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اثر سیاستهای حمایتی دولت بر عرضه محصوالت واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی
لیال قادرپور

9

سید نعمتاله موسوی

2

زکريا فرجزاده

3

چکیده
صنايع تبديلي کشاورزی بخش کشاورزی به صنايعي اطالق ميشود که به فرآوری و عملآوری
محصوالت کشاورزی ميپردازد و نقش سازندهای در توسعه بخش کشاورزی و ايجاد ارزش افزوده و
اشتغال دارد .اين پژوهش با هدف تحلیل اثر سیاستهای حمايتي دولت بر عرضه محصوالت واحدهای
صنايع تبديلي کشاورزی انجام شد .برای اين منظور از دادههای ترکیبي واحدهای صنايع تبديلي
کشاورزی ايران طي سالهای  9331-9331استفاده و تابع عرضه برآورد گرديد .سیاستهای حمايتي
دولت به دو بخش پرداخت يارانه به انرژی و تسهیالت بانکي مجزا شد .يافتهها نشان داد که افزايش 91
درصدی حمايت دولت در قالب پرداخت يارانه به انرژی و تسهیالت بانکي موجب افزايش عرضه به
ترتیب  9.2و  3.4درصد ميشود .با توجه به نتايج بدست آمده پیشنهاد ميشود حمايتهای دولت به طور
تدريجي کاهش يابد و از استراتژیهای تشويقي حمايتي کوتاه مدت استفاده شود.
واژههای کلیدی :صنايع تبديلي کشاورزی ،عرضه ،سیاستهای حمايتي ،يارانه انرژی ،تسهیالت
بانکي.
طبقهبندی Q1:JEL

 .9کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت( ،نويسنده مسئول)ghaderpourleila@yahoo.com ،
 .2دانشیار ،دانشگاه آزاد واحد مرودشتmousavi_sn@yahoo.com ،
 .3استاديار ،اقتصاد کشاورزی ،واحد مرودشتzakariafarajzadeh@gmail.com ،
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1ـ مقدمه
1ـ1ـاهمیت موضوع
صنايع تبديلي و تکمیلي بخش کشاورزی به صنايعي گفته ميشود که به فرآوری و عملآوری
محصوالت کشاورزی مي پردازد و به عبارت ديگر با زيرمجموعه اين بخش ارتباط مستقیم داردو فرآيند
تولید مواد کشاورزی را کامل مي کند .مقصودی.9333 ،
طي سالهای اخیر محصوالت فرآوری شده رشد ساالنهای معادل 4/4درصد داشته ،اما با توجه به وجود
امکانات و مزيتهايي نظیر ظرفیت باالی فرآوری واحدهای صنايع تبديلي کشاورزی ،عدم وابستگي
اکثرکارخانجات به واردات مواد اولیه و دسترسي به مواد اولیه با کیفیت نسبتاً مناسب ،دستیابي به مقادير
رشد باالتر مورد انتظار مي باشد .برطبق آمار ،رشد ساالنه شاغلین دراين صنعت بیش از  9۱درصد و
همچنین روند رشد ساالنه ارزش افزوده در اين صنايع  9/3۳درصد بوده است ،البته اين میزان ارزش
افزوده به علت وجود ظرفیتهای خالي در اين صنايع ،فرسودگي ماشینآالت ،نبودن سیستم بازاريابي به
خصوص در صادرات اين محصوالت و عدم استفاده از نیروهای متخصص در امر مديريت اين صنايع
بسیار نامطلوب مي باشد و ضرورت افزايش آن الزامي است .به طورکلي عواملي از قبیل عدم بسترسازی
مناسب ،عدم حمايت بخش دولتي و مشکالتي که اين صنعت طي برنامههای اول تا سوم با آن مواجه
بوده منجر به عدم سرمايه گذاری الزم دراين حوزه گرديده است .لذا ضرورت دارد با بکارگیری
ظرفیتهای خالي صنايع مذکور ،نوسازی و بازسازی ماشینآالت و تجهیزات کارخانجات ،بهبود کیفیت
و ارتقا استاندارد محصوالت فرآوری شده ،تقويت سیستمهای اطالع رساني به سرمايه گذاران و
صادرکنندگان و ....موجبات شکوفايي و رشد اين صنعت در کشور فراهم گردد .دفتر صنايع تبديلي و
تکمیلي.9333 ،
در سال های اخیر با توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی ايران به عنوان يکي از اهدافراهبردی نظام
جمهوری اسالمي و با افزايش تولید به بیش از  911میلیون تن محصوالت کشاورزی نیاز به توسعه صنايع
تبديلي کشاورزی در کشور به شدت احساس مي گردد .با توجه به نقش بسیار مهم اين صنعت در
جلوگیری از ضايعات محصوالت کشاورزی ،افزايش ماندگاری محصوالت کشاورزی ،عرضه
مناسبتر ،توسعه صادرات و درمجموع افزايش ارزش اقتصادی محصول ،صنايع تبديلي کشاورزی يکي
از حلقههای مهم تولید در بخش کشاورزی ميباشد که با ايجاد مطلوبیت سهم بسیار زيادی در افزايش
ارزشافزايي محصوالت خام دارد.تعداد واحدهای صنايع تبديلي کشاورزی در کشور حدود 21494
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فقره واحد فعال کوچکو بزرگ ميباشد ،که مجموع سرمايهای بالغ بر  93۳.۳هزار میلیارد ريال را دارا
ميباشند .همچنین حدود  ۳121هزار نفر در اين صنايع اشتغال دارند وزارت صنايع ومعادن.9331 ،
در اين میان نقش سیاستهای حمايتي دولت در برطرف ساختن مشکالتي که ذکر شد ،بسیار مهم تلقي
ميگردد .در اين تحقیق اثر سیاستهای حمايتي دولت بر عرضه محصوالتواحدهای صنايع تبديلي
کشاورزی مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته است.

1ـ2ـ اهداف پژوهش
به داليل ياد شده بررسي اختصاصي در زمینه بررسي و تحلیل نقش متغیرهای مورد استفاده در عرضه
محصوالت اين صنايع و همچنین نقش سیاستهای حمايتي دولت از اين صنايع و تأثیر آن در توجیهپذير
بودن اين بنگاههای اقتصادی جهت استفاده در تصمیمگیریهای کالن و برنامه ريزیهای اقتصادی
ضروری به نظر ميرسد.
1ـ3ـ پیشینه پژوهش
سالمي و اشراقي ()9331به مطالعه سیاستهای حمايتي دولت در خصوص کل محصوالت زراعي کشور
و تاثیرات آن بر رشد اين محصوالت طي دوره  93۱۳-6۳پرداختند .نتايج به دست آمده نشان داد که
سیاستهای حمايت قیمتي نه تنها نتوانسته است انگیزه الزم را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی
فراهم آورد ،بلکه اين سیاستها بیشتر در جهت خنثيسازی بخشي از فشارهای تورمي ناشي از افزايش
قیمت نهادهها در بخش کشاورزی به کار گرفته شده است.
لطفي و احمدزاده ماشینچي (  )933۱ارتباط بین تسهیالت اعطايي به بخش کشاورزی و ارزش افزوده
اين بخش را مورد مطالعه قرار دادند .براساس نتايج بدست آمده مشخص شد ،در طول دوره اين تحقیق
همبستگي بین اين دو متغیر حايز اهمیت است.
نوری ( )933۳به بررسي سیاستهای حمايتي دولتي در تولید دانههای روغني در ايران پرداخت.نتايج
بدست آمده در اين پژوهش در طي سالهای  ،936۳-33نشان ميدهد که علي رغم وجود مزيت نسبي
در تولید دانههای روغني در بیشتر استانهای عمدهی تولید کننده اين محصوالت ،در کل سیاستهای
دولت جنبه حمايتي نداشته است.
محمودی و ثاني ( )9336شاخصهای حمايتي را برای محصوالت زراعي در سطح ملي برای سال زراعي
 9332-33محاسبه و با کشورهای پیشرفته مقايسه نمودند .نتايج اين تحقیق نشان داد سیاستهای دولت
باعث شده است که قیمت اين محصوالت در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی تعديل شده آن باشد.
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واعظي و يزداني ( )9336در مطالعهای ،روشهای مداخله دولت در بازار گندم را معرفي نموده و سپس
میزان سیاستهای حمايتي دولت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اين محصول را محاسبه کردند.
نتايج اين مطالعه نشان داد در طي سالهای  ،936۱-33نرخ حمايت از تولیدکننده همواره مثبت بوده که
اين موضوع نشان دهنده باالتر بودن قیمتهای تضمیني از قیمتهای جهاني و حمايت از تولیدکنندگان
گندم مي باشد .اما از سوی ديگر ،اين قیمت های داخلي باال باعث تحمیل مالیات ضمني و عدم حمايت
از مصرفکنندگان شده است.
مولن 9و همکاران ( )2114در تحقیقي حمايت قیمتي بازار ،مخارج بودجهای و شاخص حمايت از
تولیدکننده را برای سه محصول مهم کشاورزی هند (گندم ،برنج و ذرت) طي سالهای  913۱-2112و
پنج محصول عمده کشاورزی چین (گندم ،برنج ،ذرت ،سويا و شکر) برای سالهای  ،911۱-2119مورد
محاسبه قرار دادند .نتايح نشان داد برای سه کاال ،در هند حمايت به طور معنيداری معکوس بوده است،
به اين معني که با کاهش قیمتهای جهاني میزان اين حمايت افزايش مييابد (همانگونه که در اواخر
دهه  9131و  9111ديده شد) و با افزايش قیمتهای جهاني ،مقدار اين حمايتها کاهش خواهند يافت
(همانطور که در اواسط دهه  9111مشخص شد) .عالوه بر اين ،برآورد شاخص حمايت از تولیدکننده
برای پنج محصول اساسي چین ،يک روند کاهشي در عدم حمايت را نشان داد.
2ـ روش تحقیق
در اين مطالعه به منظور ارزيابي اثر سیاستهای حمايتي دولت ،اثر متغیر بیانگر اين حمايت در قالب
تصريح تابع عرضه مورد استفاده قرار گرفته است .به اين ترتیب که متغیر نرخ حمايت اسمي به عنوان
يک متغیر مستقل در تصريح تابع عرضه استفاده شده است .به پیروی از مطالعه هاک و رايان )9162( 2و
لین)9116( 3از معیار نرخ حمايت اسمي به عنوان متغیر بیانگر سیاستگذاری دولت در مدل عرضه
استفاده شد .بر اساس مطالب ياد شده تابع عرضه محصوالت صنايع تبديلي کشاورزی به صورت معادله
( )9ميباشد:
() 9

St =α0 +α1Pt +α2BP1 t+α3BP2 t +α4T +α5St-1 +α6Wt+α7rt +εt

که در آن:
 ،Ptبیانگر قیمت وزني محصوالت مختلف واحدهای منتخب صنايع تبديلي کشاورزی

1. Mullen
2. Houch and Rayan
3. Lin
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 ،BP1tبیانگر میزان حمايت دولت از تولیدکننده محصوالت کارخانههای صنايع تبديلي کشاورزی در
قالب تسهیالت مالي بانکي
 ،BP2tبیانگر میزان حمايت دولت از تولیدکننده محصوالت کارخانههای صنايع تبديلي کشاورزی در
قالب تأمین يارانه حاملهای انرژی
،Tبیانگر متغیر روند زماني است که به عنوان متغیر بیانگر تغییرات تکنولوژياست.
،St-1بیانگر میزان عرضه محصوالت مختلف کارخانههای صنايع تبديلي کشاورزی
،Wtبیانگر دستمزد نیروی کار
،rtبیانگر نرخ بهره
 ،tبیانگر زمان
 ،εtجمله اختالل است.
و همچنین αها ،ضرايبي است که بايد برآورد شوند.
2ـ1ـ دادهها و منابع آماری
دادههای مورد استفاده در اين مطالعه از پايگاههای اطالعاتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع-
آوری شد .بدين منظور از صورت حسابهای مالي واحدهای صنايع تبديلي کشاورزی که به تأيید
بازرسان قانوني رسیده است استفاده شد .اين واحدها شامل زير شاخههای مختلف از جمله صنايع غذا و
آشامیدني ،کارتن و کاغذ سازی ،قند و فرآورده های جانبي و نساجي استفاده شده است .در ابتدا داده-
های حدود  ۳1کارخانه صنايع تبديلي کشاورزی موجوداخذ گرديد.اما در ادامه به دلیل ناقص بودن
دادهها فقط  21کارخانه طي يک دوره  91ساله برای سالهای  9331-9331در تجزيه و تحلیل مورد
استفاده قرار گرفت .شايان ذکر است که در اين پژوهش جهت برآورد از نرم افزارEviewsاستفاده شد.
3ـنتیجه گیری
نتايج برآورد معادله ( )9در جدول  9نشان داده شده است.
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جدول 9ـ نتايج حاصل از برآورد تابع عرضه به روش اثرات ثابت
ضرايب

 tآماره

سطح احتمال

عرض از مبدأ

C

1/42

6/۳3

1/11

دستمزد نیروی کار

W

-1/1۳

- 2/ 3

1/12

قیمت وزني محصوالت مختلف

P

9

99/۱4

1/11

حمايت دولت در قالب تسهیالت بانکي

BP1

1/34

3/34

1/11

حمايت دولت در قالب تأمین يارانه حاملهای انرژی

BP2

1/92

24/3

1/11

r

-1/1۳

-91/19-

1/11

)S(-1

1/ 4

3/92

1/11

متغیرها

نرخ بهره
عرضه دوره قبل
ضريب تعیین تعديل شده
 Fآماره
آماره دوربین  -واتسون

1/11
9231۳39
9/36

منبع :يافتههای تحقیق
* ** ،و *** به ترتیب معني دار در سطح  ۱ ،91و  9درصد

الزم به ذکر است که در برآورد معادله ( )9حمايتهای دولت در قالب دو متغیر به طور مجزا شامل
حمايت از طريق تسهیالت بانکي و از طريق تأمین يارانه حاملهای انرژی لحاظ شده است .مقادير اين
متغیرها به صورت مطلق و بر حسب میلیون ريال استفاده شده است .همه ضرايب به دست آمده دارای
عالمت مورد انتظار و دارای اهمیت آماری الزم ميباشند.
بر اساس نتايج به دست آمده اگر کل دستمزد نیروی کار افزايش يابد در اين صورت تولید واحدهای
منتخب کاهش مييابد،زيرا با افزايش دستمزد کارگران ،هزينه های تولید افزايش يافته و تولید کنندگان
میزان تولید خود را کاهش مي دهند ،بنابراين عرضه محصوالت تولیدی اين کارخانهها هم کاهش مي-
يابد .در اين تصريح قیمت نیروی کار و سرمايه به عنوان قیمت نهادههای تولیدی مورد استفاده قرار
گرفته است .البته مقدار ضريب قیمت نیروی کار در سطح پايیني قرار دارد ،به گونهای که  91درصد
افزايش در قیمت نیروی کار تنها  1.۳درصد کاهش در عرضه را به همراه دارد.
اگر قیمت محصوالت افزايش يابد ،در اين صورت تولیدکنندگان مختلف تمايل پیدا ميکنند برای بهره
بردن از اين افزايش قیمت ،تولیدات خود را افزايش داده و محصوالت بیشتری را به بازار عرضه نمايند،
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که اين موضوع مطابق با قانون عرضه ميباشد .بر اساس ضريب اين متغیر انتظار ميرود  91درصد افزايش
در قیمت محصول ،میزان عرضه را  91درصد افزايش دهد .به اين ترتیب کشش عرضه در واحدهای
منتخب را ميتوان واحد ارزيابي نمود.
با افزايشحمايت دولت در قالب تسهیالت بانکي ،عرضه واحدهای منتخب افزايش مييابد .با پرداخت
تسهیالت بانکي و افزايش نقدينگي امکان افزايش تولید و عرضه فراهم ميشود .مقدار ضريب اين متغیر
در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد ،به گونهای که با  91درصد افزايش در يارانه پرداختي دولت در قالب
تسهیالت بانکي میزان عرضه  3.4درصد افزايش مييابد.
متغیر حمايتي ديگر يارانه انرژی است .اگر حمايت دولت در قالب تأمین يارانه حاملهای انرژی افزايش
يابد ،در اين صورت عرضه محصوالت افزايش مييابد زيرا هزينه تولیدات کاهش و منحني عرضه به
سمت راست انتقال ميشود .همچنین از آنجايي که انرژی يکي از عوامل تولید است با کاهش قیمت
انرژی تقاضای استفاده از انرژی افزايش يافته و با استفاده هرچه بیشتر انرژی تولید محصوالت و عرضه
کاالها افزايش مييابد .مساعدت يارانه انرژی کمتر از تسهیالت بانکي است .به گونهای که  91درصد
افزايش در يارانه انرژی  9.2درصد افزايش عرضه را موجب ميشود.
متغیر ديگر قیمت سرمايه يا همان نرخ بهره است که به عنوان شاخص قیمت نهاده مورد استفاده قرار
گرفته است .بر اساس نتايج اگر نرخ بهره افزايش يابد در اين صورت تولید واحدهای منتخب کاهش
مي يابد.افزايش نرخ بهره به معني افزايش هزينه های تولید و لذا انتقال منحني عرضه به سمت چپ مي-
باشد .به طور مشخص انتظار ميرود افزايش نرخ بهره از طريق کاهش استفاده از سرمايه ،موجب کاهش
تولید و عرضه شود.
متغیر ديگر عرضه دوره قبل است.اين ضريب بیانگر الگوی تعديل ميباشد ،به اين معني که متغیرها عالوه
بر اثرگذاری در همان دوره بخشي از اثر خود را با يک وقفه بر جای ميگذارند .اين اثر ميتواند اثر
متغیرهای توضیحي مورد استفاده در تصريح باشد..
تصريح تابع عرضه به طور کلي در سطح  %9معنيدار و حايز اهمیت آماری است .همچنین ضريب
تشخیص يا تعیین تعديل شده مدل نشان ميدهد که  11درصد از تغییرات عرضه توسط متغیرهای مستقل
مورد استفاده ،توضیح داده ميشود .مقدار آماره دوربین -واتسون نشان دهنده عدم وجود مشکل خود
همبستگي چندان حاد نميباشد.

اثر سیاستهای حمايتي دولت بر عرضه محصوالت واحدهای صنايع تبديلي کشاورزی

911

4ـنتیجهگیری
بطور کلي نتايج تابع عرضه نشان داد که افزايش دستمزد نیروی کار ميتواند ،کاهش عرضه را به دنبال
داشته باشد .اما از سوی ديگر افزايش قیمت محصوالت ميتواند ،عرضه محصوالت را افزايش دهد .اما
مهمترين هدف مطالعه در قالب تصريح عرضه تعقیب گرديد .اين هدف تحلیل اثر سیاستهای حمايتي
دولت ميباشد که يافتهها نشان داد افزايش حمايت دولت در قالب پرداخت يارانه به انرژی و تسهیالت
بانکي ميتواند افزايش عرضه را به دنبال داشته باشد .به بیان ديگر در شرايط اضطراری تورمي مساعدت-
های دولتي ميتواند ،افزايش عرضه محصوالت واحدهای صنايع تبديلي کشاورزی را به همراه داشته
باشد .حمايت دولت در اين پژوهش در قالب حمايت از انرژی و حمايت در قالب تأمین سرمايه
تسهیالت بانکي ديده شد .اين امر لزوما به معني پرداخت يارانه نیست .بلکه تا حد امکان تالش شود از
انحراف قیمتها در فعالیتها جلوگیری شود .لذا حمايت مشروط به ويژه مشروط بر تأمین شرايط خاص
مي تواند مطلوب باشد .متغیر مهم ديگر نرخ بهره بود که اثر منفي آن بر عرضه آشکار شد .به اين معني
که افزايش هزينه فرصت سرمايه در واحدهای صنايع تبديلي کشاورزی تهديدی برای اين صنعت
محسوب ميگردد .نکته حايز اهمیت ديگر فرآيند تعديل در عرضه ميباشد و بايد به زمانبر بودن تعديل
عرضه نیز توجه داشت.
پیشنهادات
حمايتهای دولت در قالب پرداخت يارانه به انرژی و تسهیالت بانکي به افزايش عرضه مساعدت
مطلوبي دارد .لذا پیشنهاد ميشود اين حمايتها به طور تدريجي کاهش يابد و از استراتژیهای تشويقي
حمايت مشروط استفاده شود .مانند حمايت مشروط بر تأمین سطح خاصي از تولید به ازای هر
نهاده.فرآيند تعديل عرضه فرآيندی بلند مدت است ،لذا در برنامهريزی بايد به اين امر توجه شود.
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