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و  12/2011اقدامات برخي از كشورهاي منتخب جهان در جهت حمايت از كشت پنبه در سال 
 مقايسه با سال قبل از آن

 International Cotton Advisory Committee‐October 2012بر اساس گزارش 

 

                                                    :از صنعت پنبه ها حمايت دولت

  

صنعت پنبه مشتمل بر حمايت مستقيم از توليد، حفاظت از مرزها، كمك هزينه هاي بيمه محصوالت و مكانيزم  يارانه بهپرداخت 
ميليارد  4/1ميليارد دالر تخمين زده شده اند كه بيشتر از مقدار  8/4در حدود  12/2011حداقل قيمت حمايتي در سال اعمال هاي 

  .مي باشد 11/2010دالري آن در سال 

بوده كه بيشتر از مقدار  كيلوگرمسنت در  4/37را تامين كردند و مقدار متوسط آن  ها يارانه، ده كشور اين 12/2011در سال 
كشورهاي بيشتري حمايت از توليد پنبه را در برنامه قرار داده اند، اما به  .است 11/2010در سال  كيلوگرمسنت در 11متوسط 

  .نشدند 12/2011تامين هزينه هاي واقعي در سال  موفق بها علت قيمت هاي باال اين برنامه ه

در  CotLook Aشاخص . پرداختي به توليدكنندگان شد يارانه هايمنجر به افزايش  12/2011قيمت هاي پايين بازار پنبه در سال 
سنت در  8/360به ميزان  11/2010اين شاخص در طي سال  .بوده است كيلوگرمسنت در  220طي اين مدت به طور ميانگين 

  .گزارش شده است كيلوگرم

هم چنان بسيار باالتر از ميانگين هاي دراز مدت بوده و دخالت هاي دولت در تعدادي از  12/2011با اين حال، قيمت ها در سال 
  .برنامه هاي حمايتي در كشورهاي متعدد، نتيجه اي در بر نداشته است
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پاكستان، مكزيك و هند سياست اعمال حداقل قيمت حمايتي را در برنامه داشتند، اما از آن جا كه قيمت هاي بازار در سال 
اما چنان چه قيمت ها پايين تر بود،  .هم چنان باال بود، اين برنامه ها منجر به هيچ گونه پرداختي به توليدكنندگان نشد 12/2011

  .داين اقدامات موثر واقع مي ش

آن بخش از توليد جهاني پنبه كه موفق به دريافت كمك هاي مستقيم دولت شامل پرداخت هاي مستقيم و حفاظت از مرزها شده 
  .افزايش يافت 9/2008در سال % 84به مقدار تقريبي  8/2007و  8/1997بين سال هاي % 55بود، از مقدار ميانگين 

تا كنون، به  98/1997از سال . ه استبود% 49ه طور ميانگين در حدود سهم اين بخش ب 12/2011تا  10/2009طي سال هاي 
اعمال شده به صنعت جهاني پنبه و هم چنين تعداد كشورهاي يارانه و ميزان  CotLook Aوضوح ارتباط منفي بين شاخص 

را به خرج هاي مختلف اين صنعت به خصوص كود،  يارانه هاييبرخي كشور ها  .مشاهده مي شود يارانه هادريافت كننده ي اين 
  .انبارداري، حمل و نقل، خدمات طبقه بندي و ديگر هزينه هاي بازاريابي اختصاص داده اند

  

  :چين

و يا خريد  ،سياست هاي گمركيسياست هاي دولت در چين براي حمايت از توليد پنبه با اجراي حفاظت از مرزها، بر اساس 
نتيجه مداخله  و . به كار برده شدند 12/2011بير مذكور در طي سال اتد .هاي مستقيم دولت جهت افزايش ذخاير انجام مي شود

  .ايجاد سهم براي دولت در چين، افزايش قيمت هاي پنبه در داخل اين كشور و باالتر بودن آن ها نسبت به قيمت هاي جهاني بود

در سال  كيلوگرمسنت بر  8/360به طور ميانگين  Aشاخص . ( هاي جهاني پنبه باالتر از اين مقدار بودند قيمت 2011در طي سال 
كه نشانگر در  ماند يوآن بر تن ثابت 570به ميزان  11/2010بنابر اين عوارض گمركي بر پنبه وارداتي در سال  )بود 11/2010

  .از هزينه هاي وارداتي مي باشد% 2حدود 
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قيمت هاي داخلي پنبه در چين  2010از اواسط دسامبر . بوده استميليون تن  6/2معادل  11/2010در سال به چين واردات پن 
باال گزارش شده اند، تدابير  11/2010از آن جا كه قيمت هاي جهاني پنبه در سال  .پايين تر از مقادير جهاني آن باقي ماندند

در سال %  1نرخ محدوديت وارداتي  .حفاظت مرزي چين تاثير ملموسي بر قيمت هاي داخلي پنبه در اين كشور نداشته است
بر اساس جدول تطبيقي  ميليون تن 1/2ي معادل عالوه بر آن، دولت نرخ محدوديت وارداتي مضاعف .نيز اعالم شد 2012كاري 

  .، اعمال كرد%40عوارض گمركي تا 

يوآن بر تن افزايش  14000يوآن بر تن به  11397مقدار حداقلي كه كمتر از آن مشمول پرداخت اين عوارض گمركي ميشد از 
 CotLook A، شاخص 12/2011 طي سال .يوآن بر تن اعمال مي شود 570باالتر از اين مقدار، عوارض گمركي به ميزان  .يافت

  .بود% 4در طي اين مدت عوارض گمركي بر پنبه وارداتي به طور متوسط در حدود . دالر بر پوند بوده است 1به طور ميانگين 

زمان اعالم محدوديت هاي وارداتي . ميليون تن پنبه وارد كرده است 5/3، چين به طور تقريبي 2012طي ماه هاي ژانويه تا جوالي 
هم چنين معلوم نيست چه زماني بخشي از مقادير هنگفت ذخيره كرده در ذخاير . توسط دولت چين هنوز مشخص نيست جديد

مسئول اداره كردن ذخاير ايالتي ) CNCRC(سازمان ملي ذخاير پنبه چين  .را آزاد خواهد كرد 2012و مارچ  2011ملي بين اكتبر 
 7/2دريافت شد، در حدود  12/2011وسط توليدكنندگان در سال در چين كه تاز تدابير حفاظت مرزي سود تقريبي حاصل . است

چين هم چنان يكي از قابل توجه  .مي باشد توليد كيلوگرممريكا به ازاي هر سنت آ 4/37كه معادل دريافت  .ميليارد دالر بوده است
و هنگامي كه . مزايده پنبه را وارد بازار مي كند در هنگام كمبود، چين از طريق .استير استراتژيك پنبه را در جهان دارترين ذخا

  . ذخاير را پر مي نمايد تعداد تامين كننده ها زياد است و قيمت ها پايين، دولت مجدداً

  .ميليون تن 1و  4/1بوده است به ترتيب به ميزان  11/2010و  10/2009در طول دهه گذشته بيشترين مقدار ذخاير دولتي در سال 

آزادسازي ذخاير به كارخانه . انجام شد 09/2008ميليون تن در سال  8/2جهت افزايش ذخاير ايالتي به ميزان  خريدهاي وسيعي
درحالي كه خريد براي ذخاير ، قيمت هاي . هاي داخلي، نياز به واردات را كاهش داده و رشد تجارت جهاني را محدود ميكند

  .شودداخلي را باال برده و موجب افزايش تجارت جهاني مي

قيمت خريد ذخيره . چين سياست اعمال حداقل قيمت حمايتي پنبه را توام با بازسازي ذخاير ملي پياده كرد 12/2011در سال 
يوآن بر تن افزايش  20400تا ميزان  13/2012اين مقدار براي سال  .يوآن بر تن در نظر گرفته شد 19800، 12/2011ايالتي در سال 

را براي ذخاير استراتژيك  12/2011ميليون تن از پنبه وارداتي در سال  1از پنبه داخلي و در حدود ميليون تن  1/3چين  .يافت
پنبه نگه داري  ،احتمال مي رود در آينده. ميليون تن برآورد مي شود 5/4مقدار ذخاير ملي پنبه چين در حدود  .خود خريداري كرد

 180ليانه در حدود عالوه بر اين، دولت چين سا .ر به مزايده گذاشته شودشده در اين ذخاير بين كارخانه هاي ريسندگي اين كشو
در طي دو فصل گذشته، . با كيفيت باال اختصاص مي دهد تخم پنبهبه پرورش دهندگان براي كاشت و پرورش  يارانهميليون دالر 
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 150به كارخانه هاي شرق و جنوب چين را تامين كرده كه مقدار آن در حدود  Xinjiangچين كمك هزينه هاي انتقال پنبه از 
ميليارد دالر برآورد شده  1/3بالغ بر حدود  12/2011در سال  يارانه هاانواع مختلف . ميليون دالر در سال تخمين زده شده است

   .مي باشد 11/2010ميليون دالري آن ها در سال  330اند كه بيشتر از مقدار 

به عنوان سود وام هاي تخصيص يافته به  2011ميليون دالر در نيمه اول سال  290در چين در حدود ) MOF(زارت امور مالي و
  .پروژه هاي كشاورزي شامل پنبه، غالت و فرآوري روغن گياهي پرداخت كرد

  

  :ثبت صادر كنندگان پنبه توسط دولت چين

مارس  15در چين فرآيند ثبت تامين كنندگان خارجي پنبه را در تاريخ ) AQSIQ(اداره كل نظارت و بازرسي كيفيت و قرنطينه
نگراني عمده از اين مسئله بود كه سيستم به طور غير منصفانه اي تامين كنندگان را براي پيدا كردن حتي . راه اندازي كرد 2009

دار شدن شهرت تامين كنندگان خارجي  و اين ثبت تخلف منجر به خدشه. يك تخلف مورد مراحل مختلف بازرسي قرار مي دهد
  .از طريق انتشار كاهش رتبه آنها خواهد شد

امكان تخريب در تجارت كه حاصل از به كار بردن اين سيستم است مي تواند با روش هاي ارزيابي كيفيت پنبه وارداتي ،كه با 
اسامي بيست كشور . تفاوت دارد، تركيب شودروش هاي مورد استفاده جهاني يا روش هاي چين براي كنترل كيفيت پنبه داخلي 

ليست شركت هاي . ثبت شده بود AQSIQشركت توسط  511، 2012در آغاز ماه مه . منتشر شده است AQSIQثبت شده توسط 
ثبت شده شامل كارخانه هاي كوچك و بزرگ آمريكاي شمالي و جنوبي، آسيا، افريقا، اروپا و استراليا از تمام كشور هاي عمده 

  .در كننده شامل كارخانه هاي دولتي، خصوصي و سازمان هاي تعاوني مي باشدصا
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  :اياالت متحده

  

دريافتي توسط توليدكنندگان بر اساس برنامه پنبه اياالت متحده، مربوط به بيمه  يارانهتنها  12/2011و  11/2010در طي سال هاي 
برنامه پنبه اياالت متحده . بازار، قابل پرداخت نبودنددر  قيمت هاسابقه باال بودن هاي ديگر به علت  يارانهتمامي . محصوالت بود
، )CCP(، پرداخت غير ادواري)DP(پرداخت هاي مستقيم : هاي گوناگوني توليد كنندگان را حمايت مي كند ماز طريق مكانيز

كه از اين بين پرداخت غير ادواري و . صوالت، سود تعويض سند، سود وام هاي بازاريابي و بيمه مح)LDP(پرداخت كاستي وام
  .پرداخت كاستي وام در طي فصل جاري و گذشته ميسر نبوده است

. ميليون دالر از طريق پرداخت هاي مستقيم دريافت كردند 580توليدكنندگان پنبه در اياالت متحده در حدود  12/2011در سال 
سنت بر  67/14منطقه مزروعي و محصوالت است،  پيشينكه مستقل از قيمت بازار و بر اساس سابقه  ،مقدار پرداخت مستقيم

. مستقل از توليد جاري است و به عنوان كمك هزينه توليد به شمار نمي رود) كمك درآمد( پرداخت مستقيم  .مي باشد كيلوگرم
ندگان در برابر خسارات وارد شده به محصول در اثر بالياي بيمه محصوالت از توليدكن يارانهدولت اياالت متحده با تخصيص 

عواملي نظير . ه مي شودتمامي عوامل منجر به كاهش محصول توسط بيمه محصوالت پوشش داد تقريباً .طبيعي حمايت مي كند
يمه خصوصي به توسط شركت هاي ب اين بيمه عموماً .اما قصور توليد كننده شامل اين بيمه نمي شود. آتش سوزيآب و هوا و

به عالوه،  .بيش از نيمي از حق بيمه را مي پردازد) RMA(كشاورزان فروخته مي شود اما آژانس مديريت ريسك اياالت متحده 
RMA مسئوليت پرداخت هزينه هاي اداري و اجرايي بيمه كنندگان خصوصي و خودش را نيز در طول انجام برنامه تقبل مي كند.  

بايستي به  دستور كار بيمه محصوالت قانوناً. زمين هاي زير كشت پنبه در اين برنامه قرار مي گيرند% 90به طور ميانگين بيش از 
سال گذشته در  14در طي . به اين معنا كه در طول زمان، مجموع حق بيمه ها تمامي خسارات را پوشش بدهند. درستي اجرا شود

  .مه ها بيش تر از ميزان خسارات بوده استمقدار حق بي 2010و  2007، 2005، 2004، 1997سال هاي 
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. ميليون دالر گزارش شده است 220هاي حق بيمه به طور ميانگين ساليانه در حدود  يارانه، مجموع 2009تا  1997بين سال هاي 
شده و در از كل توليد بر آورد  كيلوگرمسنت بر  14/8ميليون دالر يا  319هاي بيمه محصوالت  يارانهمجموع  11/2010در سال 

اين افزايش به علت افزايش حق العمل ها كه  )كيلوگرمسنت بر  2/24. ( ميليون دالر افزايش يافته است 819تا  12/2011سال 
  .ارتباط تنگاتنگي با باال رفتن ارزش محصوالت و افزايش قيمت ها در بازار دارد، اتفاق افتاد

  

  :هند

  

 12/2011و  11/2010اما از آن جا كه طي سال هاي . دستور كار خود قرار داده است هند برنامه اعمال حداقل قيمت حمايتي را در
 درصدي در 29افزايش  .قيمت هاي بازار باال بوده اند، عليرغم اجراي اين برنامه هيچ پرداختي عايد توليدكنندگان نشده است

( كيلوگرم تخم پنبه  100روپيه در هر  3600يزان تا م 13/2012لياف استيپل متوسط در سال حداقل قيمت حمايتي در هند براي ا
مي ) 2012بر اساس نرخ تبادل ارز در اواخر جوالي ( لينت كيلوگرمسنت بر  8/184معادل ) روپيه اي قبلي 2800قدار مبيشتر از 

  .شود 13/2012تواند منجر به خريد هاي وسيع پنبه توليد داخل توسط دولت هند در سال 

چنان چه اين محدوديت اعمال نمي شد، اين . ميليون تن محدود كرد 1/1هند صادرات پنبه را تا حد  دولت 11/2010در سال 
هيچ گونه محدوديتي شامل پنبه صادراتي از هند از تاريخ آگوست  .كشور قادر به صادرات و واردات پنبه به طور همزمان بود

وزارت بازرگاني به منظور حمايت از كارخانه هاي داخلي،  2012مارس  5در تاريخ   با اين حال .نشد 2012تا فوريه  2011
دليل اين . اين قانون شامل پنبه هايي كه از قبل براي صادرات ثبت شده بودند نيز مي شد .صادرات جديد پنبه را ممنوع كرد
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و نگراني از ) 2012تا فوريه  2011اكتبر ( هند ماهه اول فصل پنبه در  5تصميم، حجم قابل توجه پنبه خارج شده از مرزها در 
  .كافي نبودن مقادير باقي مانده در كشور براي تامين نياز كارخانه هاي داخلي، قلمداد مي شود

اجازه خروج دريافت كرده  2012مارس  4اعالم شد اين ممانعت شامل پنبه هايي كه تا قبل از تاريخ  2012مارس  9در تاريخ 
جهت صادرات ثبت  2012مارس  4دولت اعالم كرد پنبه هايي كه تا قبل از تاريخ  2012مارس  12در تاريخ  .بودند، نمي شود

اما هم چنان هيچ ثبت صادرات جديدي امكان . شده اند، پس از دريافت اعتبار مجدد براي قرارداد ثبت، اجازه صادر شدن دارند
اعالم شده بود، منجر  2012مارس  16خشيدن به ثبت هاي صادراتي كه در تاريخ فرآيند طوالني دوباره اعتبار ب ،آنعالوه بر . ندارد

  .به تاخير در صادرات پنبه هاي ثبت شده گرديد

در واقع هند با اين كار درست زماني كه در استفاده از ظرفيت داخلي ضعف وجود داشت، توانست محصول ذخيره شده توليد 
ميليون تني هند در سال  2به طور كامل برداشته شد كه منجر به صادرات  2012آوريل  30قانون ممنوعيت صادرات در تاريخ . كند
باعث شد كارخانه هاي زيادي نتوانند به  2011و  2010محدوديت هاي صادراتي در هند طي سال هاي  .گرديد 12/2011

ر هندي و بين المللي نيز از ديگر عواقب شكست هاي تجاري و خسارات فراوان به تعداد كثيري از تجا. قراردادهايشان عمل كنند
و لكه دار ) ICA(در انجمن بين المللي پنبه  هند هم چنين اين كار منجر به افزايش پرونده هاي داوري .اين محدوديت ها بود

   .به عنوان يك شريك تجاري مورد اعتماد شد اين كشورشدن شهرت 

  . نيز نتايج مشابهي در پي داشته باشد 2012احتمال مي رود محدوديت هاي صادراتي كوتاه مدت در سال 

عالوه بر اين، دولت هند از . پنبه كاران هندي از مزاياي كمك هزينه هاي بخشودگي وام و خريد كود توسط دولت بهره مي برند
ساختاري براي توليد و توزيع دانه هاي با كيفيت، از توليد پنبه حمايت مي ريق برنامه هاي متعددي نظير گسترش امكانات زير ط

  .كند

و  "پرس"اقداماتي در جهت حمايت از مدرنيزه كردن واحدهاي  ،در طي سال هاي گذشته، همزمان با ماموريت تكنولوژي دولت
ساجي نيز با برنامه هايي شامل حمايت مستقيم و به عالوه، دولت از بخش ن .پنبه انجام شده است پنبه پاك كني و بهبود بازاريابي

  .وام هاي بدون بهره حمايت مي كند

  

  

  

  



٩ 
 

  

  :اتحاديه اروپا

  

توليد كنندگان پنبه مانند گذشته  .اعالم و آغاز شد 10/2009در سال ) CAP(تغييرات در سياست مشترك كشاورزي اتحاديه اروپا 
باقي مانده را به عنوان پرداخت منطقه اي % 35و ) كمك درآمد( پرداخت مستقلاز حمايت اتحاديه اروپا را تحت عنوان % 65

  .يونان و اسپانيا توليدكنندگان عمده پنبه در اتحاديه اروپا هستند .دريافت مي كنند) كمك به توليد(

 48كتار براي يونان و هزار ه 250به منظور كمك به توليد، حداكثر مساحت منطقه مزروعي واجد شرايط كاهش يافته و به مقدار 
  . تهزار هكتار براي اسپانيا تعيين شده اس

براي احراز شرايط دريافت كمك، منطقه مورد نظر بايد در زمين كشاورزي كه توسط اتحاديه اروپا اجازه توليد پنبه دارد، قرار 
ه پنبه هايي با كيفيت ين كمك تنها با .گونه هاي مختلف مجاز در آن كاشته  و تحت شرايط معمولي درو شده باشند. گرفته باشد

كمك به ازاي هر هكتار زمين واجد شرايط پرداخته مي شود و مقدار آن از حاصل ضرب . خوب و قابل تجارت تعلق مي گيرد
 2/3براي انجام محاسبات، محصول تخم پنبه بايد  .محصوالت مرجع ثابت در مقادير ثابت مرجع براي هر كشور به دست مي آيد

ميزان كمك محاسبه شده به ازاي هر هكتار براي يونان  .تن در هر هكتار براي اسپانيا باشد 5/3هر هكتار براي يونان و تن در 
منطقه واجد شرايط از حداكثر مساحت تعيين شده بيشتر  مساحت چنان چه .يورو مي باشد 400يورو و براي اسپانيا  75/251

  .باشد، كمك به ازاي هر هكتار نيز به همان نسبت كاهش خواهد يافت
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تخمين زده مي ) 11/2010ميليون دالر در سال  280(ميليون دالر  266، 12/2011مستقيم به توليد در يونان در سال  يارانهمقدار 
  )11/2010سنت آمريكا در سال  154 (.لينت شد كيلوگرميبر  سنت 6/94شود كه منجر به توليد 

براي لينت  كيلوگرمسنت بر  4/147يا ) 11/2010ميليون دالر در سال  93(ميليون دالر بوده است  89در اسپانيا در حدود  يارانه
  ).11/2010سنت در سال  6/215(

  :تركيه

  

پنبه هاي  تخم اين حق العمل براي. ( به توليدكنندگان پرداخت مي كنددولت تركيه حق العملي به ازاي هر كيلوگرم تخم پنبه 
فصل گذشته خود بدون تغيير باقي مانده اند و  2نسبت به  12/2011اين حق العمل ها در سال ) شده بيشتر است تاييدتوليدي 

 TL/Kg 0/35و ) سنت بر كيلوگرم 26معادل ( شده  تاييداز دانه هاي  به دست آمدهپنبه  تخم براي توليد 0/42TL/kgمقدار آن  
  .است) سنت بر كيلوگرم 22معادل ( پنبه توليدي از دانه هاي معمولي تخم براي 

از پنبه توليدي كشور تركيه حاصل از دانه هاي تاييد شده باشد و تمامي توليدكنندگان نيز مايل به دريافت % 90با فرض اين كه 
ميليون دالر در  302رخانه تخمين مي زند مجموع حق العمل هاي پرداختي به توليدكنندگان در تركيه از حق العمل باشند، دبياين 

  .افزايش كاشت اين محصول مي باشد كه حاصلبيابد  افزايش 12/2011ميليون دالر در سال  428به  11/2010سال 
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 :برزيل

اما در اين  .هاي مستقيم بر اساس قيمت هاي تضمين شده به توليدكنندگان اجرا مي كند يارانهبرزيل برنامه بازاريابي را مشتمل بر 
نام  )PEPRO( "برابر كننده قيمت پرداختي به توليدكننده"برنامه مذكور . برنامه دولت حق استفاده و مالكيت مستقيم پنبه را ندارد

حق العمل  .برزيلي در مقايسه با دالر آمريكا استفاده شد 1آلفصل هاي متعددي به منظور جبران ضعف ر PEPROاز برنامه . دارد
  .پرداختي تحت اين برنامه نشانگر تفاوت بين حداقل قيمت تضميني و قيمتي كه خريدار مايل به پرداخت است، مي باشد

سنت به ازاي هر  2/145ل و يا معاد لينت) كيلوگرم 15معادل ( 2رآل برزيلي به ازاي هر آروبا 6/44حداقل قيمت تضميني به مقدار 
   .تعيين شده است 2012بر اساس نرخ تبادل ارز در پايان جوالي  كيلوگرم

تا كنون هيچ  10/2009از سال  .الزم به ذكر است مقدار واقعي حق العمل در مزايده هايي كه دولت برگزار مي كند تعيين مي شود
در طول دو فصل گذشته قيمت هاي بازار باال بودند، حال آنكه رآل برزيلي در مقايسه با دالر  .مزايده اي صورت نگرفته است

  .ارزش كم تري داشتآمريكا 

اعتبار  .هاي اعتباري براي توليد، بازاريابي و سرمايه گذاري نيز حمايت مي كند يارانههم چنين دولت برزيل از توليد پنبه از طريق 
مد پنبه پرورش دهندگان كم درآ. رد شده استميليارد دالر برآو 1ر دهه گذشته به طور ميانگين در حدود د يارانه هاساليانه اين 

در طول دهه گذشته حداكثر  .است% 20 - % 25در صورتي كه نرخ بهره بازار بين . دريافت مي كنند% 5هايي با نرخ بهره  يارانه
  .ورد شده استميليون دالر برآ 75ه طور ميانگين وام ب يارانهساليانه دريافتي پرورش دهندگان پنبه در قالب  يارانهميزان 

 

 

                                                            
١ Real:واحد پول برزيل 
٢ arroba 
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  :كلمبيا

  

ميليون دالر برآورد شده كه به طور  26در حدود  12/2011در كشور كلمبيا پرداخت هاي مستقيم دولت به توليدكنندگان در سال 
 كيلوگرمسنت بر  2/24ميليون دالر با ميانگين  9در حدود  11/2010اين مقدار در سال  .بوده است كيلوگرمسنت بر  2/57ميانگين 

  .بود

  :غربي يآفريقا

  

هايي براي توليد پنبه به خصوص كود و كاشت بذر  يارانه 12/2011و  11/2010كشورهاي متعددي در غرب آفريقا در سال هاي 
سنت بر 2/24(ميليون دالر  14، ساحل عاج )كيلوگرمسنت بر  8/19(ميليون دالر  38ي ، مال12/2011در سال  .در نظر گرفته اند

  .براي اين منظور اختصاص داده اند) كيلوگرمسنت بر  88/0(ميليون دالر  7/5، بوركينافاسو )كيلوگرم
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  ميزان كمك هاي دولتي به بخش پنبه از طريق برنامه هاي توليدي -1جدول

  
  
  
  

  كشور

11/2010  12/2011  
ميانگين كمك   توليد

به ازاي هر 
 توليدكيلوگرم

ميانگين كمك   توليد  كمك به توليد
به ازاي هر 

  توليد كيلوگرم

  كمك به توليد

  ميليون دالر  سنت آمريكا  تن1000 ميليون دالر سنت آمريكا  تن1000
  10  2/2  694 6 0  645  بوركينافاسو

  3077  41/8  7400  4/4 331  6400  چين
  26  61/6  41 9 24/2  35 كلمبيا

  14  24/2  59  20  33  59  ساحل عاج
  266  94/6  280 277 154  180 يونان
  38  19/8  187 20 19/8  103 مالي

  4  6/6  50 4 6/6  46 سنگال
  89  147/4  60 93 215/6  43 اسپانيا
  428  57/2  750 302 66  450 تركيه

  819  24/2  3391 320 8/8  3942  اياالت متحده
  4770  37/4  12911  1380  11  11904  تمام كشورها
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 در كشورهاي حاضر در گزارش مجموع كمك هاي دولتي به بخش پنبه از طريق برنامه هاي مختلف - 2جدول

ميانگين كمك به ازاي هر   توليد  سال مورد گزارش
  توليد كيلوگرم

  كمك به توليد

  ميليون دالر  سنت امريكا تن1000 
98/1997  20181  19/8  4108  
99/1998  18810 30/8 5772  
00/1999 19194  35/2  6588  

2000/01  19524 24/2 4833  
2001/02  21667 28/6 6446  
2002/03  19574 26/4 4193  
2003/04  21132 15/4 3270  
2004/05  26997  22  6114  
2005/06  25668 24/2 6008  
2006/07  26766  19/8  5045  
2007/08  26073 8/8 2292  
2008/09  23455 24/2 5492  
2009/10  22170 13/2 3098  
2010/11  25103 4/4 1380  
2011/12  27089  17/6  4770  
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