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اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایي در ایران
سیدصفدر حسیني ،  2محمدرضا پاکروان ، 1میالد اتقایي
 .1استاد اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة اقتصاد وتوسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
9

 .2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت – 11/11/08 :تاریخ تصویب)12/07/08 :
چکیده
باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید ،اشتغال و ایجاد امنیت غذایي ،کشورهای مختلف جهان ،اعم
از توسعهیافته یا در حال توسعه ،به روشهای گوناگون این بخش را حمایت ميکنند .در این مطالعه ،اثر
سیاستهای حمایتي دولت بر امنیت غذایي کشور در قالب الگوی  VECMدر دورة زماني 1388-1338
بررسي شده است .نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت سیاستهای حمایتي دولت بر شاخص امنیت غذایي کشور
در دورة تحت بررسي است .بر این اساس ،به ازای افزایش یک درصدی حمایتهای بخش کشاورزی،
شاخص امنیت غذایي  0/000درصد افزایش خواهد داشت؛ بنابراین هدف از اعمال سیاست حمایت از
تولیدکنندگان بخش کشاورزی ،کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت و بهرهوری ضروری است؛
همچنین تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصي در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمة محصوالت
کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا باعث کاهش ریسک و نبود حتمیت درآمدی و تشویق
کشاورزان در راستای تولید بیشتر و بهتر محصوالت و افزایش حاشیة امنیت غذایي ميشود.
واژههای کلیدی :امنیت غذایي ،ایران ،بخش کشاورزی ،سیاستهای حمایتي ،مدل VECM

مقدمه
نقش تغذيه در سالمت ،افزايش کارايي ،يادگيري انسانها و
ارتباط آن با توسعة اقتصادي در پژوهشهاي وسيع جهاني
به اثبات رسيده است؛ بنابراين در بين اولويتهاي اهداف
توسعة هر کشور دستيابي به امنيت غذايي اهميت ويژهاي
دارد ) . (del Ninno et al., 2007امنيت غذايي مفهومي
گسترده است که با تعامل مجموعهاي از عوامل بيولوژيکي،
اقتصادي ،اجتماعي ،کشاورزي و فيزيکي تعيين ميشود
)(Ahmad et al., 2004؛ با اين حال ،اين پيچيدگي را
ميتوان با تمرکز بر سه مؤلفة اصلي امنيت غذايي يعني
موجودي غذا ،دسترسي به مواد غذايي و استفاده از موادغذايي
* نويسندة مسئول:

تلفن670 37772223 :

خالصه کرد ) .(Scanlan, 2004در کشورهاي کمدرآمد،
بخش کشاورزي به دليل گستردگي و پيوندهاي قوي با ساير
بخشهاي اقتصادي ،موتور و محرک اولية رشد اقتصادي به
شمار ميرود .از ديدگاه توسعة اقتصادي ،بخش کشاورزي در
فرايند رشد و توسعة کشور وظايف مهمي را برعهده دارد .به
دليل وضعيت سياسي و تحريمهاي يکجانبه عليه کشورمان،
تأمين امنيت غذايي با حمايت از توليد محصوالت کشاورزي
داخلي با حساسيت و دقت بيشتري پيگيري ميشود .بخش
کشاورزي به طور مستقيم از طريق توليد بيشتر و صادرات و
به صورت غير مستقيم از راه افزايش تقاضا براي خدمات و
کاالهاي صنعتي در جوامع روستايي به رشد اقتصادي کمک
Email: hosseini_safdar@yahoo.com
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ميکند و فضاي امنيت غذايي کشور را بهبود ميبخشد
) .(Hosseini et al., 2011با توجه به اهميت بخش
کشاورزي در توليد ،اشتغال و ايجاد امنيت غذايي ،کشورهاي
مختلف جهان ،اعم از توسعهيافته يا در حال توسعه ،به
روشهاي گوناگون اين بخش را حمايت ميکنند (Hosseini
) .et al., 2011حمايت از بخش کشاورزي ضرورتي اجتناب
ناپذير است که تحقق آن منافع همة بخشهاي جامعه را
تحت تأثير قرار ميدهد )(Hosseini, 2006؛ بنابراين حمايت
از بخش کشاورزي همواره مورد توجه دولتهاست و حمايت از
بخش کشاورزي جزء جدانشدني آن به شمار ميرود .سياست-
هاي حمايتي از مهمترين سياستهاي اقتصادي در بخش
کشاورزي کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه به شمار
ميروند .امروزه ،اهميت و جايگاه منحصربهفرد بخش
کشاورزي در قالب کارکردهاي کالسيک و متداول آن همچون
تأمين مواد غذايي و مواد خام صنايع ،صادرات ،ارزآوري و
اشتغال نهتنها تضعيف نشده ،بلکه در روند توسعة کشورهاي
پيشرفته بيش از پيش تقويت شده است ).(Atghayi, 2010
در مطالعة حاضر ،اهميت و جايگاه سياستهاي حمايت از
بخش کشاورزي بر امنيت غذايي مصرفکنندگان کشور
بررسي ميشود .تاکنون ،مطالعات مختلفي در زمينة شناسايي
عوامل مؤثر بر برقراري امنيت غذايي در مناطق مختلف
صورت گرفته است.
 (2010) Faridi and Wadoodبا استفاده از مدل
لوجيت ،عوامل مؤثر بر امنيت غذايي خانوارهاي بنگالدشي را
بررسي کردند .نتايج نشان داد که سطح تحصيالت سرپرست
خانوار ،زمين ملکي ،قيمت برنج ،بعد خانوار ،درآمد کشاورزي
و درآمد غير کشاورزي از عوامل مؤثر بر امنيت غذايي در اين
کشور به شمار ميروند؛ همچنين سطح تحصيالت سرپرست
خانوار در مدل مورد نظر معنيدار نشد .قيمت برنج مصرفي
خانوار نيز مهمترين عامل در تغيير احتمال امنيت غذايي
خانوار محسوب ميشود (2010) Abebaw et al. .در مطالعة
خود اثر برنامة امنيت غذايي را بر مصرف غذاي خانوارهاي
شمال غربي اتيوپي با استفاده از رهيافت لوجيت بررسي
کردند .نتايج مطالعه نشان داد که متغير  1IFSPاثر
معنيداري بر مقدار دريافت کالري مواد غذايي دارد؛ همچنين
 IFSPبه صورت گستردهاي به عواملي همچون بعد خانوار،
مالکيت زمين ،جنسيت سرپرست خانوار بستگي دارد.
)1. Integrated Food Security Program (IFSP

 (2011) Caglayan and Dayiogluدر مطالعة خود
به بررسي عوامل مؤثر بر فقر خانوارهاي ترکيه در سال
 8002پرداختند .براي اين منظور از دو رهيافت لوجيت
پارامتري و شبه پارامتري استفاده شد .نتايج بررسي نشان
داد که متغيرهاي شغل سرپرست خانواده ،درآمد و سهم
نيروي کار خانوادگي و منطقه عوامل مؤثر و تعيينکنندة
سطح فقر در اين کشور هستند (2012) Bashir et al. .در
مقالهاي عوامل مؤثر بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي را
در سه منطقة استان پنجاب پاکستان بررسي کردند .آنها
در اين مطالعه از مدل رگرسيون لوجيت دودويي استفاده
کردند .نتايج مطالعه نشان داد که مناطق پنجاب مرکزي،
شمالي و جنوبي به ترتيب با  15 ،11و 11/5درصد خانوار
فقير ،ناامنترين مناطق از نظر امکانات غذايي شناخته
ميشوند؛ همچنين درآمد ماهيانه و تعداد دام خانوار در سه
منطقه اثر مثبت و اندازة خانوار اثر منفي و معنادار بر ايجاد
امنيت غذايي داشتهاند.
 (2012) Malik et al.اثر و کارايي متغيرهاي جمعيتي
و اقتصادي -اجتماعي مؤثر بر فقرزدايي و امنيت غذايي را در
روستاهاي استان پنجاب پاکستان بررسي کردند .نتايج
مطالعه نشان داد که به ترتيب  11/61 ،19/96و 11/01
درصد افراد مورد بررسي به فقر فرامطلق ،مطلق و نسبي
دچارند .بر اساس نتايج عوامل مورد بررسي نقش بسيار
مهمي در کاهش فقر و بهبود شرايط زندگي دارند.
 (2009) Mehrabi and Mousaviدر مطالعة خود به
بررسي اثر آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي خانوارهاي
روستايي ايران پرداختند .نتايج مطالعه نشان داد که اين
اثرگذاري بسيار اندک است و در کوتاهمدت اثر منفي و در
بلندمدت اثر مثبت دارد.
به طور کلي ،دو هدف اساسي براي اجراي سياستهاي
کشاورزي ذکر ميشود :نخست ،ناکارايي يا شکست بازار و
ماهيت غير پذيرفتني تخصيص طبيعي بازار براي جامعه
است ) .(Hosseini, 2006بر اين اساس در بيشتر
کشورهاي جهان بدون حمايت از بخش کشاورزي تعداد
زيادي از کشاورزان و روستاييان با درآمد اندک با مشکالت
جدي روبهرو خواهند شد؛ بهويژه آنکه اين کشورها براي
تأمين امنيت غذايي با استفاده از اهرم واردات و دخالت
مستقيم در قيمت محصوالت کشاورزي و غذايي اساسي در
پايين نگهداشتن قيمت براي حمايت از مصرفکنندگان
شهري تالش داشتهاند)(Gade et al., 2006؛ بنابراين
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اجراي سياستهاي حمايتي دولت ضروري است .ماهيت و
ميزان اين حمايتها در کشورهاي مختلف متفاوت است و
به همين دليل تاکنون شاخصهاي مختلفي براي ارزيابي و
اندازهگيري ميزان اين حمايتها استفاده شده است .اين
شاخصها براي هرکدام از محصوالت به طور مجزا يا براي
کل بخش کشاورزي قابل برآورد است .در اين راستا،
کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي
( ،1)OECDاز سال  1621روش محاسبة حمايتها و
معافيتهاي حمايتي را يکسان کردهاند .در اين روش ،ميزان
حمايت از توليدکنندگان با استفاده از شاخص حمايت از
توليدکننده ( 8)PSEمحاسبه ميشود .تاکنون ،مطالعات
مختلفي در زمينة محاسبة شاخصهاي حمايت از محصوالت
کشاورزي در داخل و خارج از کشور انجام شده است؛ براي
مثال  (2004) Gopinath et al.در پژوهشي به بررسي
حمايت داخلي از کشاورزي در اتحادية اروپا و آمريکا
پرداختند .شاخص برآورد حمايت از توليدکننده ()PSE
براي اتحادية اروپا بيش از دو برابر مقدار اين شاخص براي
آمريکاست؛ هرچند ارزش توليدات کشاورزي در اتحادية اروپا
تنها  10درصد بيشتر از آمريکاست.
 (2004) Ordon et al.در پژوهشي با عنوان ''برآورد
حمايت از توليدکنندة کشاورزي در کشورهاي در حال
توسعه'' (مسائل محاسباتي و تجربة چين ،اندونزي ،ويتنام و
هند) به تحليل تحوالت سياستهاي کشاورزي در چهار
کشور يادشده در سالهاي  8008 -1625پرداختند .نتايج
براي کشور هند ،که بر پاية يازده محصول اصلي قرار دارد،
نشان ميدهد که حمايت از بخش کشاورزي با قيمتهاي
جهاني نسبت معکوس دارد.
 (2003) Cakmakپژوهشي با عنوان ''ارزيابي
سياستهاي کشاورزي گذشته و آينده در ترکيه" (آيا
سياستها پايدار ميشوند؟) انجام داده است .در اين مطالعه،
شاخصهاي حمايت از توليدکننده ( ،)PSEمصرفکننده
( ،)CSEخدمات عمومي ( ،1)GSSEکل بخش کشاورزي
( 1)TSEو شاخصهاي فرعي مربوط به هريک از آنها در
سالهاي  8001-1629محاسبه و تحليل شد .نتايج نشان
ميدهند که سياستهاي جاري به کشاورزان ثروتمند بيشتر
از کشاورزان فقير سود ميرسانند و طبقات کمدرآمد به
دليل مداخلههاي قيمتي دولت بار مالي سياستهاي
حمايتي را تحمل ميکنند.
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 (2011) Hosseini et al.در مطالعهاي اثر سياستهاي
حمايتي را بر تغييرات بهرهوري بخش کشاورزي در ايران
ارزيابي کردند .نتايج نشان داد که شاخص حمايت از
توليدکنندة بخش کشاورزي در کوتاهمدت اثر منفي و در
بلندمدت اثر مثبت و معنيداري بر بهرهوري کل عوامل
توليد دارد .با توجه به اينکه در مطالعة حاضر اثر
سياستهاي حمايتي دولت بر امنيت غذايي کشور بررسي
شده است ،بررسي مطالعات در حوزة شناسايي عوامل مؤثر
بر اين شاخص ضروري به نظر ميرسد.
در زمينة بررسي اثر سياستهاي حمايتي بر امنيت
غذايي نيز ميتوان به مطالعةMehrabi and Mousavi
) (2010اشاره کرد .آنها در مطالعة خود آثار سياستهاي
حمايتي بخش کشاورزي را در قالب شاخص سادهشدة
 AMSبر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي ايران ارزيابي
کردند و به اين نتيجه رسيدند که در مجموع حمايتهاي
قيمتي و نهادهاي از بخش کشاورزي بر امنيت غذايي
خانوارهاي روستايي در کوتاهمدت اثر مثبت داشتهاند اما در
بلندمدت خير.
 (2006) Miller and Cobleاثر پرداختهاي مستقيم
دولت براي تهية غذا در آمريکا را در بين گروههاي غذايي
خاص با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي ارزيابي کردند.
نتايج نشان داد که پرداختهاي مستقيم تأثير معنيداري در
تهية غذاي گروههاي خاص ندارند.
با توجه به اهميت و نقش سياستهاي حمايتي در ايجاد
رضايتمندي توليد محصوالت کشاورزي و همچنين جايگاه
ويژة اين محصوالت در سبد مصرفي خانوار و تأمين مواد
ريزمغذي مورد نياز براي برقراري امنيت غذايي آنها ،در
مطالعة حاضر اثر سياستهاي حمايتي دولت بر امنيت
غذايي مصرفکنندگان کشور در قالب مدل اقتصادسنجي
ارزيابي شده است .اطالعات الزم مربوط به دورة زماني
 1122-1192است.
روش تحقیق
شاخص حمايت از کل بخش کشاورزي ( )TSEبا محاسبة
 PSEو  CSEو با شاخص حمايت از خدمات عمومي بخش
کشاورزي ( )GSSEو استفاده از رابطة  1محاسبه ميشود

)(Hosseini et al., 2011

()1

TSE  PSE  CSE  GSSE

1 .Organization for Economic Co-operation and Development. 2 .Producer Support Estimates.
3. General Services Support Estimate
4. Total Support Estimate

495

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،4زمستان 2931

شاخص حمايت از توليدکننده (  ) PSE tرا سازمان توسعه
و همکاريهاي اقتصادي تعريف و محاسبه کرد .اين سازمان
 PSEرا «شاخصي از ارزش پولي ساليانة پرداختهاي انتقالي
ناخالص از مصرفکنندگان و پرداختکنندگان ماليات به
توليدکنندگان بخش کشاورزي» تعريف ميکند که ناشي از
سياستهاي حمايت از توليدکنندة بخش کشاورزي است؛
البته صرف نظر از ماهيت ،اهداف يا آثار اين سياستها بر
توليد يا درآمد توليدکننده محاسبة  PSEبه دو صورت
مقداري و درصدي انجام ميشود .بر اساس تعريف سازمان
توسعه و همکاريهاي اقتصادي ،سياستهاي مربوط به PSE
در هشت طبقه تقسيمبندي ميشوند .اولين طبقه يا دسته
حمايت از قيمت بازاري ( )MPSمحصوالت است .اين معيار
بر اساس اختالف قيمت داخلي محصول و قيمت معادل
جهاني آن محاسبه ميشود .هفت دستة ديگر پرداختهاي
بودجهاي ( )BPهستند که ساير پرداختهاي مستقيم و غير
مستقيم دولت به کشاورزي را در بر ميگيرند .براي محاسبة
حمايت از قيمت بازاري ،قيمت سر مزرعة يک محصول ()Pd
با قيمت مرجع تعديلشده )Pm( 1مقايسه ميشود .با فرض
رقابتيبودن بازارها و يک کشور کوچک در تجارت جهاني ،که
سياستهاي داخلي و خارجي آن نميتواند قيمتهاي جهاني
را متأثر کند ،قيمت داخلي در سر مزرعة يک محصول ( )Pdبا
قيمت مرجع تعديلشده ( )Pmمقايسه ميشود .نحوة محاسبه
و تعديل  Pmبراي محصوالت وارداتي و صادراتي به ترتيب در
روابط  8و  1بيان شده است.
( )8براي محصوالت وارداتي
)Pm = Pr ×Qadj + (Cp+Td1
( )1براي محصوالت صادراتي
Pm = Pr× Qadj - (Cp+Td1)-M
که در آن  Prقيمت مرجع در سر مرز C p ،هزينههاي
مرزي (انواع هزينههاي گمرکي و غير گمرکي در سر مرز به
غير از تعرفهها و هزينههايي که از سياستهاي تجاري ناشي
ميشوند) Td1 ،همة هزينههاي بارگيري ،حملونقل ،تخليه،
نگهداري و بازاريابي کاالي وارداتي از سر مرز تا سر مزرعه،
 Mهمة هزينههاي فراوري و بازاريابي کاالي داخلي از
مزرعه تا سر مرز (در مورد محصوالتي مانند انگور که
بهصورت فراوريشده صادر ميشود) و  Q adjضريب تعديل

تفاوتهاي کااليي 8است؛ همچنين براي انجام محاسبات از
نرخ ارز تعادلي استفاده شد(Atghayi, 2010) 1؛ به اين
ترتيب اين مسائل قيمت محصوالت توليد داخل و وارداتي يا
صادراتي را در سطح خاصي از بازار قابل مقايسه ميکنند.
قيمت مرجع با استفاده از هزينههاي بارگيري ،حملونقل،
تخليه و بازاريابي کاالي تجاري از سر مرز تا سر مزرعه و
ضريب تعديل تفاوت کاالي داخلي و تجاري تعديل ميشود؛
بنابراين شکاف قيمتي (حمايت از قيمت بازاري) در سطح
مزرعه براي محصول ( )jبه صورت اختالف قيمت
توليدکننده (يا سر مزرعه) و قيمت مرجع تعديلشده
محاسبه ميشود ).(Hosseini et al., 2011
()1





MPS j  Pjd  Pjar  Q j
Pjar

Pjd

قيمت
قيمت توليدکنندة کاالي ،j
که در آن
مرجع تعديلشدة کاالي  jو  Qjمقدار کاالي  jاست.
پرداختهاي بودجهاي به محصوالت ( )BPبه سه دسته
تقسيم ميشوند:
الف) پرداخت بر اساس سطح زير کشت يا تعداد دام:
معياري از ارزش پولي پرداختهاي ناخالصي که از
مالياتپردازان به توليدکنندگان محصول يا محصوالتي خاص
بر اساس سطح زير کشت يا تعداد دام جاري داده ميشود.
ب) پرداخت با استفاده از نهادههاي يارانهاي :يارانههايي
که بر اثر سياستهاي حمايتي براي کاهش شکاف بين
قيمت داخلي و جهاني نهادههاي توليدي به توليدکنندگان
محصوالت کشاورزي پرداخت ميشود .اين پرداختها با
رابطة زير محاسبه ميشوند:
n

()5

BP   (PDi-PWi)Qi
i 1

که در آن  Qiميزان استفاده از نهادة  iام در توليدPDi ،

قيمت داخلي يا قيمت يارانههاي نهادة  iام PWi ،قيمت
تعديلشدة نهاده  iام و  i  1,...nتعداد نهادههاي يارانههاي
استفادهشده در توليد محصوالت کشاورزي است .از حاصل
جمع حمايت از قيمت بازاري و مجموع پرداختهاي
بودجهاي مقدار حمايت از توليدکنندگان هريک از
محصوالت کشاورزي به دست ميآيد.

1. Adjusted reference price
 .8اين ضريب بر تفاوتهاي کااليي داللت ميکند و اگر بزرگ تر از صفر باشد ،به اين معني است که کيفيت کاالي داخل نامطلوب تر از کاالي تجاري ،
وارداتي يا صادراتي ،است.
 .1براي دستيابي به آمار و دادههاي مربوط به مقدار نرخ ارز تعادلي و روش محاسبة آن ،به پايان نامة کارشناسي ارشد آقاي ميالد اتقايي با عنوان برآورد نرخ
ارز تعادلي و بررسي اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمايت از توليدکنندة بخش کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،دانشکدة مهندسي
اقتصاد و توسعة کشاورزي ،گروه اقتصاد کشاورزي مراجعه کنيد.
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PSE i  MPS i  BPi

()9
در صورتي که مقدار  MPSکل از کل پرداختهاي
بودجهاي دولت به مصرفکنندگان کسر شود ،مقدار کل
حمايت از مصرفکنندگان ( )CSEبه دست ميآيد (2008
.)OECD,
()1
CSE  BP  MPS
روش ديگر محاسبة مقدار کل حمايت از مصرفکنندگان
( ،)CSEمحاسبة مقدار  CSEبراي هريک از کاالها و جمع
موارد محاسبه شده است .مقدار  CSEبراي هر محصول از
رابطة زير حاصل ميشود (:)Ibid
) CSE  BPi  Qi ( pd  pa
()2
که در آن  Qiمقدار مصرف کاالي  Pd ،iقيمت داخلي
(سر مزرعه) کاالي  Pa ،iقيمت مرجع کاالي  BPi ،iميزان
يارانة مصرفي و حمايتهاي بودجهاي دولت از کاالي  iاست.
1
حمايت از خدمات عمومي در بخش کشاورزي ()GSSE
معياري است که ارزش پولي ناخالص ساالنة اختصاصيافته
به خدمات عمومي را در بخش کشاورزي اندازهگيري ميکند.
پرداختهاي خدمات عمومي کشاورزي به تصميمها و
فعاليتهاي فردي کشاورزان يا مصرفکنندگان ارتباط ندارد؛
همچنين توليدکنندگان و مصرفکنندگان بهصورت فردي
چيزي دريافت نميکنند و اين پرداختها بر دريافتيهاي
مزرعه و هزينههاي مصرفکننده تأثيري نميگذارند (.)Ibid
سازمان خواربار کشاورزي (فائو) شاخص جمعي امنيت
غذايي خانوار ( (AHFSIرا توسعه داده است .اين شاخص
روي کار  (1976) Senو  (1993) Bigmanبنا نهاده شده
است .در اين شاخص ،با شرکت هر سه عنصر امنيت غذايي
يعني موجودبودن غذا و پايداري عرضة غذا و دسترسي به
غذا سطح امنيت غذايي اندازهگيري شده است
).(Safarkhanloo and Mohamadi Nejhad, 2011
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 :تعداد افرادي که کمتر از ميزان استاندارد ،انرژي يا
 :تعداد کل جمعيت مورد
پروتئين دريافت کردهاند،
بررسي :H ،درصد افرادي که انرژي يا پروتئين را به ميزان
کمتر از استاندارد دريافت کردهاند : ،انرژي يا پروتئين
 :ميانگين انرژي يا پروتئين دريافتي کمتر از
استاندارد،
استاندارد :G ،شدت کمبود انرژي يا پروتئين دريافتي،
 :Sانحراف معيار عرضة انرژي يا پروتئين طي زمان: ̅ ،
ميانگين عرضة انرژي يا پروتئين طي زمان :CV ،ضريب
تغييرات عرضة انرژي و پروتئين : ،ضريب جيني توزيع
مخارج بين افراد فقير :N ،کل افرادي که زير خط فقر قرار
گرفتهاند i :i ،امين فردي که زير خط فقر قرار گرفته است،
 :هزينة ناخالص  iامين فردي که زير خط فقر قرار گرفته
است :m ،ميانگين هزينة ناخالص افراد زير خط فقر.
اين شاخص به دو بخش اصلي قابل تجزيه است .بخش
8
اول ،به کار شاخص فقر امارتياسن H G  1  G I p 
مربوط است که با استفاده از سه عنصر سطح فقر غذايي
) ،(Hعمق فقر غذايي ) ،(Gتوزيع فقر غذايي ( ) تعريف
شده است .بخش دوم ،مربوط به کار بيگمن
 0 / 5 CV 1  H G  1  G  Ip دربارة احتمال مواجهة
افراد با فقر غذايي است که عالوه بر سه عنصر يادشده
ضريب تغييرات را با ضريب  0/5وارد کرده است .اين شاخص
شاخصي تجزيهپذير براي تعيين رتبة امنيت غذايي در يک
کشور بر پاية شکاف غذايي ،نابرابري در توزيع غذا بين
خانوارها و ناپايداري در دستيابي ساالنه به غذاست .دامنة
اين شاخص از صفر تا  100است .اگر مقدار شاخص کمتر از
 95درصد باشد ،کشور در وضعيت بحراني از نظر امنيت
غذايي است .اگر مقدار شاخص بين  95تا  15درصد باشد،
کشور امنيت غذايي کمي دارد و اگر مقدار شاخص بين 15
تا  25درصد باشد ،کشور امنيت غذايي متوسط و اگر مقدار
شاخص باالي  25باشد ،کشور امنيت غذايي بااليي دارد
).(Yotopoulos, 1997
اين شاخص براي مقايسة وضعيت امنيت غذايي کشورها
يا ارائة تصويري از روند پيشرفت يک کشور در طول زمان
قابل استفاده است؛ همچنين با آن وضعيت امنيت غذايي
گروههاي مختلف درآمدي نيز محاسبه ميشود .در محاسبة
شاخص جمعي امنيت غذايي خانوار G ،شدت کمبود انرژي

1. General Services Support Estimate

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،4زمستان 2931

495

يا پروتئين دريافتي و  I pنيز مقدار نبود نسبي غذا را در
بين افراد سوء تغذيهاي نشان ميدهد .متغيرهاي  Hو  Gو
 I pبه ميانگين يک سال برميگردد و به ميانگين مصرف
غذاي هر فرد بستگي دارد؛ پس از محاسبة شاخص حمايت
از کل بخش کشاورزي و شاخص امنيت غذايي ،وجود رابطة
بلندمدت بين اين شاخصها بررسي شد .بدين منظور ،ابتدا
به بررسي مرتبة ايستايي شاخصها پرداختيم .بر اساس
ماهيت مرتبة همانباشتگي شاخصها دو حالت کلي
امکانپذير است :نخست ،هر دو شاخص در سطح ايستا
باشند؛ دوم ،دو شاخص انباشته از مرتبة يک باشند و حالت
سوم اينکه درجة انباشتگي دو شاخص متفاوت باشد .در
صورتي که هر دو شاخص انباشته از مرتبة اول باشند ،وجود
حداقل يک رابطة بلندمدت ممکن است؛ البته اگر يک رابطة
علي دوطرفه بين دو متغير برقرار باشد .پس از تشخيص
وجود رابطة بلندمدت ،اقدام به تعيين تعداد وقفة بهينه
خواهد شد .در شرايطي که هدف برآورد الگوي
خودتوضيحبرداري ( 1)VECMباشد ،معيار شوآرتز -بيزين
براي هر حجم نمونه بهترين مالک براي انتخاب وقفة
الگوست.
 (1994) Phillips and Plobergerنيز بر اساس مطالعات
شبيهسازي نشان دادند که در انتخاب وقفة بهينه ،معيار شوآرتز

عموماً بهتر از معيار آکائيک است .بدين منظور و پس از بررسي
شرايط باال و تعيين ،از روش حداکثر درستنمايي جوهانسن–
جوسليوس در تحليل همانباشتگي براي بررسي ارتباط بلندمدت
بين متغيرها استفاده شد .با پيروي از  (1998) Johansonو
 ،(1990) Johanson and josilousبا يک نمايش  VARاز
بردار دادههاي  Zبا بعد Pآغاز کرديم .براي شناسايي و برآورد
ارتباط بلندمدت بين متغيرها ابتدا از يک مدل  VARساده به
صورت زير رابطة  10آغاز ميشود:
k

()10

x t  c   A i x t i   t
i 1

که در اين مدل x t ،برداري از متغيرهاي ناايستا و از
درجه  I1است که بايد با يک بردار همگراي  ، که يک
بردار  31است همجمع باشند؛ همچنين  Aiيک
ماتريس  3 3از پارامترهاي مدل و   tنيز يک بردار
 31از پسماندهاي مدل است .شرط الزم براي وجود
ارتباط بلندمدت و همجمعي بين متغيرها برابربودن مرتبة
ايستايي آنهاست .براي بررسي مرتبة مانايي متغيرهاي مدل
نيز از آزمونهاي  8ADFو  1PPاستفاده شد .براي بررسي
وجود تعديالت پوياي بلندمدت بايد مدل کوتاهمدت VAR
را به يک مدل بلندمدت  VECMتبديل کرد .بدين منظور
عبارت  xt 1به طرفين رابطة  10اضافه ميشود:

xt  c   A1  I xt 1  ...  Ak xt k   t  c   A1  I xt 1   A1  I xt 2
  A1  I xt 2  A2 xt 2  ...  Ak xt k   t

()11

 c   A1  I xt 1   A1  I xt 2   A1  I xt 2  A2 xt 2  ...  Ak xt k   t
 c   A1  I xt 1   A1  A2  I xt 2  ...  Ak xt k   t

k 1
 k 1



*
i    Ai 1     I   Ai 
i 1
 i 1




رابطة  11را ميتوان به صورت خالصهشده و در قالب
رابطة  18نوشت:
()18

k 1

xt  c   i xt i  xt k   t
i 1

که در رابطة :18
k


   I   Ai 
i 1



k 1


i   I   Ai 
i 1



است؛ همچنين فرم کلي ديگري از رابطة  10به صورت
رابطة  11است:
k 1

()11

x t  c    i* x t i  x t 1   t

)3. Phillips-Perron (PP

که در اين روابط ماتريس  معموالً بهصورت
    است که يک ماتريس  n  rاست n .تعداد
متغيرهاي موجود در مدل و  rتعداد روابط همجمعي و
همچنين  تفاضل مرتبة اول عملگر را نشان ميدهد
( .)Congregado et. al, 2010در واقع ،در اين مطالعه
روابط زير استفاده شده است:

i 1

)2. Augmented Dickey-Fuller (ADF

)1. Vector Error Correction Model (VECM
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()11

m

n

n
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n

AHFSIt  0  1  AHFSIt i  2  TSEt i   3  CO2t i  1i  ECTi ,t 1   t
i 1

i 1

i 1

i 1

m

n

n

n

i 1

i 1

i 1

i 1

TSEt  0  1  AHFSIt i  2  TSEt i  3  CO2t i  1i  ECTi ,t 1   t

که در رابطة  AHFSI 11شاخص امنيت غذايي کشور و
 CO2مقدار انتشار گازهاي گلخانهاي کشور است.
بر اساس نظر Tilman et ،(2004) Aggarwal et al.
 (2002) al.و  (2003) Bruinsmaانتشار گازهاي گلخانهاي بر
محيط زيست و در نهايت کيفيت و مقدار توليد محصوالت
کشاورزي اثرگذار است که اين مسئله ممکن است وضعيت
توليد و امنيت غذايي يک کشور را به خطر اندازد؛ براي مثال
 (2010) Wangدر مطالعة خود نشان داد که تغييرات
نامناسب اقليمي و انتشار گازهاي گلخانهاي توليد غذا را کاهش
ميدهند و به کمبود عرضة غذا منجر ميشوند و در نتيجه بر
امنيت غذايي اثر ميگذارند؛ همچنين  TSEنشاندهندة
حمايت کل از بخش کشاورزي است .در رابطة ECT ،12
نشاندهندة ضريب تعديل و حرکت رابطة کوتاهمدت به سمت
بلندمدت است که مقدار آن بايد منفي ،معنادار و بين صفر و
يک باشد و متغير  CO2يک متغير برونزاست که وارد مدل
شده است .دو آزمون براي تعيين تعداد بردارهاي هم
انباشتهکننده به نامهاي آزمون تريس و آزمون حداکثر
ريشههاي مشخص وجود دارد .اين آزمونها به صورت روابط
 15و  19تعريف شدهاند ):(Shareef and Tran, 2007
n
 (r )  T
(Ln(1  ˆ ) )15
i  r 1

1

()19


(r , r  1)  T 

) Ln(1  ˆr 1

Trace

n

i r 1

max

که  ˆ iنشاندهندة ارزش تخمين زده شده از ريشههاي
مشخص T ،تعداد مشاهدات قابل استفاده و  rتعداد بردار
همانباشتهکنندة متمايز است .در آزمون  ،Traceفرض صفر

اين است که حداکثر  rبردار همانباشتهکننده وجود دارد .اين
فرض عليه آلترناتيوهاي عمومي آزمون شده است .به همين
ترتيب در آزمون حداکثر ريشههاي مشخص ،فرض صفر
 r  0عليه فرض ديگر  r  1آزمون شده است .به همين
ترتيب ميتوان به صورت  H0: r  1عليه  H1: r  2و
تا آخر اين روند را ادامه داد تا تعداد بردار همانباشته در
صورت وجود تأييد شود.
نتایج و بحث
براي بررسي ارتباط بين سياستهاي حمايتي دولت از بخش
کشاورزي و امنيت غذايي کشور ابتدا بايد وضعيت مانايي
متغيرها بررسي شود .يکي از اين متغيرها انتشار گازهاي
گلخانهاي است که باعث نامطلوبشدن شرايط آبوهوايي،
گرمشدن زمين ،اثرگذاري بر ميزان آب مصرفي و کيفيت
محصوالت توليدي و در نهايت آسيبزدن به وضعيت امنيت
غذايي ميشود .اين متغير ،متغير سوم در تحليل و بررسي
مدل حاضر است .به همين منظور ،متغير  AHFSIشاخص
امنيت غذايي ،متغير  TSEميزان کل حمايت از بخش
کشاورزي و  CO2ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي را نشان
ميدهد .بررسي ايستايي متغيرهاي مورد نظر در جدول 1
نشان ميدهد که هر سه متغير با يک بار تفاضلگيري ايستا
ميشوند که براي اطمينان از نتايج بررسيها از دو آمارة
 ADFو  PPاستفاده شده است.

جدول  .2بررسي ایستایي متغیرهای استفادهشده در مدل
سطح
متغير
AHFSI
CO2
TSE

ADF
معني داري
محاسباتي

-0/702
1/88
3/83

0/82
0/11
1/000

تفاضل اول
PP
معني داري
محاسباتي

-0/1
1/08
3/7

0/73
0/11
1/000

ADF
محاسباتي معني داري

-7/32
-3/21
-2/1

0/000
0/0001
0/038

PP
محاسباتي معني داري

-17
-3/21
2/88

0/000
0/0001
0/071

درجة
ايستايي
(I)1
(I)1
(I)1

مأخذ :نتايج تحقيق

با توجه به درجة ايستايي متغيرهاي بررسيشده ،وجود
رابطة بلندمدت امکانپذير است که نيازمند بررسي و آزمون

است .به همين منظور ،در مرحلة بعد با استفاده از يک مدل
 VARبا تعدادي وقفة اوليه ،تعداد وقفة بهينه با استفاده از
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که نشان ميدهد وقفة يک مقدار وقفة بهينه براي بررسي
رابطة بلندمدت است.

آمارههاي مختلف تعيين ميشود .نتايج حاصل از تعيين وقفة
بهينه در جدول  8ارائه شده است .بر اين اساس آمارههاي
 SBC ،AICو  HQCدر وقفة اول کمترين ارزش را دارند

جدول  .1تعیین تعداد وقفة بهینه با استفاده از مدل VAR
تعداد وقفه

LogL

LR

0
1
2
3

-832/37
-387/71
-383/38
-378/13

-

38/70
8/78
8/01

FPE
3/30 e+18

0/83 e+13
1/11 e+17
2/82 e+17

AIC

SBC

HQC

01/20
87/02
87/3
88/01

01/8
87/31
88/33
81/88

01/23
87/08
87/7
88/13

مأخذ :نتايج تحقيق

در ادامه و با توجه به وقفة بهينة تعيينشده در مرحلة
قبل ،از مدل جوهانسون -جوسيلوس براي تحليل
همانباشتگي براي بررسي ارتباط بلندمدت بين متغيرها
استفاده شد .نتايج بررسي آزمون همانباشتگي در جدول 1
نشان ميدهد که در چهار حالت از پنج حالت ممکن با
استفاده از هر دو آمارة  Traceو   M a xتعداد يک بردار

بلندمدت و فقط در حالت با عرض از مبدأ و بدون روند
(حالت دوم در جدول  )1دو رابطة بلندمدت وجود دارد .با
توجه به بررسي انجامشده و استفاده از حالتهاي مختلف
درجة همانباشتگي بين متغيرها ،حالت چهارم (با عرض از
مبدأ و روند خطي) براي پاية مورد نظر براي برآورد رابطة
بلندمدت استفاده شد.

جدول  .9تعداد رابطة بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسي با استفاده از آزمون همانباشتگي
آماره

Trace
 Max

بدون عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و

با عرض از مبدأ و بدون

با عرض از مبدأ و

با عرض از مبدأ و روند

و روند

بدون روند

روند (خطي)

روند (خطي)

(درجه )2

1
1

2
2

1
1

1
1

1
1

مأخذ :نتايج تحقيق

نتايج بررسي آمارههاي همانباشتگي حالت چهارم در
جدول  1ارائه شده است .بر اساس آمارة  ، Traceدر حالت
فرض صفر نبود رابطة بلندمدت ،مقدار محاسباتي آن از آمارة
بحراني بيشتر است؛ بنابراين فرض صفر رد و امکان وجود
رابطة بلندمدت به تعداد يک و بيشتر وجود دارد .در مرحلة
دوم و با فرض صفر حداکثر يک رابطة بلندمدت مقدار آمارة

جدول  .4بررسي آمارههای  Traceو  Max

Trace
حالت
() 8

 Max

مأخذ :نتايج تحقيق

محاسباتي  88/69است که از مقدار بحراني آن ()85/21
کمتر است؛ بنابراين فرض صفر قبول و وجود حداکثر يک
رابطة بلندمدت تأييد ميشود .بررسي آمارة   Maxنيز در
فرض صفر وجود حداکثر يک رابطة بلندمدت مقدار آمارة
محاسباتي ( )11/91کمتر از مقدار بحراني آن ( )16/12است.

حالت چهارم (با عرض از مبدأ و روند خطي)

فرض صفر

Eigenvalue

آمارة محاسباتي

آمارة بحراني

سطح معنيداری

بدون رابطه
حداکثر یک رابطه
حداکثر دو رابطه
بدون رابطه
حداکثر یک رابطه
حداکثر دو رابطه

0/778
0/807
0/881
0/778
0/807
0/881

01/3
22/13
11/38
28/33
11/31
11/38

82/11
20/87
12/01
20/82
11/38
12/01

0/0001
0/1103
0/0777
0/0221
0/8018
0/0777
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در مرحلة بعد و پس از بررسي وجود همانباشتگي بين
متغيرها و تعيين نوع و درجة آن ،رابطة بلندمدت بين
شاخص امنيت غذايي و متغيرهاي سياستهاي حمايتي و
گازهاي گلخانهاي برآورد شد .قبل از تحليل پارامترهاي
بهدستآمده از مدل بلندمدت برآوردي ،بايد ويژگيهاي
اقتصادي مدل براي تأييد برازش مناسب آن بررسي شود.
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بررسي وضعيت خودهمبستگي مدل برآورد شده که در
جدول  5ارائه شده است نشان ميدهد که بر اساس هر دو
آمارة  Qفرض صفر نبود خودهمبستگي سريالي تأييد
ميشود و به همين دليل پارامترهاي مدل برآوردشده قابل
اعتماد و اطمينان هستند.

جدول  .4بررسي خودهمبستگي سریالي مدل برآوردشدة VECM

وقفه

آمارة Q

سطح معنيداري

آماره  Qتعديلشده

سطح معنيداري

درجة آزادي

1
2
3
8
0
3
7
8
1
10
11
12

3/3317
18/7033
18/2833
23/8838
32/0707
37/8812
81/3112
83/8837
00/0028
02/8180
03/0321
32/3873

0/7000
0/382
0/8108
0/8380
0/1130
0/1078
0/1882
0/1103
0/1138
0/1110
0/1118
0/1111

3/3111
13/0828
20/2833
31/1878
38/1121
83/0138
02/1073
31/3118
38/7871
72/8088
82/8330
18/2180

0/3312
0/0813
0/8202
0/3137
0/7238
0/7313
0/8333
0/8018
0/8322
0/1038
0/8803
0/7313

1
18
27
33
80
08
33
72
81
10
11
108

مأخذ :نتايج تحقيق

همچنين ،براي استفاده از آمارههاي معنيداري
پارامترهاي مدل برآوردشده بايد فرض نرمالبودن
پسماندهاي مدل برآوردشده بررسي شود .بدين منظور از
1
روش چولسکي استفاده ميشود که بر مبناي آمارة JB
است .براساس نتايج ،مقدار آمارة باال در حالت کلي1/511 ،
برآورد شده است که معنادار نيست و درنتيجه فرض صفر
نرمالبودن جمالت پسماند مدل برآورد شده تأييد ميشود.
به همين دليل نتايج معنيداري و سطوح احتمال پارامترهاي
برآوردشده در مدل قابل قبول و اعتماد است؛ همچنين براي
بررسي همساني واريانس در مدل برآوردشده ،از آزمون
ناهمساني واريانس استفاده ميشود .براساس آمارة کلي
آزمون که مقدار آن  19/19و در سطح  0/11محاسبه شده
است ،فرض صفر همسان بودن واريانس در مدل نهايي تأييد
شده و در واقع فرض ناهمساني واريانس رد ميشود.
با توجه به آزمونهاي باال و تأييد صحت نتايج به-
دستآمده از مدل برآوردهشده با استفاده از روش ،VECM
)1. Cholesky of Covariance (Lutkepohl

نتايج حاصل از رابطة بلندمدت بين سياستهاي حمايتي،
انتشار گازهاي گلخانهاي و شاخص امنيت غذايي کشور در
جدول  9ارائه شده است .طبق نتايج ارائهشده در جدول،
انتشار گازهاي گلخانهاي در دورة مورد بررسي اثر منفي بر
شاخص امنيت غذايي کشور دارد .افزايش آاليندههاي زيست
محيطي ،باعث کاهش ميزان سالمت مواد غذايي و اثر منفي
بر عملکرد محصوالت و توليدي شده است ،که باعث اثر
منفي بر امنيت و سالمت غذايي مصرفکنندگان ميشود.
سياستهاي حمايت از بخش کشاورزي اثر مثبت و
معنيداري بر شاخص امنيت غذايي کشور دارد و به ازاي
هريک واحد افزايش در شاخص حمايت از بخش کشاورزي،
مقدار شاخص امنيت غذايي  0/00001واحد افزايش خواهد
داشت .در واقع اگر مقدار ضريب باال به صورت کشش بيان
شود ،به ازاي افزايش يک درصدي در شاخص حمايت ،مقدار
شاخص امنيت غذايي  0/005درصد افزايش خواهد داشت.
شايان ذکر است که مقدار اين ضريب در مطالعة Mehrabi
 0/009 ،(2010) and Mousaviدرصد محاسبه شده است.
با توجه به اثر مثبت و معنيدار سياستهاي حمايتي بر
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امنيت غذايي ،بايد عوامل مؤثر بر بهبود حمايتهاي بخش
کشاورزي شناسايي شود تا شاهد آثار مثبت آن بر امنيت
غذايي باشيم .ضريب متغير  ECMارائهشده در جدول 9
بيانگر سرعت تعديل الگوي پوياي کوتاهمدت به سمت تعادل
بلندمدت است .اين ضريب در تحقيق حاضر برابر با -0/811
است که در سطح  65درصد از نظر آماري معنيدار و منطبق
بر تئوري است و نشاندهندة اينکه در هر دوره  81درصد از
خطاي نبود تعادل از بين خواهد رفت.
جدول  .5نتایج برآورد رابطة بلندمدت با استفاده از روش
VECM

متغير

وقفة اول CO2
وقفة اول TSE

روند
عرض از مبدأ
ضریب ECM

مقدار پارامتر

انحراف معيار

آمارة t

-0/00012
0/00001
0/73
-30/011
-0/277

-0/000022
0/00002
0/237
0/138

0/78
8/11
2/733
-2/00

مأخذ :نتايج تحقيق

از سويي ديگر ،معکوس اين ضريب سرعت تأثيرگذاري
متغيرهاي مدل بر شاخص امنيت غذايي را نشان ميدهد؛ به
عبارت ديگر ،براي تعديل کامل نتايج حاصل از اجراي يک
سياست کمتر از  1/5سال زمان الزم خواهد بود که اين
زمان تقريباً طوالني است.
پیشنهادها
در مطالعة حاضر ،اثر سياستهاي حمايتي دولت از بخش
کشاورزي بر شاخص امنيت غذايي کشور در قالب الگوي
اقتصاد سنجي تحليل شد .بررسي شاخص امنيت غذايي
محاسبه شده نشان ميدهد که مقدار آن از  29/15در سال
 1192به مقدار  61در سال  1122افزايش داشته است .در
واقع ،اين روند رو به رشد نشان ميدهد که وضعيت امنيت
غذايي کشور در اين دورة زماني بهبود يافته است؛ البته در
اين سالها با نوساناتي مواجه بوده اما به طور کلي شرايط
بهبود يافته است؛ براي مثال در سال  1121و پس از اجراي
سياست يکسانسازي نرخ ارز ،مقدار شاخص معادل 68/52
که نسبت به سال قبل با مقدار  68/21کاهش اندکي داشته
است؛ همچنين بررسي شاخص حمايت از بخش کشاورزي
نشان ميدهد که در سالهاي  1121و  1121بيشترين
حمايت از بخش کشاورزي انجام شده است .نتايج بررسي

ارتباط بين سياستهاي حمايتي و شاخص حمايت از بخش
کشاورزي ،نشاندهندة اثر مثبت و معنادار سياستهاي
حمايتي بر امنيت غذايي خانوارهاي ايراني است؛ پس بهبود
شرايط حمايتهاي سياستي و هدفدار کردن آن براي تأثير
مثبت بر وضعيت امنيت غذايي کشور ضروري به نظر
ميرسد .يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر بهبود سياستهاي
حمايتي که بايد به آن توجه شود ،اعمال سياستهايي براي
کاهش هزينة توليد و افزايش بهرهوري توليدکنندگان بخش
کشاورزي است که اين امر از راه بهبود شرايط فني و
تکنولوژيکي با مطالعة امکانات ،قابليتها و پتانسيلهاي
مکانيزاسيون کشاورزي ،تقويت و توسعة مکانيزاسيون
کشاورزي در سطوح و مراحل مختلف توليد ،حمايت ،هدايت
و نظارت بر تشکلهاي خدمات مکانيزاسيون و اعطاي
تسهيالت بانکي الزم به کشاورزان براي تهية امکانات
تکنولوژي ميسر خواهد بود .افزايش استفاده از تکنولوژي
براي توليد محصوالت کشاورزي ،به بهبود بهرهوري و رشد
بخش کشاورزي منجر خواهد شد .اين رشد به صورت
مستقيم يا غير مستقيم به بهبود وضعيت خانوارهاي شهري
و روستايي کمک کرده و با افزايش دستمزدها کاهش قيمت
مواد غذايي و تقاضاي بيشتر براي کاالها و خدمات واسطهاي
همراه است که در نهايت آثار مثبتي بر وضعيت توليدات
داخلي و امنيت غذايي کشور دارد؛ همچنين بحث
حمايتهاي نهادهاي از راه فراهمکردن نهادههاي ارزانقيمت
با کيفيت باال مانند بذرهاي اصالحشده اين امر را امکانپذير
ميکند .از سويي ديگر ،بايد سياستهاي تشويقي در حمايت
از سرمايهگذاري بخشخصوصي در بخش کشاورزي انجام
شود که يکي از مهمترين مباحث در اين بخش صنايع
تبديلي است .با توسعة صنايع تبديلي ،عالوه بر جلوگيري از
ايجاد ضايعات صنعتي ،ارزش افزوده در توليد به دست
ميآيد .در هر بخش از توليد ضايعاتي وجود دارد که با
استفاده از روشهاي نوين ،ميتوان آن را در چرخة توليد
دوباره بازآفريني کرد که اين خود يکي از مهمترين عوامل
کاهش ناامني غذايي در يک کشور است؛ همچنين يکي
ديگر از موارد مهم در سياستهاي حمايتي در بخش
کشاورزي ،که در نهايت به بهبود وضعيت امنيت غذايي در
کشور منجر خواهد شد ،بيمههاي کشاورزي است .بيمة
کشاورزي يکي از مهمترين سازوکارهاي ايجاد امنيت در
سرمايهگذاريهاي انجامشده و مقابله با ريسکهاي فراواني
است که سرمايهگذاريهاي اين بخش را تهديد ميکند؛ به
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بيان ديگر ،مهمترين ابزار براي تبديل مديريت بحران به
مديريت ريسک به شمار ميرود .بيمة محصوالت کشاورزي
به کشاورزان کمک ميکند تا براي کاهش ريسک بهترين
برنامههاي مديريتي و استراتژيهاي پايدار را به کار ببرند؛
همچنين حمايتهاي قيمتي دولت در زمينة سياست قيمت
تضميني و تعيين به موقع و بهينة آن و همچنين خريد به
موقع محصوالت و طبقهبندي قيمت خريد آنها بر اساس
کيفيت توليدي به تشويق بيشتر کشاورزان در توليد
محصوالت و همچنين دقت بيشتر در افزايش کارايي و
کيفيت محصوالتشان منجر ميشود .صندوق حمايت توسعة
کشاورزي نيز در زمينة تأمين امنيت غذايي کشور جايگاه
ويژهاي دارد که از جملة آن ميتوان به جلوگيري از خروج
سرمايههاي بخش ،سهيم کردن توليدکنندگان و بهرهبرداران
در فرايند برنامهريزي و سياستگذاري ،تکميل
زيرساختهاي بخش کشاورزي ،هدفمندکردن و تزريق بهينة
يارانهها ،مديريت بهينة منابع مالي و افزايش نرخ رشد
سرمايهگذاري اشاره کرد .بحث تحقيقات و آموزش و ترويج
نظام بهرهبرداري نيز از عوامل مهم و تأثيرگذار بر
سياستهاي حمايتي براي بهبود شرايط امنيت غذايي است.
آشنايي با مباني کيفيت در توليد محصوالت سالم ،آشنايي با
استانداردهاي توليد محصول سالم ،آشنايي با کشاورزي
ارگانيک ،برگزاري کالسهاي آموزشي ،مزارع نمايشي،
فيلمهاي آموزشي ،تکثير و انتشارات فني و توليد برنامههاي
راديويي و تلويزيوني از جمله اقدامات مثبت در مجموعة
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سياستهاي حمايتي دولت است که باعث دستيابي به
توليدات بيشتر ،باکيفيتتر و با هزينة کمتر و دستيابي به
آثار مثبت بر امنيت غذايي ميشود .در نهايت ،با توجه به
اهميت تعرفهها و قيمتهاي وارداتي نهادهها و برخي
محصوالت خاص کشاورزي با هدف حمايت از روند رشد
کشاورزي و فقرزدايي بايد نظام اقتصادي در حال توسعه از
راه حذف يا کاهش موانع تجاري با اقتصاد جهاني تلفيق و
همراه شود و به موضوع تجارت چندجانبه در ميان خود و
کشورهاي توسعهيافته بپردازد .کشورهاي در حال توسعه
مانند ايران براي ايفاي نقش رقابتآميز بايد مزيتها و
بهرهوري محصوالت کشاورزي خود را از راه اعمال تغييرات
الزم در الگوهاي مناسب کشت ،بهبود فناوريهاي توليد،
ارتقاي کانالهاي بازاريابي و ديگر راهکارهاي تکميلي
افزايش دهند تا از منافع واقعي ناشي از آزادسازي تجاري
بهرهمند شوند .يکي از منافع مهم آن برقراري و ثبات امنيت
غذايي کشور است .رفع موانعي مانند تعرفههاي سنگين
واردات محصوالت کشاورزي و مواد غذايي ابعاد مهمي در
چرخة فقرزدايي دارد .اين پديده سبب ميشود قيمت مواد
غذايي پايين بيايد و در نهايت مصرفکننده بهرهمند شود.
از آنجا که جمعيت فقير بخش قابل مالحظهاي از درآمد
خود را صرف غذا ميکنند ،پس از کاهش موانع تجاري اين
گروه از منفعت بيشتري بهرهمند خواهند شد؛ هرچند در اين
بين نبايد از بحث توليد داخلي و حمايت از توليدکنندگان
غافل بود.
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