازهگیری میزان حمایت دولت از تولیدکنندگان

است .الزم به ذکر است که قیمت متناسب همان مالیات-

گوشت قرمز ،میتوان شاخص پرداختهای انتقالی تک

های قیمتی است که بهصورت بخشی از سیاستهای

کاالیی تولیدکننده )SCT( ۰را محاسبه کرد .بدلیل درنظر

حمایت از قیمت بازاری برای تولیدکنندگان کاالهای

داشتن تولیدکنندگان محصول گوشت قرمز به صورت

کشاورزی بهکار میرود .برای مثال مالیاتهایی که از

جداگانه ،این شاخص مورد بررسی قرار گرفت .شاخص

تولیدکنندگان شیر در اتحادیه اروپا در صورت افزایش

 SCTارزش پولی ساالنه پرداختهای ناخالص از

تولید از مقداری مشخص گرفته میشود ،جزء مالیات-

مصرفکنندگان و مالیاتدهندگان به تولیدکنندگان

های قیمتی یا تولیدی محسوب میشود (سازمان

کشاورزی است که در سطح مزرعه اندازهگیری شده و

همکاری و توسعه اقتصادی  .)۷۰۰۳معادله  ۱نحوه

ناشی از سیاستهای مربوط به تولید یک کاال

محاسبه

را

بهطوریکه تولیدکننده باید کاالی تعیینشده را بهمنظور

نشان میدهد:

میزان مصرف

قیمت متناسب ٩برای کاالی iام و

و معادله  1نحوه محاسبه

دریافت پرداختی تولید کند ،است .شاخص  SCTرا می-
و

توان برای کاالهای تکی با جمعکردن همه پرداختیهای
ناشی از سیاستهایی که به آن کاال نسبت داده شده
است ،بهصورت رابطه  ۷محاسبه کرد (سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی :)۷۰۰۱

iام و

که در آن
قیمت

مرجع۳

قیمت

 ،قیمت حمایتی بازار برای کاالی

تولیدکننده1

کاالی iام،

ضریب تعدیل

)(۷
در رابطه فوق

)(۱

کیفیت٩

برای کاالی iام،

قیمت سر

مرز٣

کاالی iام،

برای کاالی iام (بهمنظور

تعدیل کیفیت کاالی موردنظر باکیفیت کاالی صادراتی)،

 ،مجموع کل انتقاالت بودجهای و سایر

پرداختیها به تولیدکنندگان ۷ناشی از اعمال سیاست-
های حمایتی برای کاالی iام است .نحوه محاسبه
1 Single Commodity Transfers
2 Budgetory and Other Transfers to Producer

3

Market Price Differential
Prive Levies
5 Excess Feed Cost
6 Producer Price
7 Reference Price
8 Border Price
9 Quality Adjustment
4
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حاشیه بازاریابی ۰برای کاالی iام،

ضریب

تعدیل وزن ۷برای کاالی iام است:

کیفیت نیروی کار و سرمایه را بهبود میبخشند،
تخصیص منابع مناسب و استفاده بهینه از منابع و

)(1

امکانات موجود ،منجر به بهبود بهرهوری میشود.

در معادله  1نیز

اختالف قیمت بازاری برای

بهمنظور بررسی رابطه بین بهرهوری و سیاستهای

مقدار

مورداستفاده در تولید محصول موردنظر ،از معادله

نهاده jام خوراک دام (مثل ذرت و علوفه) و

نهاده jام مورداستفاده در تولید محصول دامی iام است.

رفتاری زیر استفاده خواهد شد:

پرداختهای بودجهای به محصول به دودستهی کلی

)(٣

تقسیم میشود :الف) پرداخت بر اساس سطح زیر کشت
یا تعداد دام :معیاری از ارزش پولی پرداختهای
ناخالصی که از مالیات پردازان به تولیدکنندگان
محصول یا محصوالتی خاص ،در اثر سیاستهایی که
بر اساس سطح زیر کشت یا تعداد دام جاری پرداخت
انجام میدهند ،صورت میگیرد .ب) پرداخت بهواسطهی
استفاده از نهادههای یارانهای :پرداختهایی که (یارانه-
ها) در اثر سیاستهای حمایتیای که بین قیمت داخلی و
جهانی نهادههای تولیدی شکاف ایجاد میکنند ،به
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی صورت میگیرد،
این پرداختها از طریق رابطه  ۳محاسبه میگردند:

تک کاالیی به تولیدکننده در زمان ،t
برای تولید محصول در زمان ،t

انباشت سرمایه
نیروی کار

مورداستفاده در تولید محصول در زمان  tو

جزء

اخالل تصادفی است.
اطالعات موردنیاز این پژوهش شامل دادههای سری
زمانی بهصورت ساالنه طی سالهای  ۰۷۳۰-٩۰است
که از بانک مرکزی ،مرکز آمار ایران ،گمرک جمهوری
اسالمی ایران ،وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان
کشاورزی ملل متحد ( )FAOجمعآوری شد.

میزان استفاده از نهاده  iام در تولید،

قیمت داخلی یا قیمت یارانهای نهاده  iام،

محصول در زمان ،t

شاخص پرداختهای انتقالی

پشتیبانی امور دام و سایت سازمان خواروبار

()۳
که در آن

در معادله ،٣

شاخص بهرهوری کل عوامل تولید

قیمت

تعدیلشده نهاده  iام و  iتعداد نهادههای یارانهای
مورداستفاده در تولید محصوالت کشاورزی است .از
حاصل جمع قیمت حمایتی بازار و پرداختهای بودجه-
ای مقدار حمایت از تولیدکنندگان هر یک از محصوالت
به دست میآید (حسینی و همکاران .)۰۷٩۰
عوامل متعددی میتواند بر بهرهوری بخش کشاورزی
اثرگذار باشد .افزایش بهرهوری کشاورزان منجر به
افزایش سود قابلانتظار آنان خواهد شد و عوامل
متعددی در بهبود این شاخص تأثیرگذار هستند.
ازآنجاکه رشد بهرهوری کل عوامل برابر میانگین وزنی
افزایش در نیروی کار و سرمایه است ،عواملی که

Marketing Margin
Weight Adjustment

1
2

نتایج و بحث
همانطور که قبالً گفته شد ،شاخص مطلوب برای اندازه
گیری بهرهوری کل عوامل تولید ،شاخص ترنکوئیست -
تیل میباشد .نهادههای موردنظر در تولید گوشت قرمز
شامل ذرت ،کنجالهسویا ،جو و نیروی کار میباشد .در
پی تعیین نهادهها ،دورهی آماری مربوط به هزینهی این
نهادهها ( ،)۰۷۳۰-٩۰به همراه اطالعات مربوط به
محصول فراهم و با استفاده از شاخص ترنکوئیست –
تیل ،بهرهوری کل عوامل تولید محاسبه شد که در ادامه
به بیان و تفسیر نتایج پرداخته میشود.
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جدول -1نتایج محاسبه بهرهوری کل عوامل

عملکرد باشد .از طرفی دیگر این کاهش با گذشت سال

تولید گوشت قرمز

ادامه دارد و در سال  ۰۷٩۰به  1٩/1۱رسیده است.

سال

مقدار بهرهوری

نرخ رشد

هرچند مثبت بودن مقادیر شاخص بهرهوری در سال-

۰۷۳۰

٩1/۱٣

-

های مورد بررسی حائز اهمیت است لیکن این روند

۰۷۳۰

۰۰٩/۱٩

۳/٩1

۰۷۳۷

۰۷۰/۱٩

۰۳/۰۰

کاهشی در سالهای اخیر نشاندهندهی شرایط

۰۷۳۷

۰۷1/٩۳

٩/٩۷

۰۷۳٩

۰۰۱/۷۷

-۷۰/۷۱

۰۷۳۱

٩۱/٩۳

-٩/۳1

نامناسب تولیدی میباشد.
نتایج محاسبه شاخص پرداختهای انتقالی تک کاالیی
تولیدکننده گوشت قرمز نیز در جدول  ۷قابلمشاهده
است .با توجه به این جدول قیمت حمایتی بازار در

۰۷۳1

۰۰۰/۰۰

٩/۱۷

۰۷۳۳

۰۰۷/٣۳

۰۷/٣۳

تمامی سالهای موردبررسی منفی است .این وضعیت

۰۷۳٣

۰۷۰/٩۰

٣/۱۱

نشاندهندهی کمتر بودن قیمت داخلی این محصول از

۰۷۳٩

۰۰1/۱٩

-۰٩/٣۷

قیمت جهانی آن در کل این دوره است .همچنین قیمت

۰۷٣۰

٩٣/٩۱

-۳/1٩

حمایتی بازار این محصول در طول دورهی

۰۷٣۰

٣1/٩٩

-۰۷/۱۰

موردبررسی روند کاهشی داشته و نوسانهای مربوط

۰۷٣۷

٣۰/٣۰

-٩/1۷

به آن بیشتر ناشی از تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی

۰۷٣۷

۳1/٩٩

-۱/۷۷

۰۷٣٩

1٣/۱٩

-۳/٣٩

است .با توجه به مقادیر محاسبهشده انتقاالت بودجهای

۰۷٣۱

1٩/۰۳

-٩/۱۷

۰۷٣1

1۳/٩٩

۷/٩۷

۰۷٣۳

۳۷/۰۱

۱/۰۱

۰۷٣٣

1۷/٣۷

-٩/۷۷

۰۷٣٩

1۰/۱٩

-۷/۷۳

۰۷٩۰

1٩/1۱

۷/۰۰

تک کاالیی تولیدکنندگان ( )SCTگوشت قرمز مشخص

متوسط

٩۰/۷٩

-۰/۱٩

شد که از سال  ۰۷۳۰تا سال  ۰۷٣۳میزان انتقاالت

دولت به تولیدکنندگان گوشت قرمز دارای روند افزایشی
طی دورهی موردنظر است .درنتیجه میتوان گفت میزان
یارانه مصرفی و حمایتهای بودجهای دولت از این
محصول در طی دوره مورد مطالعه مثبت و افزایشی
بوده است .بعالوه ،با بررسی میزان پرداختهای انتقالی

بودجهای بر منفی بودن قیمت حمایتی بازار غلبه کرده و
همانطور که در جدول  ۰قابل مشاهده است ،با مقایسه

این شاخص اعدادی مثبت با روند افزایشی را نشان می-

مقادیر بهرهوری با سال پایه  ،۰۷۳1شاخص بهرهوری

دهد .این وضعیت گویای حمایت از تولیدکنندگان گوشت

کل عوامل تولید گوشت قرمز در سالهای  ۰۷۳۰-۳٩و

قرمز طی این دوره است .اما در سه سال بعد از دورهی

 ۰۷۳۳-۳٩بیشتر از مقدار این شاخص در سال پایه

ذکرشده ( )۰۷٣٣-٩۰باوجود حمایتهای بودجهای

است که این افزایش میتواند به دلیل افزایش تولید و

دولت ،مجموع قیمت حمایتی بازار این محصول با

قیمت باشد .لیکن مقدار محاسبه شده برای این شاخص

انتقاالت بودجهای دولت به تولیدکنندگان آن منفی است

در بقیه سالها در مقایسه با سال پایه در سطح پایین-

درنتیجه در این دوره از تولیدکنندگان مالیات پنهان

تری نسبت به سال پایه قرار دارد .این کاهش میتواند

گرفتهشده است .این روند حاکی از تغییرات سیاستی در

به دلیل عدم استفاده بهینه از منابع تولید و کاهش

این سالهاست.

14
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*

جدول  -2شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان گوشت قرمز در کل کشور واحد :میلیارد ریال
اختالف قیمت

انتقاالت قیمتی از

قیمت حمایتی

انتقاالت

پرداختهای انتقالی

بازاری

تولیدکنندگان دام به غالت

بازار

بودجهای

تک کاالیی تولیدکننده

1٧٣١

-٩/٩۰

۷۷۰۳۳۷/٩۳

-۷۷۷/٩۰

۷۷۷/٣٩

۰/٩۱

1٧٣1

-۰/۷٩

۷۳۰۰٩۳/٩1

-۷۳۰/۷1

۷۳۷/۰۰

۷/1۱

1٧٣2

۷/۰٩

۷۷۳۷٣۱/۳۷

-۷۷۱/۷۰

۷۷٣/٩۳

۷/1۳

1٧٣٧

۰۱/۱٣

۷٩٩۱٩1/۱۱

-۷٣٩/۷٩

٩۰۰/٩۰

۰۷/1۷

1٧٣١

۰۰/1۷

1٩۰۳۰۳/1۱

-1٣۷/۱٩

1٩۳/۰1

۰۷/۱۳

1٧٣١

۳1/1۰

۰۷٣۰۱٩۰/٩٣

-۰۷۷٩/۰1

۰۷۰٩/۳1

۳۱/۳۰

1٧٣۱

۰۰۰/۰۰

۷1۰۰٣۱/٩٩

-۰۳٣/۱٣

۷1۰/۰٣

٣۰/۱۰

1٧٣٣

۷۳٣/٩1

۰1۷1۳۱۷/۷1

-۰٩۷۷/1۷

۰1۱۰/٣۱

۷۷٩/۷۷

1٧٣١

٩۳٣/۷۰

۷۰۰۷٩۰۷/۰۷

-۰۳۱۳/٩٩

۷۰۰۷/۳٩

۷۱٩/٣۰

1٧٣١

۷٣۰/۰1

۷۰٩٣۷٩۳/٣۳

-۰٣1٩/٣۱

۷۰۷۷/٣۷

۷1۷/٩۳

1٧١١

٩٩٩/۰۳

۷٩٣۰۷۱۰/1۰

-۷۰٩۳/۱۷

۷٩۳۷/1٣

۷۷1/۰1

1٧١1

۱۷٩/٩۰

۷۳۷۰٩٩۷/۷۰

-۷۷۷٣/1۷

۷۳۷۰/۷۰

۷٣۷/1٣

1٧١2

1۳۱/٣۷

۷۳۷٣۳۰۰/۷۷

-۷۷۷۰/٩٣

۷۳٩۰/۱۱

۱۷۰/۰۳

1٧١٧

۷٩/۱٣

٩۱٩۳۷۷۰/۰۳

-٩۱11/۷۱

٩1۰۱/۰۰

۷٣/٣۱

1٧١١

٩۱۳/۱1

۱1۰1٣٩۱/۱1

-۱۷٩۰/٩1

۱1۰٣/۷٣

۷۳۳/٩۷

1٧١١

٩٩٣/٩۰

٣۰۰۷۰۱۱/٩۰

-۳۱٩٣/٣۳

٣۰۷٣/٩۰

٩۷٩/۱۷

1٧١۱

1۷1/٩٩

۰۰٩۰۱۷٩۰/۷۰

-۰۰۷1٩/۰٩

۰۷۰۰٩/۷٩

1٩۱/۰۱

1٧١٣

1۱٩/٩۳

۰۷۰1۰1۰1/۰۷

-۰۷٩٩۰/۳۳

۰۷۷٩۳/1۱

۳۱1/٣٣

1٧١١

٣۷۷/۰۷

۰۰٩۳1۰۳۰/٩۰

-۰۰۷۷٩/۱۷

۰۰۰٩۷/۰٣

-۰٩۰/۷۷

1٧١١

٩٩٩/۰٣

۰٩۷۰۷٩٣۱/۰۰

-۰۷۷۷۷/۰٩

۰۷۱٣۷/۷۷

-۳۷٣/۳۳

1٧١١

۰۷٩٩/۰۷

۷۷۳۳۷٣1٩/۳۰

-۷۰۱1۱/۷۷

۷۰۰۰۰/٩۷

-٩1۷/۳٩

سال

*مقادیر حمایت به قیمت ثابت سال ۰۷۳1

برای برآورد مدل ابتدا الزم است تا متغیرهای موجود

هستند .عالوه بر آزمون ایستایی آزمون هم جمعی نیز

در آن ازلحاظ وضعیت ایستایی بررسی و درجه

صورت گرفت که نتایج آن برای محصول موردنظر در

ایستایی آنها تعیین گردد .نتایج حاصل از بررسی

جدول  ٩آمده است.

ایستایی متغیرهای موردنظر با آزمون دیکی فولر در

نتایج آزمون هم جمعی ،با توجه به جدول  ،٩حاکی از

جدول  ۷ارائهشده است .مقادیر سطح بحرانی این آماره

وجود یک بردار هم جمعی است .درنتیجهی این آزمون-

در  ۱۱ ،۰۱و  ۱۰۰در سطح دادهها به ترتیب ،-۷/۳۱

ها برای برآورد مدل مورد نظر میتوان از روش هم

 -۷/۰۰و  -۷/1۷و برای تفاضل مرتبه اول به ترتیب

جمعی یوهانسون یوسیلیوس بهره گرفت .در ادامه

 -۰/۰۱۷ ،-۷/1۰۷و  -۰/۷٩۰است .با توجه به این

بهتصریح و تفسیر نتایج مربوط به برآورد الگوی

جدول ،تمامی متغیرها در تفاضل مرتبه اول ایستا

بلندمدت تابع بهرهوری برای محصول گوشت قرمز
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پرداخته میشود.الگوی بلندمدت تابع بهرهوری که برای

نتایج آورده شده در این جدول نشاندهنده وجود رابطه

بررسی ارتباط بین بهرهوری کل عوامل تولید گوشت

مثبت و معنیداری بین هر سه متغیر شاخص حمایتی،

قرمز با سه متغیر شاخص حمایت از تولیدکنندگان این

نیروی کار و انباشت سرمایه با متغیر وابستهی

محصول و نیروی کار و انباشت سرمایه بکار

شاخص بهرهوری عوامل تولید گوشت قرمز است.

گرفتهشده در تولید آن در نظر گرفتهشده ،برآورد

درنتیجه در طی دوره موردبررسی این متغیرها یکسو

گردید که نتایج آن در جدول  ۱آورده شده است.

و یکجهت در حال تغییر بوده و اثر مثبتی بر بهرهوری
عوامل تولید داشتهاند .که این نشاندهنده اهمیت این سه

جدول -٧وضعیت ایستایی متغیرهای مدل مربوط به

متغیر در افزایش بهرهوری است .درواقع در حالت

گوشت قرمز

بلندمدت ،حمایت از تولیدکنندگان بهعنوان یک تشویق به

آماره در

آماره در تفاضل

وضعیت

تولید بهتر و باکیفیتتر میگردد و موجبات بهبود

سطح

مرتبه اول

ایستایی

شرایط مزیت نسبی تولید گوشت قرمز را فراهم می-

بهرهوری

-۰/۷۱۷

-۱/۰1۷

)I(۰

سازد که درنهایت این تغییرات ،بهرهوری این محصول

شاخص حمایتی

-۷/1۳۷

-۷/۱1٩

)I(۰

نیروی کار

-۰/۳۰۱

-٩/۷1۰

)I(۰

در وضعیت مطلوبی قرار خواهد گرفت .در مورد

انباشت سرمایه

-۰/۷۷٣

-۷/۷1۰

)I(۰

متغیر

سرمایه نیز میتوان گفت این متغیر دارای نقش بسزایی
در افزایش رشد بهرهوری است .داشتن سرمایه بیشتر

جدول  -١آزمون هم انباشتگی یوهانسون

منجر به تولید باالتر با استفاده از فنّاوری مدرن می-

یوسیلیوس بین متغیرهای مدل

شود که بهرهوری را بهبود میبخشد .از طرفی نیز

تعداد بردارها

مقدار آماره

افزایش نیروی کار بهعنوان یک عامل مهم در توسعه

مقدار بحرانی

در معادله

این محصول در نظر گرفته شده است.

١

٣۰/1۰۷

٩۳/۷۰

1

۷۷/۷٩۱

۷٩/1٣

نتیجهگیری و پیشنهادها

2

٣/٩۷۳

۰۱/٩۰

در مطالعه حاضر اثر حمایت از تولید محصول گوشت

٧

۰/٩٣۷

۷/۳1

قرمز به همراه برخی متغیرهای دیگر ازجمله بهرهوری
کل عوامل تولید ،نیروی کار مورداستفاده در تولید هر

جدول  -١ضرایب مربوط به برآورد الگوی بلندمدت تابع بهره-

محصول و انباشت سرمایه موردبررسی قرار گرفت.

وری گوشت قرمز

نتایج مربوط به محاسبه شاخص بهرهوری کل عوامل

متغیر
شاخص
حمایتی
نیروی کار
انباشت
سرمایه
عرض از
مبدأ

انحراف

آماره

سطح

تولید نشان داد که مقدار این شاخص برای محصول در

معیار

Z

معنیداری

تمامی سالها مثبت بوده است .در سالهای اولیه مقدار

۰/۰۰٣۰

۰/۰۰۷۷

۷/٩

۰/۰۰

شاخص بهرهوری بهتر از سالهای بعدی بوده و این

۰/۰۰۰۳

۰/۰۰۰۱

۷/۷۳

۰/۰۰

۰/۷۷٩

۰/۰۰٣٩

۷۱/۱٣

۰/۰۰

ضریب

شاخص از سال  ۰۷۳٩روند کاهشی به خود گرفته است
و اگر اقدامات الزم در مورد افزایش بهرهوری این
محصول انجام نگیرد این شاخص تغییر عالمت خواهد
داد و این نشاندهندهی عدم کارایی و بهرهوری در

-۰۱٣/۱

تولید این محصول خواهد بود .با توجه به اینکه در
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کشور ما به دلیل عدم ثبات در بازار علوفه و تغییرات

عامل مهم برای افزایش تولید نیز در نظر گرفتهشده

قیمتها و شرایط اقتصاد و عدم وجود کیفیت الزم در

است .عالوه بر این ،هرگونه افزایش در نیروی کار

تولید خوراک دام نرخ بهرهوری از آسیبپذیری باالیی

بهمنظور تولید بیشتر منجر به توسعه بیشتر و انباشت

برخوردار است ،این وضعیت دور از انتظار نیست.

سرمایه انسانی میشود.

برآورد مدلهای مربوط به روابط بین متغیر وابسته

در مورد ارتباط بهرهوری کل عوامل تولید و انباشت

بهرهوری کل عوامل تولید با متغیرهای توضیحی

سرمایه نیز شاهد یک ارتباط مثبت و معنیدار در الگوی

شاخص حمایتی ،نیروی کار و انباشت سرمایه نیز

بلندمدت بودیم .افزایش در انباشت سرمایه از طریق

حاکی از عدم وجود چنین رابطهای در کوتاهمدت بدلیل

تحقق مالی و فراهم کردن امکانات بهاندازه کافی و

عدم معنیداری ضرایب در مدل کوتاهمدت بود .اما

مناسب برای نهاده ،بهطور مستقیم موجب بهبود تولید و

الگوی بلندمدت نشاندهندهی وجود ارتباط معنیداری

درنهایت افزایش بهرهوری کل عوامل تولید میشود.

بین متغیرهای موردبررسی است .پس میتوان نتیجه

بهطور غیرمستقیم ،سرمایه با استفاده از فناوریهای

گرفت که اثر این متغیرها باگذشت زمان ظاهر میشود.

جدید موجب بهبود بهرهوری نهادههای دیگر و درنهایت

بررسیهای صورت گرفته در این مطالعه نشان داد که

منجر به رشد بهرهوری محصول میشود.

شاخص حمایتی محصول گوشت قرمز با بهرهوری کل

با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهادهای زیر ارائه

عوامل تولید رابطه مثبت و معنیداری دارد .پس با توجه

میشود:

به اینکه شاخص حمایتی برای این محصول در بیشتر

 . ۰با توجه به نتایج اندازهگیری شاخص بهرهوری و

سالهای موردبررسی مقدار مثبتی داشته و این

روند نزولی مقادیر این شاخص باید اقدامات الزم در

نشاندهندهی حمایت دولت از تولیدکنندگان است ،این

جهت پیشگیری از کاهش بهرهوری ازجمله استفاده از

رابطه مثبت و معنیدار دور از انتظار نیست و بهعنوان

فنّاوریهای نوین و متناسب با شرایط دامداری،

یک عامل مشوق برای تولید بهتر و بهرهوری باالتر در

جلوگیری از تلفات نهادههایی همچون سرمایه ،انرژی

نظر گرفته میشود ،درحالیکه این بدون استفاده از

وعلوفه صورت گیرد.

فناوریهای مدرن که نیاز به مقدار زیادی حمایت دارد

 . ۷با در نظر گرفتن هدف ایران در پیوستن به سازمان

امکانپذیر نیست .از سوی دیگر ،پرداخت یارانه به

تجارت جهانی پیشنهاد میشود حمایتهای بودجهای

نهادهها از طریق کاهش هزینه عوامل تولید و توزیع

مانند آنچه در کشورهای عمده تولیدکننده اعمال می-

بهموقع آنها که افزایش ارزش تولید و بهرهوری را به

شود (پرداختهای مستقیم بر اساس استانداردهای

دنبال دارد.

حفاظتی ،مقیاس تولید) بهتدریج جایگزین حمایتهای

با بررسی ارتباط بین بهرهوری کل عوامل تولید

قیمتی شود.

محصول منتخب زیربخش دام و طیور با نیروی کار

 .۷با توجه به حمایت قیمتی منفی از تولیدکنندگان

مورداستفاده در تولید آن شاهد ارتباط مثبت و معنیدار

گوشت قرمز و اهمیت این محصول در رژیم غذایی ،به

بودیم .این ارتباط مثبت و معنیدار نشاندهنده اهمیت

نظر میرسد افزایش حمایت از این کاال باید از راه

نیروی انسانی در پروسهی تولید این محصوالت با

برگزیدن سیاستهایی که هزینههای تولید را کاهش دهد

توجه به ساختار فعالیتهای تولیدی است که دارای

صورت گیرد .برای این منظور پیشنهاد میشود بیمه

نیروی کار بیشتر در مقایسه با دیگر محصوالت است.

دام در سطح روستاها به صورت گستردهای اجرا شود.

بنابراین ،افزایش نیروی کار مورداستفاده بهعنوان یک

 .همچنین اعطای وامهای ضروری در مواقع مورد نیاز
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دام دار (مانند بیماری دام ) به آسانی در اختیار دامدار

تجاری کشور با ایجاد محدودیت در واردات این

قرار گیرد .در این راستا گسترش اعتبارات خرد میتواند

محصول باعث افزایش قیمتهای داخلی گشته وحمایت

موثر باشد.

از تولیدکندگان را افزایش میدهد.

 .٩با توجه به کمتر بودن قیمت داخلی محصول گوشت
قرمز از قیمت جهانی آن در کل این دوره تغییر ساختار
منابع مورد استفاده
امامی میبدی م .۰۷٣٩ ،اصول اندازهگیری بهرهوری و کارایی ،تهران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
امینی ع .۰۷۳٩ ،اندازهگیری و تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر بهرهوری در بخشهای غیرنفتی اقتصاد ایران و چشمانداز آن در برنامه
سوم توسعه ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،دفتر اقتصاد کالن ،فروردین.
امینی ع .۰۷٣٩ ،اندازهگیری و تحلیل روند بهرهوری به تفکیک بخشهای اقتصادی ایران ،نشریه برنامهریزی و بودجه ،شماره ،٩۷
ص.۳۷-۰۰۰ .
ایروانی س و حسینی س ص .۰۷٩۰ ،ارزیابی سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان شیر در ایران در دورهی  ،۰۷1٣-٣۳مجله
اقتصاد کشاورزی ،جلد  ،۱شماره  ،۷ص ۰ .تا .۷۷
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  .۰۷٩۷در سایت اینترنتی www.cbi.ir
تهامیپور م و کرباسی ع .۰۷٣۱ ،بررسی رشد بهره وری در بخش کشاورزی ایران ،مجموعه مقاالت همایش اقتصاد ایران در گام
نهم با تأکید بر اقشار کمدرآمد ،وزارت امور اقتصاد و دارایی ،تهران.
جیران ع .۰۷٣٣ ،بررسی مزیت نسبی و شاخصهای حمایتی محصوالت دامی (گوشت گوسفند ،گوشت گاو گوساله ،شیر ،گوشت
مرغ و تخممرغ) ،تهران؛ وزارت جهاد کشاورزی ،مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
حسینی ص ،پاکروان م ،گیالنپور ا و اتقائی م .۰۷٩۰ ،بررسی اثر سیاستهای حمایتی بر تغییرات بهرهوری بخش کشاورزی در
ایران ،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) ،جلد  ،۷۱شماره  ،٩ص.۱۰۳-۱۰1 .
دشتی ق و کوپاهی م .۰۷٣٣ ،اندازهگیری و تحلیل میزان و منابع رشد بهرهوری عوامل تولید در صنعت گاوداری ایران ،مجموعه
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Abstract
BACKGROUND: Support policies in agricultural sector are inevitable that affects all segments of

society and economic sectors. These policies includes the most important economic strategies in the
agricultural sector in developed and developing countries. OBJECTIVES: In this study, the effects
of support policies on factor productivity changes of meat during 2012-1991 is studied. The main
variables of interest that can be associated with an index of total factor productivity includes single
commodity transfers, capital stuck and labor used to produce the product. METHODS: For this
purpose, the Tornquist index (total factor productivity index) determined for this production and
SCT (Single Commodity Transfers index) has been calculated during studied period, respectively.
RESULTS: Based on the results, the value of the Tornquist index is positive in the period under
review. The SCT index indicates government support for meat producers. According to the
stationarity and cointegration test results, Johansen cointegration test was used for estimating
productivity model. Based on our findings, there isn’t a significant short-run relationship between
variables in productivity model. But the long-run relationships for meat is positive and significant.
CONCLUSIONS: As a result, support policies should be considered by politicians as one of the
most important factors affecting the efficiency of the production of this subsection.
Key words: Iran, Meat, Productivity, Single Commodity Transfers

