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بررسی آثار رفاهی سیاستهای قیمتگذاری برنج در ایران
نسیم جعفری لیسار ،1علی کرامت زاده *2و رامتین
تاریخ پذیرش1331/11/11 :
تاریخ دریافت1332/11/22 :
جوالیی3

چکیده
برنج یکی از مهم ترین محصوالت کشاورزی و کاالیی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان از
جمله ایران بشمار میرود که حمایت از آن امری ضروری به نظر میرسد ،لذا سیاستهای حمایتی
گوناگون ی در کشور برای محصول برنج بکار گرفته شده است .در این راستا در این مطالعه با استفاده
از آمار و دادههای سری زمانی و تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج ،به بررسی اثرات رفاهی
سیاست قیمتگذاری برنج پرداخته میشود .نتایج این مطالعه نشان میدهند که در سال ،1331
قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت  26درصد پایینتر از قیمت تعادلی بازار بوده است که
منجر به زیانی معادل  131هزار میلیارد ریال برای تولیدکنندگان برنج و منافعی معادل  162هزار
میلیارد ریال برای مصرفکنندگان در پی داشته است .لذا ،پیشنهاد میشود که برای افزایش تولید
این محصول ،قیمت تضمینی در سطح مناسب و باالتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.
طبقه بندي .Q18 ، Q11: JEL

واژههاي كليدي :سیاست قیمتگذاری ،عرضه و تقاضای برنج ،تعدیل جزئی نرالو.

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -2عضو هئیت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 -3عضو هئیت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
* -نویسنده مسئول مقالهalikeramatzadeh@yahoo.com :
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پیشگفتار
بخش کشاورزی به دالیل گوناگون و داشتن ویژگیهای خاص ،در جهان از حمایتهای
گوناگونی برخوردار شده است .سیاستهای بخش کشاورزی در کشورهای توسعهیافته باعث
حمایتی گسترده از این بخش شده است ،اما سیاستهای کشورهای در حال توسعه بیشتر به
حمایت منفی و یا عدم حمایت قابل توجه منجر شده است .برنج پس از گندم ،دومین محصول
کشاورزی پرمصرف شمرده می شود که نقش بارزی در تغذیه ،درآمد و اشتغال مردم جهان و ایران
دارد .این محصول یکی از مهم ترین غالت جهان از نظر تامین انرژی و کالری مورد نیاز جوامع
بشری بوده و از دیرباز در بسیاری از نقاط جهان و بویژه در ایران کشت میشده است .در سال
زراعی  ،1331-31سطح زیرکشت برنج در کشور حدود  611هزارهکتار برآورد شده که  1/2درصد
کل سطح زیرکشت محصوالت زراعی را به خود اختصاص داده است .همچنین ،در این سال زراعی
مقدار تولید برنج در کشور  2321هزارتن برآورد شده که  3/2درصد از کل تولید محصوالت زراعی
کشور است و میانگین عملکرد برنج در این سال زراعی  1111کیلوگرم در هکتار بوده است (وزارت
جهادکشاورزی.)1331 ،
با توجه به استراتژیک بودن برنج ،جهت دستیابی به امنیت غذایی و افزایش رفاه تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان نیاز به شناخت صحیح سیاستها در راستای حمایت از تولید این محصول
میباشد .از جمله سیاستهای حمایتی مهم در مورد برنج میتوان به سیاستهای قیمتگذاری و
تعرفه واردات اشاره کرد .سیاست قیمتگذاری به دو شیوه قیمت تثبیتی و تضمینی اجرا میشود.
در سیاست قیمت تثبیتی هدف دولت حمایت از مصرفکنندگان بوده و برای رسیدن به این هدف
خرید محصول مورد نظر را به انحصار خود درآورده و به عنوان خریدار یگانه وارد بازار میشود .در
سیاست قیمت تضمینی ،دولت به عنوان یکی از هزاران خریدار در بازار حضور دارد و نرخ خرید
خود را در بازار اعالم میکند .در این حالت تولیدکننده مجبور به فروش محصول خود به دولت
نبوده و میتواند کاالی خود را به هر خریداری عرضه کند .هدف دخالت دولت حمایت از
تولیدکننده است و در این روش دولت براساس برآوردی از نقطه تالقی عرضه و تقاضا و سطح
قیمت محصول موردنظر ،ممکن است قیمت خود را پایینتر یا باالتر از سطح یاد شده اعالم کند
(مهربانیان.)1311 ،
دالیل گوناگونی باعث شده تا برنج به عنوان یک محصول استراتژیک درکشور قلمداد شود.
نخست اینکه تولید و سطح زیرکشت این محصول در کشور قابل توجه است .دوم ،این محصول در
الگوی غذایی مردم جایگاهی ویژه دارد .سوم ،برنج امروزه یکی از مهمترین اقالم وارداتی کشور
بشمار میرود .بر طبق ماده  31قانون ششم توسعه ،دولت موظف است برای تامین امنیت غذایی و
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نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی ،دامی و آبزی به مقدار  36درصد در پایان اجرای
قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی ،رسیدن به تراز
تجاری مثبت و تقویت و تکمیل زنجیره تولید و توسعه صادرات ،دولت موظف است خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی را به موقع انجام دهد و در صورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی ،برای
جبران خسارت ناشی ،تاخیر در نظام بانکی را پرداخت کند.
بنابراین در پژوهش حاضر تالش میگردد عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای برنج شناسایی و آثار
رفاهی سیاست قیمت گذاری آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که در این زمینه مطالعات متعددی
در داخل و خارج از کشور انجام شده است .نجفی ( )1312در بررسی سیاستهای بازرگانی و قیمت
تضمینی محصول برنج ،به این نتایج دست یافت که نوسانات شدیدی در واردات و قیمت بازاری
برنج وجود دارد و افزون بر آن ،سیاست قیمت تضمینی به دالیلی همچون تناسب نداشتن
قیمتهای تضمینی با هزینهها ،نبود امکانات خرید و ذخیرهسازی برنج و زمان خرید ،کاربرد و تاثیر
چندانی ندارد .گیالنپور ( ) 1311با استفاده از یک الگوی تعادل جزئی ،اثر آزادسازی بازار برنج ایران
را مورد مطالعه قرار داده و به این نتایج دست یافت که سیاست آزادسازی از راه کاهش مازاد رفاه
تولیدکنندگان و افزایش مازاد رفاه مصرفکنندگان در مجموع موجب افزایش رفاه اجتماعی
میشود .صادقی تکاسی ( )1313تابع عرضه و تقاضای محصول برنج را در قالب معادالت همزمان
عطفی برآورد کرده است که نتایج بیانگر آن است که حساسیت کوتاهمدت و بلندمدت عرضه برنج
داخلی نسبت به قیمتهای برنج داخلی به ترتیب  1/33و  1/11میباشد .همچنین ،حساسیت
قیمتی انواع برنج داخلی معادل  -1/16میباشد .شاهنوشی و همکاران (  )1313عوامل موثر بر
عرضه گندم در خراسان را برای دوره  1322-11در قالب الگوی نرالو بررسی کردهاند .نتایج حاکی
از آن است که هرچند نقش عوامل قیمتی در عرضه گندم را نمی توان نادیده گرفت ،اما عرضه
گندم با یک وقفه زمانی و مقدار بارندگی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عرضه محصول گندم است.
بنابراین سیاستهای قیمت گذاری به تنهایی برای افزایش عرضه گندم کافی نخواهد بود .شاه آبادی
و اسمعیل بیگی ( )1331با استفاده از مدلهای رگرسیونی به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی
تعدیل جزئی نرالو و تابع تقاضای برنج پرداختهاند .نتایج نشان میدهند که واکنش عرضه کشاورزان
در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است .واردات برنج نیز بر انگیزه تولید کشاورزان اثر منفی داشته
است .همچنین ،نتایج تخمین تابع تقاضا نشان میدهد که تصمیمگیری برای مصرف محصول برنج
بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد میباشد .همچنین ،عواملی از جمله قیمت ،جمعیت ،عادات مصرفی
و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند .خسروی نژاد ( )1331در مطالعه خود ،اثرات
سیاستهای تنطیم بازار کاالهای اساسی بر رفاه خانوار شهری را مورد ارزیابی قرار داده است .برای
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این منظور ،سیستم مخارج خطی خانوارهای شهری برآورد وشاخص هزینه زندگی محاسبه شده
است .سپس سیاست های تنطیم بازار کاالهای اساسی در قالب ارقام ریالی هزینه شده با اجرای این
سیاستها بر رفاه خانوار شهری در قالب شاخص درست هزینه زندگی برازش شده است .نتایج
نشان میدهن د که افزایش مبالغ ریالی برای خرید تضمینی برنج و گندم به مقدار یک میلیارد ریال،
شاخص درست هزینه زندگی را  1/113واحد کاهش میدهد .حسینی یکانی و همکاران ( )1332به
بررسی اثرات رفاهی افزایش قیمت برنج داخلی در میان خانوارهای مازندران در سال 1333
پرداختند .بر اساس نتایج به دست آمده ،با افزایش قیمت برنج ،رفاه خانوارهای استان مازندران
کاهش یافته است .خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری با کاهش رفاه روبهرو شدهاند.
همچنین ،مقایسه کاهش رفاه خانوارها در گروههای گوناگون درآمدی نشان میدهد که با افزایش
سطح درآمد ،رفاه خانوارها کمتر کاهش مییابد .ردی )1313( 1واکنش سطح زیرکشت برنج را
نسبت به تغییرات قیمت و عوامل دیگر در هندوستان مطالعه کرده است .نتایج گویای اثر کمتر
عامل قیمت نسبت به اثر عوامل غیرقیمتی میشود .بهارومشاه )1331( 2به ارزیابی تجربی از
جایگزینی گندم و برنج در اقتصاد مالزی در دوره  1321-11میپردازد .نتایج نشان میدهند که
حساسیت قیمتی عرضه در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب  1/13و  1/11تخمین زده شده است.
لذا ،می توان بیان داشت که تولیدکنندگان برنج مالزیایی به طور کلی نسبت به تغییرات قیمت
کوتاهمدت و بلندمدت پاسخگو نیستند .ژوانگ و ابوت )2111( 3به بررسی کششهای قیمتی عرضه
و تقاضای محصوالت کلیدی چین پرداختند .در مورد برنج کشش خودقیمتی عرضه و تقاضای برنج
به ترتیب  1/33و  -1/11بدست آمدند .راحجی و ادومی )2111( 1به بررسی واکنش عرضه و
تقاضای برنج محلی نیجریه در دوره 1321-2111پرداختند .نتایج نشان میدهند که کشش عرضه
در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب  1/11و  1/61بدست آمد .همچنین ،کشش قیمتی تقاضا 1/11
و کشش درآمدی تقاضا  1/33حاصل شد که نشانه بیکشش بودن تقاضا برای برنج محلی نیجریه
است .تاکاهاشی )2112( 6به بررسی اثر توزیعی سیاست برنج در ژاپن در سالهای 1312-2111
پرداخته است .نتایج نشان دادند که کنترل سطح زیرکشت مهمترین اقدام سیاسی برای انتقال
درآمد به تولیدکنندگان بویژه پس از اجرای توافقنامه کشاورزی  WTOبوده است .سید ابوی حسن2
( )2112به بررسی اثرات افزایش قیمت برنج طی سالهای  2116 -2111بر روی مصرف بخش
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روستایی در بنگالدش پرداخته است .وی با استفاده از دادههای درآمد و هزینه خانوار ،خریداران و
فروشندگان خالص برنج را که خانوارهای خودکفایی هستند مقایسه میکند .نتایج نشان میدهند
که افزایش قیمتهای داخلی برنج بین سالهای  2116تا  ،2111مصرف موادغذایی غیر برنج را
برای خانوارهایی که خریدار خالص برنج در مقایسه با خانوارهایی که در تولید برنج خودکفا
هستند،تا  1درصد کاهش میدهد .در چنین وضعیتی یارانه برای برنجهایی با کیفیت پایین ،ممکن
است در برآورده کردن نیازهای تغذیهای خانوارهای کم درآمد موثر باشد.
در نهایت در یک جمع بندی کلی می توان اینگونه بیان کرد که در مطالعات انجام شده در
مورد سیاستهای قیمتگذاری برنج و عوامل موثر بر عرضه و تقاضای آن ،متغیرهای زیادی تاثیر
گذارند که از مهم ترین و موثرترین آنها قیمت و واردات در عرضه برنج و درآمد و قیمت و همچنین،
جمعیت در تقاضای برنج میباشند .همچنین ،نتایج مطالعات انجام شده نشان میدهد که سیاست
قیمت تضمینی به جای افزایش رفاه تولیدکننده ،باعث افزایش رفاه مصرفکننده میشود .بر این
اساس ،در این مطالعه افزون بر شناسایی عوامل تعیینکننده عرضه و تقاضای برنج به بررسی تاثیر
سیاستهای قیمتگذاری برنج بر رفاه تولیدکننده و مصرفکننده نیز پرداخته شده است.
روش پژوهش
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر جهت بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای محصول برنج و
تحلیل اثرات رفاهی سیاستهای حمایتی دولت از دادههای سری زمانی استفاده میشود ،لذا ضمن
بررسی ایستایی سریهای زمانی و آزمونهای همانباشتگی ،به تبیین مدل ،عوامل تعیینکننده
عرضه و تقاضای برنج ،فرم تابعی مناسب و ابزارهای تجزیه و تحلیل آنها پرداخته میشود.
بررسی مبانی نظری و مطالعات انجام شده بیانگر آن است که به طور کلی برای بررسی عوامل
موثر بر عرضه محصوالت کشاورزی از مدلهای گوناگون نظیر مدلهای تعدیل جزیی ARDL1 ،و
 ECM2استفاده میشود که از بین این مدل ها ،مدل تعدیل جزیی نرالو ،به دلیل گستردگی کاربرد
آن یکی از مشهورترین مدلهای برآورد توابع عرضه ،عملکرد و سطح زیرکشت میباشد .به همین
منظور در این پژوهش ،از روش الگوی تعدیل جزیی نرالو )1362( 3برای برآورد تابع عرضه استفاده
میشود.
این الگو بر این فرض استوار است که کشاورزان سطح زیرکشت مطلوب ( * ) X tخود را بر اساس
قیمت مورد انتظار ( *  ) Ptو سایر عوامل موثر (  ) Z tبه صورت رابطه شماره ( )1تعیین میکنند.
1

-Autoregressive Distributed lag model
-Error correction model
3
-Nerlove
2
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در این رابطه X t* ،سطح زیرکشت مطلوب و * Ptقیمت مورد انتظار کشاورزان قابل مشاهده
نیست و باید بر اساس متغیرهای قابل مشاهده بیان شود .فرض پایهای الگوی نرالو ( )1362این
است که کشاورزان در هر سال قیمت مورد انتظار خود را که امید دارند در آینده نیز تثبیت داشته
باشد ،بر اساس مقدار خطای پیشبینی شده در سالهای گذشته تعدیل و بازبینی میکنند .براین
اساس اگر * Ptقیمت موردانتظار سال tام Pt*1 ،قیمت مورد انتظار سال گذشته و  Pt 1قیمت واقعی
سال گذشته باشد ،رابطه تعدیل جزئی به صورت زیر است:
*
*
*
() 2
) Pt  Pt    ( Pt 1  Pt 1
0   1
که در این رابطه  ضریب انتظار ،نشاندهنده نسبت خطایی است که کشاورزان پیشبینی
آینده خود را بر اساس آن بازبینی میکنند ،با وارد کردن سالهای دورتر و دادن وزنهای متفاوت
به آنها ،رابطه ( )2را میتوان به صورت زیر نوشت:
() 3
Pt*  Pt 1  (1   ) Pt 2  (1   )2 Pt 2  ...
سطح زیرکشت واقعی بر اساس سطح زیرکشت مطلوب نیز با استفاده از رابطه تعدیل جزئی به
صورت زیر میباشد:
0   1

) X t  X t 1   ( X t*  X t 1

() 1
که در رابطه فوق  ضریب تعدیل است .با جایگذاری رابطه ( )1در رابطه ( )1دارید:

()6
) X t  (1   ) X t 1   ( 0  1Pt*   2 Zt  Ut
حال اگر رابطه ( )3در رابطه ( )6جایگذاری شود تمام متغیرهای الگوی واکنش سطح زیرکشت
کشاورزان بر اساس مشاهدات واقعی بصورت رابطه زیر تعیین میشود:
()2
X t   0  (1   ) X t 1  1Pt 1  1 (1   ) Pt 2   2Zt  U t
بنابراین در الگوی نهایی تعدیل جزئی نرالو سطح زیرکشت واقعی تابعی از سطح زیرکشت با یک
وقفه ،قیمت محصول با وقفههای گوناگون و سایر عوامل غیرقیمتی است .بر اساس مطالعات انجام
شده برخی از عوامل غیرقیمتی موثر بر سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی عبارتند از :عملکرد
محصوالت ،سیاستهای حمایتی دولت (نرخ حمایت اسمی و نرخ حمایت موثر) ،ریسک درآمدی،
پیشرفت فناوری ،مقدار بارندگی ،قیمت جهانی ،مقدار واردات و سیاستهای حمایتی محصول
رقیب (شاهنوشی و همکاران.)1313 ،
بنابراین برای بررسی تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر عرضه محصول برنج کل کشور ،تابع
عرضه رابطه شماره ( )1به صورت فرمهای گوناگون خطی -خطی ،خطی -لگاریتمی ،لگاریتمی-
خطی و لگاریتمی -لگاریتمی برآورد میشود.
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Qs =f(RACR, PR, IM, DRC, EPC, TAR,WACR, PW,
()1
NPI, NPC, Rain
که در این رابطه  QSعرضه برنج RACR ،سطح زیرکشت برنج PR(-1) ،قیمت برنج با یک
وقفه IM ،واردات برنج DRC ،هزینه منابع داخلی EPC ،نرخ حمایت موثر TAR ،نرخ تعرفه
واردات WACR ،سطح زیرکشت گندم به عنوان محصول رقیب Pw ،قیمت گندم NPI ،شاخص
حمایت از نهادهها NPC ،شاخص حمایت از محصول و  Rainمقدار بارندگی سالیانه میباشد .در
این پژوهش متغیرهای سطح زیرکشت برنج ( ،)RACRtقیمت برنج ) PR(-1و واردات برنج ()IM
و شاخص هزینه منابع داخلی ( ،)DRCنرخ تعرفه واردات ( )TARو بارندگی ( )Rainبر عرضه برنج
( )QSدر مدل لحاظ شده و سایر متغیرها به دلیل معنادارنشدن از مدل عرضه حذف شد .برای
انتخاب فرم برتر از بین فرمهای گوناگون تابعی از تعداد ضرایب معنی دار ،عالمت ضرایب و آماره
ضریب تعیین ( )R2استفاده میشود.
بررسی مبانی نظری جهت برآورد تابع تقاضا نیز نشان میدهد که مدلهای تقاضا در دو قالب
کلی مدلهای تک معادلهای و سیستم معادالت همزمان تقسیمبندی میشوند .در مدلهای تک
معادلهای یک رابطه یک سویه 1بین یک متغیر وابسته (مقدار تقاضا) و یک یا چند متغیر مستقل
(قیمت کاال ،قیمت کاالهای جانشین ،درآمد شخص و  )...وجود دارد .یعنی متغیر وابسته ،حکم
معلول و متغیرهای مستقل ،حکم علت را دارا میباشند ،ولی در مدلهای معادالت همزمان یا
سیستمهای معادالت همزمان 2توابع تقاضا برای یک گروه از کاالها به گونه همزمان برآورد میشوند
(قادری و ترکمانی.)1312 ،
در این مطالعه برای برآ ورد تابع تقاضا از روش رابطه یک طرفه بین یک متغیر وابسته (مقدار
تقاضا) و یک یا چند متغیر مستقل (قیمت کاال ،قیمت کاالهای جانشین ،درآمد شخص و )...
استفاده میشود ،که دلیل عمده این انتخاب امکان بررسی آثار ناشی از تغییر قیمتها بر روی مقدار
تقاضا میباشد .در نظریههای علم اقتصاد ،فرم تابعی به خصوصی برای توابع تقاضا مشخص نشده
است .این توابع ممکن است به صورت خطی ،نمایی ،لگاریتمی یا سهمی باشند .بعضی توابع نمایی و
لگاریتمی با تغییرات جزئی قابل تبدیل به توابع خطی میباشند.
به هنگام برآورد تابع با استفاده از بررسیهای دادههای سری زمانی معموال دسترسی به آماری
که نشاندهنده مقدار تقاضای کل و تقاضای فردی از یک کاال باشد امکانپذیر نیست .از این رو،
مقدار مصرف کل و مصرف سرانه کاال برای نمایش این متغیر وابسته بکار میروند .بنابراین ،برای

-Unidirectional cause
-Simultanneous Systems
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بررسی تاثیر عوامل قیمتی و غیرقی متی بر تقاضای محصول برنج کل کشور ،تابع تقاضای رابطه ()1
به صورت فرمهای گوناگون خطی -خطی ،خطی -لگاریتمی ،لگاریتمی -خطی و لگاریتمی-
لگاریتمی بررسی و برآورد شده است.
(Qd= f(POP,PR(1),IM,FCE,TCE,GDP,CNI,FNI,IPI
()1
در این تابع  Qdتقاضای برنج POP ،جمعیت کل کشور FCE ،هزینههای خوراکی خانوارIM ،
واردات برنج (به عنوان محصول رقیب برای برنج) TCE ،هزینه کل خانوار GDP ،تولید ناخالص
ملی CNI ،درآمد ملی جاری FNI ،درآمد ملی ثابت و  IPIشاخص قیمتهای وارداتی میباشد .در
این پژوهش متغیرهای قیمت برنج با یک وقفه ،هزینه خوراکی خانوار ،جمعیت و واردات برنج در
مدل تقاضای برنج لحاظ شده و باقی متغیرها به دلیل عدم معنیداری از مدل حذف شدهاند .برای
انتخاب فرم برتر از بین فرمهای گوناگون تابعی از آماره ضریب تعیین ( )R2میشود.
پس از برآورد فرمهای گوناگون توابع عرضه و تقاضا به کمک روشهای اقتصادسنجی و انتخاب
بهترین فرم تابعی و محاسبه کششهای عرضه و تقاضا محصول برنج ،مجددا توابع عرضه و تقاضا در
قالب فرم عمومی کاب -داگالس به صورت زیر جهت تحلیل سیاستهای قیمتگذاری براساس
روش بولوک و سالهوفر )1331( 1تبیین میشود:
() 3
Q d  Cd P
s

()11
Q  Cs P
که در این روابط Qd ،مقدار محصول تقاضا شده Qs ،مقدار محصول عرضه شده Cd ،و  Csبه
ترتیب عرض از مبداء تابع تقاضا و عرضه  ،و  γبه ترتیب کشش خودقیمتی تقاضا و عرضه برنج و
 ،Pقیمت برنج میباشند .روش محاسبه قیمت و مقدار تعادلی در این مطالعه مشابه روشی است که
بولوک و سالهوفر ( )1331در بررسی خود انجام دادهاند .ایشان پس از برآورد فرم کاب -داگالس
تابع عرضه و تقاضا و مشخص شدن کشش خودقیمتی عرضه و تقاضا ،تالش نمود تا با وضعیت
موجود در بازار ،مق دار و قیمت تعادلی را محاسبه نماید .حال با قرار دادن توابع عرضه و تقاضای به
دست آمده مطابق نمودار ( ،)1قیمت و مقدار تعادلی به دست میآید و سپس با استفاده از توابع
عرضه و تقاضای برآوردی و قیمت و مقدار تعادلی ،تغییرات مازاد رفاه تولیدکننده (  ) PSو مازاد
رفاه مصرفکننده (  ) CSبا استفاده از روابط زیر استخراج میگردد:
()11

pe

CS   Q d dp
ps

pe

()12

PS   Q s dp
ps

1

-Bullock and Salhofer
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که  PPقیمت تعادلی و  Psقیمت در سال مورد نظر (قیمتی است که در سناریوهای گوناگون
تغییر میکند) میباشد (مرتضوی و همکاران.)1332 ،
داده های مورد استفاده جهت برآورد توابع عرضه و تقاضای برنج ایران شامل قیمت تضمینی،
مقدار عرضه ،سطح زیرکشت از بانک مرکزی ،مقدار تقاضا ،جمعیت و هزینه خوراکی خانوار از مرکز
آمار ایران برای سالهای  1323-31گردآوری شده است .همچنین ،،قیمت برنج از وزارت
جهادکشاورزی ،واردات از سایت فائو ،مقدار بارندگی از اداره هواشناسی ،نرخ تعرفه واردات از گمرک
جمهوری اسالمی ایران برای سالهای  1323-31جمعآوری شده است .اطالعات شاخص هزینه
منابع داخلی ( )DRCاز سال  1323تا  1311از مطالعه خادمی پور و نجفی ( )1313گرفته شده
است .این شاخص هزینه منابع داخلی ( )DRCکه عبارت است از هزینه فرصت از دست رفته
واقعی منابع داخلی که صرف تولید یک کاال برحسب قیمتهای جهانی میشود ،از سال  1311تا
 1331از طریق محاسبه ماتریس تحلیل سیاستی ( )PAM 1و با استفاده از رابطه نسبت هزینه
نهادههای غیرقابل تجارت به قیمت سایهای بر اختالف درآمدها به قیمت سایهای و هزینه نهادههای
قابل تجارت در این مطالعه به دست آمده است .همچنین ،از بسته نرمافزاری  Eviews 7.1نیز
برای تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج استفاده شده است.
نتایج و بحث
نتایج بررسی ایستایی سریهای زمانی مورد استفاده در این مطالعه ،بر اساس روش آزمون ریشه
واحد دیکی فولر تعمیم یافته )ADF( 2در جدول شماره ( )1-1ارائه گردیده است .روش بررسی
ایستایی در آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ( )ADFبدین شرح است که اگر مقدار
محاسباتی آماره  ADFکه در ستون دوم جدول ( )1-1ارایه شده است از لحاظ قدرمطلق بزرگتر از
مقادیر بحرانی جدول مککینون در سطوح معنیداری  6 ،11و  1درصد باشد آنگاه فرضیه H0
(ناایستایی) رد می شود و سری زمانی مورد نظر ایستا است ،در غیر این صورت نمیتوان فرضیه H0
را رد کرد و سری زمانی مورد نظر ناایستا است .نتایج بررسی ایستایی سریهای زمانی ،بر اساس
روش آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ( )ADFدر جدول ( )1-1ارایه شده است.
همانگونه که در جدول ( )1-1مالحظه میشود ،نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ()ADF
نشان می دهد که برای متغیر عرضه برنج ،سطح زیرکشت ،واردات برنج ،تقاضای برنج ،هزینه کل
خوراکی خانوار و جمعیت فرضیه  H0رد میشود لذا سریهای موردنظر در سطح ایستا میباشند
-Policy Analysis Matrix
-Augmented Dickey – Fuller Unit Root Test
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ولی متغیرهای هزینه منابع داخلی ،قیمت برنج ،نرخ تعرفه واردات و مقدار بارندگی در سطح ایستا
نبوده ،به بیان دیگر ،فرضیه صفر وجود ریشه واحد در سریهای زمانی یاد شده را در سطح
اطمینان  6 ،11و  1درصد نمیتوان رد کرد که بیانگر وضعیت غیر ایستایی سریهای زمانی مذکور
در سطح میباشد ،ولی تفاضل مرتبه نخست این سریها دارای ریشه واحد نبوده و ایستا میباشند،
به عبارت دیگر سریهای زمانی هزینه منابع داخلی ،قیمت برنج ،نرخ تعرفه واردات و مقدار بارندگی
انباشته از درجه نخست ( I)1میباشند.
نتایج بدست آمده از تخمین شامل تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج به صورت فرمهای تابعی
گوناگون برآورد و پس از بررسی آزمونهای گوناگون نقض فروض کالسیک و اطمینان از عدم وجود
مشکل ،به بررسی و تفسیر نتایج مدل برتر توابع عرضه و تقاضا پرداخته شده است.
نتایج مدل عرضه برنج به همراه کششها در جدول  1ارایه شده است .همانگونه که مالحظه
میشود ،براساس آماره  tتمام متغیرهای مدل در تابع عرضه معنیدار شده است .ضریب تعیین
( )R2برای تابع عرضه برابر با  1/31درصد است و نشان میدهد که متغیرهای موجود در این تابع
 1/31درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند.
نتایج مدل عرضه همچنین ،نشان میدهند که متغیر سطح زیرکشت ( )RACRاثر مثبت و
معناداری در سطح یک درصد بر عرضه برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به سطح زیرکشت
برابر  12/22میباشد .همچنین ،قیمت برنج ( )Pبا یک وقفه اثر مثبت و معنیداری بر عرضه داخلی
برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به قیمت آن نیز برابر با  1/2میباشد .این بدین مفهوم است
که یک درصد افزایش (کاهش) در قیمت برنج باعث  1/2درصد افزایش (کاهش) در عرضه برنج
میشود .در واقع قیمت به وسیله اثر مثبتی که بر تولید برنج دارد بر عرضه داخلی اثر میگذارد.
متغیر واردات ( )IMاثر منفی بر عرضه برنج دارد و کشش عرضه داخلی برنج نسبت به واردات برابر
 -1/6میباشد .شاخص هزینه منابع داخلی ( )DRCنیز تأثیر منفی و معنیداری بر عرضه داخلی
برنج دارد ،که نشاندهنده آن است که با افزایش مقدار شاخص هزینه منابع داخلی یا به بیان دیگر،
با عدم حمایت دولت از این محصول مقدار عرضه محصول نیز کاهش مییابد.
نتایج مدل عرضه همچنین ،نشان میدهد متغیر نرخ تعرفه اثر منفی و معنادار بر عرضه داخلی
برنج دارد و کشش این تابع نسبت به تعرفه واردات برابر  1/11حاصل گردید که بیانگر آن است که
یک درصد افزایش (کاهش) در نرخ تعرفه واردات باعث  1/11درصد کاهش (افزایش) در مقدار
عرضه داخلی میگردد و نشاندهنده کم کشش بودن عرضه داخلی نسبت به متغیر نرخ تعرفه
واردات است .در واقع نرخ تعرفه واردات به وسیله تاثیر منفی بر واردات بر عرضه داخلی اثر منفی
دارد .همچنین ،مقدار بارندگی در کشور ( )Rainاثر مثبت بر عرضه داخلی برنج داشته و کشش
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عرضه برنج نسبت به بارندگی نیز برابر با  1/6میباشد .درواقع مقدار بارندگی به وسیله اثر مثبتی
که بر تولید برنج دارد بر عرضه داخلی اثر میگذارد و به هر مقدار بارندگی افزایش یابد شرایط
مساعد برای کشت برنج و عرضه هر چه بیشتر این محصول فراهم میگردد.
نتایج مدل تقاضای برنج نیز به همراه کششها در جدول شماره ( )2ارائه گردیده است.
همانگونه که مالحظه میشود ،براساس آماره  tتمام متغیرهای مدل تقاضا معنیدار شده است.
ضریب تعیین ( )R2برای تابع تقاضا برابر با  1/31درصد میباشد و بیانگر این است که متغیرهای
موجود در این تابع  1/31درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند.
نتایج تخمین معادله تقاضای برآوردی محصول برنج کامال منطبق با مباحث تئوریکی بوده و
عالمت تمامی ضرایب مطابق انتظار میباشد .عالمت منفی قیمت برنج ( )Pحاکی از شیب منفی
تابع تقاضای برنج است و بدین معنی است که مردم در رفتار مصرفی خود به قیمت برنج توجه
میکنند .همچنین ،متغیر واردات ( )IMو جمعیت ( )POPو هزینه خوراکی خانوار ( )FCEتاثیری
مثبت بر تقاضای برنج دارند که کامال مطابق با انتظار میباشد.
نتایج تابع تقاضای برنج همچنین ،نشان میدهد که کشش قیمتی تقاضا برای برنج -1/16
می باشد که بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این زمینه این موضوع را تایید میکند (کمیجانی
و همکاران1311 ،؛ گیالنپور و یزدانی .) 1312 ،لذا به ازای یک درصد افزایش قیمت برنج (بافرض
ثابت بودن دیگر شرایط) ،مقدار تقاضا برای برنج به طور میانگین  1/16درصد کاهش مییابد .تعداد
مصرفکنندگان (جمعیت )POP ،نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر مقدار تقاضای هر محصول میباشد.
وقتی تعداد مصرفکنندهی یک محصول تغییر کند ،تقاضا برای آن محصول تغییر میکند .براساس
نتایج تخمین در مدل تقاضا برای برنج ،کشش تقاضای این محصول نسبت به جمعیت برابر با 1/1
میباشد .عامل موثر دیگر در تابع تقاضای برنج ،مقدار واردات ( )IMاین محصول است .واردات
محصوالت اساسی نظیر برنج بخش اعظم واردات بخش کشاورزی را تشکیل میدهد که واردات آن
تقریبا در انحصار دولت میباشد .به گونهای که دولت تامین این محصول اساسی را بر عهده دارد و
برای پاسخگویی به افزایش تقاضا ،واردات به شدت افزایش مییابد .به عبارتی واردات در اینجا به
عنوان محصول رقیب برنج داخلی است و هرچه مقدار واردات افزایش یابد تولید برنج داخلی کاهش
یافته و پاسخگوی تقاضای زیاد برنج میشود .یعنی افزایش تقاضا برای برنج را با افزایش واردات
برنج جواب میدهند و این مازاد تقاضا را جبران میکنند .عوامل متعددی از دیرباز موجب
شکل گیری چنین الگوی مصرفی شده است .افزایش درآمدهای نفتی در اوایل دهه  1361و در پی
آن تغییر الگوی مصرف برنج در اثر شهرنشینی ،از مهمترین عناصر موثر در واردات برنج بودهاند ،اما
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،رشد سریع جمعیتی و دخالت بیش از حد دولت در بازار برنج و
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همچنین ،توزیع به صورت کاالبرگ نیز به گونهای تغییر الگوی مصرف را در پی داشته که واردات را
فزونی بخشیده است .بنابراین ،از آنجا که واردات این محصول در بسیاری از موارد بر اساس
درآمدهای ناشی از صادرات نفت و با نرخ ارز یارانهای و در بیشتر مواقع حتی بدون توجه به
ظرفیت تولید داخلی و براساس تصمیمات و بودجههای از پیش تعیین شده انجام میگیرد؛ بنابراین،
می توان بیان داشت که واردات به افزایش مصرف در کشور دامن زده است .کشش واردات نسبت به
عرضه محصول برنج برابر با  1/3است ،به این معنا که یک درصد افزایش (کاهش) در مقدار واردات،
تقاضا برای برنج  1/3درصد افزایش (کاهش) مییابد .از سوی دیگر ،در این مطالعه به جای استفاده
از متغیر درآمد ،از هزینه خوراکی خانوار استفاده شد .گرچه آمار و دادههای بودجه خانوار ،مقدار
مصرف را براساس گروههای درآمدی نیز بازتاب میکند ،ولی با بررسی روش محاسبه درآمد و با
نظر کارشناسان مرکز آمار ایران این امر محرز است که ارقام درآمد خانوار ،دادههای قابل اتکایی
نیست .آمار مربوط به درآمد خانوار از سوال مستقیم پرسشگران مرکز آمار ایران از رئیس خانوار
بدست آمده است ،به دلیل آن که خانوارها بویژه خانوارهای پردرآمد از ابراز درآمد واقعی خود
همیشه ابا داشتهاند ،بدین ترتیب در بسیاری از پژوهشهای کاربردی هزینه خوراکی خانوار و نه
درآمد قابل تصرف به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشود .در این مطالعه نیز از چنین
شیوهای استفاده شده است .نتایج تابع تقاضا نشان میدهد که هزینه خوراکی خانوار ( )FCEکه به
عنوان شاخص درآمدی در تابع تقاضای برنج گنجانده شده است ،عالمت مثبت و مطابق انتظار دارد.
بدین مفهوم که افزایش هزینه خوراکی خانوار (به معنی افزایش درآمد خانوار) افزایش تقاضای برنج
را در پی خواهد داشت .از این رو به ازای افزایش یک درصدی در درآمد خانوار ،تقاضا برای برنج در
حدود  1/13درصد افزایش خواهد داشت.
پس از برآورد تابع عرضه و تقاضای برنج ،برای بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی محصول برنج
سناریوهای گوناگون ( 6سناریو) در نظر گرفته شده است که در جدول شماره  3ارایه شده است.
این سناریوها بر اساس شرایط گوناگون نظیر تعیین قیمت از سوی دولت و قیمت خردهفروشی برنج
در بازار و نوسان آن در بازار لحاظ شده است.
در این مطالعه برای بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی دولت بر اساس سناریوهای گوناگون ابتدا
بر اساس نتایج معادالت عرضه و تقاضای برآورد شده بر اساس روش بولوک و سالهوفر ()1331
قیمت و مقدار تعادلی محاسبه میشود .نتایج برآورد مدل عرضه نشان میدهد که کشش عرضه
بدست آمده از تخمین تابع عرضه برابر با  1/2است و مقدار برنج تولیدی داخل که به عنوان عرضه
داخلی در سال  1331در نظر گرفته شده است برابر با  2613هزارتن است و کشش تقاضای بدست
آمده از تخمین تابع تقاضا برابر با  -1/16است و مقدار تقاضا برای برنج در سال  1331برابر با
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 3361هزارتن در نظر گرفته شده است .همچنین ،قیمت برنج به ازای هر کیلوگرم معادل36111 ،
ریال در بازار میباشد .بنابراین با داشتن دادههای باال( 𝛽0 ،عرض از مبداء) تابع عرضه و تقاضا به
صورت زیر میباشد:
Qs= Cs.P1/2
2613121111 = Cs (36111)1/2
Cs = 12112211216
1/
2
, Qs= 1211221121P
()13
Qd= Cd.P -1/16
3361111111 = Cd (36111) -1/16
Cd = 311161111
, Qd = 311161111P -1/16
()11
برای محاسبه قیمت تعادلی بازار برنج در سال  ،1331توابع عرضه و تقاضای محاسبه شده را
برابر هم قرار داده و قیمت تعادلی محاسبه میشود.
Qs= Qd
1211221121P 1/2 = 311161111P -1/16
(کیلوگرم) (, Qe = 2331112136ریال) Pe= 16111
()16
بر این اساس قیمت تعادلی معادل  16111ریال به ازای هر کیلوگرم محاسبه شد .با توجه به
قیمت تضمینی  22111ریال در این سال ،شکاف قیمتی حدود  1/26درصد میباشد که در نهایت،
کشاورزان تولیدکننده این محصول برای هر کیلوگرم برنج تولیدی خود معادل  13111ریال مالیات
پنهان به واسطه سیاست دولت و جهت رفاه مصرفکنندگان پرداختهاند .در قیمت تعادلی 16111
ریال ،مقدار عرضه و تقاضای برنج  2/33میلیون تن میباشد ،بدین معنا که اگر دولت در بازار
دخالت نمیکرد و شرایط بازار به گونهای بود که قیمت یک کیلوگرم برنج به  16111ریال
میرسید ،مقدار برنج عرضه شده برابر با مقدار تقاضای آن بود و در این باره ،تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان این محصول متضرر نمیشدند.
به بیان دیگر ،در این شرایط گروهی فقط و فقط در قبال ضرر گروهی دیگر صاحب منفعت
میشدهاند و مقدار تولید هم از مقدار 2/61میلیون تن به  2/33میلیون تن افزایش مییابد .در
صورت عدم دخالت دولت در بازار ،کشاورزان برنجکار ،قادر به فروش برنج خود به کمترین مبلغ هر
کیلوگرم  16111ریال میباشند و متقاضیان با پرداخت هر کیلوگرم  16111ریال کل برنج به بازار
عرضه شده را خریداری میکنند .ولی در اثر دخالت دولت ،قیمت بازار (  ) Psبرای اینکه باالتر یا
پایینتر از قیمت تعادلی قرار گیرد ،رفاه تولیدکننده و مصرفکننده تغییر میکند که نتایج آن به
صورت سناریوهای  1تا  6نظیر تغییرات مازاد تولیدکننده ،تغییرات مازاد مصرفکننده ،هزینه یا
درآمد دولت و تغییرات مازاد کل در جدول زیر ارایه شده است.
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نتایج نشان میدهند که در صورت اجرای سناریو اول (تغییر قیمت برنج از قیمت تعادلی بازار به
قیمت تضمینی تعیین شده دولت ( 22111ریال) و فروش محصول با قیمت تضمینی به جای
قیمت تعادلی) دخالت دولت در سیاست قیمتگذاری برنج نه تنها منافعی برای برنجکاران نداشته،
بلکه تولیدکنندگان برنج معادل  131/216هزار میلیارد ریال متضرر شده و مصرفکنندگان به
مقدار  162/111هزار میلیارد ریال دارای مازاد میباشند که به عنوان درآمد ناشی از این سیاست،
نصیب مصرفکنندگان برنج در کشور میشود .در این حالت کمبود عرضه به مقدار  1/112میلیون
تن بوجود میآید که دولت این کمبود عرضه را با واردات جبران میکند ،یعنی برنج را با قیمت
 21111ریال (قیمت برنج وارداتی در سال  )1331وارد کرده و با قیمت  22111ریال میفروشد،
که انجام این واردات برای دولت هزینهای معادل  2/112هزار میلیارد ریال به همراه دارد.
در حالت اجرای سناریو دوم تغییر قیمت برنج از قیمت تعادلی بازار ( )16111به قیمت خرده
فروشی ( )36111کاهش رفاه تولیدکننده معادل  111/111هزارمیلیارد ریال محاسبه شده که
نسبت به سناریو نخست وضعیت تولیدکنندگان بهبود یافته و افزایش رفاه مصرفکننده هم معادل
 123/122هزار میلیارد ریال می باشد .در این حالت نیز دولت برای جبران کمبود عرضه ایجاد شده
به مقدار  1/122میلیون تن ،باید برنج را به قیمت  21111ریال وارد کشور کرده و با قیمت
 36111ریال بفروش برساند .در این حالت چون قیمت برنج وارداتی کمتر از قیمت فروش برنج در
داخل کشور است ،برای دولت درآمدی معادل  6/233هزار میلیارد ریال بدست میآید.
نتایج سناریو سوم (قیمت فروش تولیدکننده معادل قیمت تضمینی و قیمت خرید مصرفکننده
معادل قیمت خردهفروشی) بیانگر آن است که رفاه تولیدکننده معادل  131/216هزار میلیارد ریال
محاسبه شده است .همچنین ،رفاه مصرفکننده نیز از  162/111هزارمیلیارد ریال به 123/122
هزارمیلیارد ریال کاهش یافته است .در حالت اجرای این سناریو دولت درآمدی معادل 2/113
هزارمیلیارد ریال بدست میآورد.
در اثر اجرای سناریو چهارم (قیمت تضمینی محصول برنج  11درصد باالتر از قیمت تعادلی)،
مازاد عرضه معادل یک میلیون تن به وجود میآید که دولت میتواند این عرضه اضافی را یا صادر
کند یا اینکه میتواند آن را با قیمتی در اختیار مصرفکننده قرار دهد که تمام محصول مصرف
شود .اگر دولت این مازاد عرضه را صادر کند ،درآمدی معادل یک هزار میلیارد ریال خواهد داشت،
ولی اگر دولت بخواهد از مصرفکننده حمایت کند ،میتواند آن را به قیمتی بفروش برساند که تمام
کاال مصرف شود (قیمت  22111ریال) ،در این حالت هزینه دولت معادل  61/261هزار میلیارد
ریال بدست میآید .در نهایت ،نتایج نشان میدهد که وقتی قیمت به  12611ریال افزایش مییابد،
رفاه تولیدکننده معادل  22/231هزار میلیارد ریال افزایش و رفاه مصرفکننده معادل  22/311هزار
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میلیارد ریال کاهش یافته است .افزایش رفاه تولیدکننده در این سناریو به دلیل افزایش قیمت
تضمینی به سطحی معادل  11درصد باالتر از قیمت تعادلی است و کاهش رفاه مصرفکننده به
دلیل افزایش قیمت میباشد.
نتایج سناریوی پنجم بیانگر آن است که رفاه تولیدکننده از مقدار  131/216هزار میلیارد ریال
کاهش در حالت اجرای سناریو نخست به  22/211هزار میلیارد ریال کاهش در این سناریو رسیده
است .همچنین ،رفاه مصرفکننده نیز از  162/111هزار میلیارد ریال به  22/266هزار میلیارد ریال
کاهش یافته است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این مطالعه نشان داد که قیمت برنج با یک وقفه اثر مثبت و معنیداری در سطح اطمینان
یک درصد بر عرضه برنج داشته و کشش خودقیمتی عرضه برنج نسبت به این تغییرات برابر با 1/2
بدست آمد .سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه نیز این نتیجه را تایید میکنند (کشش
خودقیمتی عرضه برنج به ترتیب در مطالعات شاه آبادی و اسمعیل بیگی در سال  1331برابر با
 ،1/111نوری در سال  1316برابر با  1/12و قادری و ترکمانی در سال  1312برابر با 1/12
میباشد) .همچنین ،متغیر واردات اثر منفی بر عرضه برنج داشته و کشش این تابع نسبت به واردات
برابر  -1/6بدست آمد .شاخص هزینه منابع داخلی ( )DRCنیز تأثیر منفی و معنیداری بر عرضه
داخلی برنج داشته ،که نشاندهنده آن است که با افزایش مقدار شاخص هزینه منابع داخلی
( )DRCیا به بیان دیگر ،با عدم حمایت دولت از این محصول مقدار عرضه محصول نیز کاهش
مییابد .مقدار بارندگی سالیانه و نرخ تعرفه واردات هم نقش موثر و مهمی در عرضه برنج دارند و
کشش عرضه نسبت به آنها به ترتیب برابر با  1/6و -1/11میباشد .همچنین ،نتایج تابع تقاضای
برنج نشان دادند که تقاضای برنج با قیمت برنج رابطه منفی داشته و کشش خودقیمتی تقاضای
برنج نیز نسبت به تغییرات قیمت برابر با  -1/16بدست آمد .بسیاری از مطالعات صورت گرفته این
موضوع را تایید میکند (کشش خودقیمتی تقاضای برنج به ترتیب در مطالعات شاه آبادی و
اسمعیل بیگی در سال  1331برابر با  ، -1/211نوری در سال  1316برابر با  ، -1/11قادری و
ترکمانی در سال  1312برابر با  -1/16و فهیمی فر در سال  1311برابر با  -1/211میباشد).
همچنین ،متغیر واردات به عنوان محصول رقیب برنج داخلی اثر مثبت بر تقاضای برنج داشته و
کشش این تابع نسبت به واردات برابر  1/3حاصل گردید .براساس نتایج این مطالعه کشش تقاضای
این محصول نسبت به جمعیت نیز برابر با  1/1میباشد .همچنین ،هزینه خوراکی خانوار دارای اثر
مثبت و معنیدار بوده و کشش تقاضای برنج نسبت به این متغیر نیز برابر با  1/13درصد میباشد.
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بدین مفهوم که افزایش هزینه خوراکی خانوار (به معنی افزایش درآمد خانوار) افزایش تقاضای برنج
را در پی خواهد داشت .نتایج بدست آمده از برازش توابع عرضه وتقاضای برنج نشان میدهد که
قیمت ،از جمله عوامل موثر در عرضه و تقاضای برنج میباشد و همانگونه که در باال هم اشاره شد،
با یک درصد افزایش در قیمت برنج ،مقدار عرضه  1/2درصد افزایش خواهد یافت .قیمت تعادلی
برنج برای سال  1331به ازای هر کیلوگرم ،مبلغ  16111ریال برآورد گردیده در حالیکه قیمت
خرید تضمینی از سوی دولت در این سال معادل 22111 ،ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده
است .این موضوع بیانگر این حقیقت است که دولت با دخالت خود نه تنها نتوانسته است قیمت
خرید از تولیدکنندگان را تبدیل به قیمت انگیزشی کند بلکه قیمت اعالم شده  26درصد پایینتر از
قیمت تعادلی نیز میباشد.
با توجه به اینکه سیاست قیمتگذاری نوعی از سیاستهای حمایتی میباشد که هدف اصلی آن
تثبیت قیمت محصوالت کشاورزی و درآمد کشاورزان است .لذا ،این سیاست در کوتاهمدت سعی
میکند رابطه مبادله در داخل و خارج را به گونهای تنظیم نماید که ضرری متوجه کشاورزان
محصوالت کشاورزی نشود ،اما از آنجا که قیمت تضمینی تعیین شده برای محصول برنج از طرف
دولت پایین تر از قیمت تعادلی است ،با اجرای این سیاست دولت نتوانسته به این اهداف دست یابد
و باعث افزایش واردات در سال  1332نسبت به  1331و متضرر شدن کشاورزان شده است .به
بیان دیگر ،به دلیل دخالت دولت و اجرای سیاست قیمتگذاری ،نه تنها منافعی نصیب
تولیدکنندگان برنج در کشور نشده است بلکه مبلغ  131/216هزار میلیارد ریال به عنوان ضرر از
دسترس کشاورزان خارج شده است .در مقابل ،مصرفکنندگان برنج در کشور در قبال این سیاست
دارای منافعی معادل به مبلغ  162/111هزار میلیارد ریال شدهاند .به بیان دیگر ،این سیاست
تامینکننده رفاه مصرف کننده در برابر ضرر تولیدکنندگان بوده است .این سیاست نه تنها انگیزه
کافی در تولیدکنندگان ایجاد نمیکند بلکه سبب میگردد آنان در اصل مالیات پنهان به دولت
پرداخت نمایند .با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای زیر ارایه میشود :از آنجایی که بر
اساس نتایج این مطالعه قیمت تضمینی محصول برنج بسیار پایینتر از قیمت تعادلی است لذا ،اگر
دولت بخواهد سیاست قیمت تضمینی را برای حمایت از تولیدکننده اعمال کند پیشنهاد میشود
قیمت تضمینی باالتر از قیمت تعادلی اعالم شود .نتایج این مطالعه همچنین ،نشان میدهند که
برای دست یابی به هدف حمایت از تولیدکننده در بخش کشاورزی نه تنها باید به سیاستهای
حمایت قیمتی متکی شد بلکه پیشنهاد میشود مجموعهای از اقدامهای حمایتی نظیر فعالتر
کردن صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ،راهاندازی و فعال کردن بورس محصوالت کشاورزی،
حذف دالالن و واسطهها ،تخصیص تسهیالت بانکی و  ...مدنظر قرار گیرد.
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پیوستها

جدول  -2نتایج تخمين تابع عرضه برنج با استفاده از مدل خطی -لگاریتمی.
نام متغير

شرح

C

عرض از مبدا

LRACR

سطح زیركشت
قيمت با یک

(PL )-1

وقفه
واردات

LIM

هزینه منابع

PDRC

داخلی
مقدار بارندگی

)LRain(-1

كشور
نرخ تعرفه

LTAR

واردات

F= 33/19

Prob F = 8/8

آمارهt

ضریب
18798/81
9313/91

كشش

Prob

-28/27

8/88

28/83

8/88

21/77

81/87

1/87

8/82

8/1

-81/99

-2/211

8/17

-8/7

-233/77

-1/38

8/82

-8/883

197/73

1/78

8/82

8/7

-31/38

-3/27

8/88

-8/88

R2 =8/19

R 2  ./11

DW=1/78

ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -1نتایج تخمين تابع تقاضاي برنج با استفاده از مدل خطی -خطی.
نام متغير

شرح

ضریب

آمارهt

Prob

C

عرض از مبدا

-783/37

-2/23

8/17

POP

جمعيت

8/83

3/87

8/88

8/31

PL

قيمت

-8/89

-2/13

8/87

-8/27

FCE

هزینه كل خوراكی
خانوار

IM

واردات

F=78/73

Prob F=8/8

ماخذ :یافتههای پژوهش

كشش

8/88

1/88

8/87

8/23

8/88

7/31

8/88

8/31

R  ./81

DW=2/1

2

R =8/12

2
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جدول  -3سناریوهاي گوناگون جهت بررسی سياستهاي حمایتی دولت از توليدكنندگان
برنج.
شماره سناریو
1
2

سناریو
قیمت تضمینی معادل قیمت تعیین شده از سوی دولت در سال 22111( 1331ریال)
قیمت تضمینی معادل قیمت خرده فروشی برنج در بازار
قیمت فروش تولیدکننده معادل قیمت تضمینی و قیمت خرید مصرف کننده معادل
قیمت خرده فروشی
قیمت تضمینی  11درصد باالتر از قیمت تعادلی
قیمت تضمینی  11درصد پایین تر از قیمت تعادلی

3
1
6

ماخذ :یافتههای پژوهش
جدول  -9تغييرات مازاد توليدكننده ،مازاد مصرف كننده ،هزینه یا درآمد دولت و مازاد كل
محصول برنج در حالت اجراي سناریوهاي نخست تا پنجم.
شمار
ه
سنار

قيمت
شرح

(ریال)

یو
2
1

قبلی

نسبت به شرایط
قيمت تضمينی
نسبت به شرایط
قيمت بازاري

قيمت جدید
(ریال)

تغييرات مازاد توليد
كننده (هزارميليارد
ریال)

تغييرات مازاد
مصرفكننده
(هزارميليارد
ریال)

هزینه (درآمد)
(هزارميليارد
ریال)

تغييرات
مازاد كل
(هزار ميليارد
ریال)

37888

17888

-239/797

+277/389

-1/981

+21/333

37888

37388

-228/998

+213/311

+7/711

+28/182

نسبت به قيمت
تضمينی براي توليد
3

كننده و قيمت

37888

71788

-239/797

+213/311

+7/833

-9/87

خرده فروشی براي
مصرف كننده
نسبت به قيمت
9

تضمينی باالتر از

37888

81788

+11/718

-11/323

+2/173

+2/739

قيمت تعادلی
نسبت به قيمتی كه
9

محصول برنج در
داخل مصرف می-

37888

77888

+11/718

+11/838

-78/179

-8/938

شود
نسبت به قيمت
7

تضمينی پایينتر از

37888

قيمت تعادلی

ماخذ :یافتههای پژوهش

73788

-11/198

+11/777

+9/319

+9/332
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جدول ( :)2-9نتایج آزمون ریشه واحد تعميم یافته ( )ADFبراي سريهاي زمانی مورد استفاده
در پژوهش.
متغیر

شرح

Qs
DRC
RACR
II

عرضه برنج
هزینه منابع داخلی
سطح زیرکشت
واردات
متوسط مقدار بارندگی
کشور
نرخ تعرفه واردات
تقاضای برنج
قیمت خرده فروشی برنج
هزینه کل خوراکی خانوار
جمعیت
عرضه برنج
هزینه منابع داخلی
سطح زیرکشت
واردات
متوسط مقدار بارندگی
کشور
نرخ تعرفه واردات
تقاضای برنج
قیمت خرده فروشی برنج
هزینه کل خوراکی خانوار
جمعیت

RiaR
TAR
Qd
PR
ECF
POP
LQs
LDRC
LRACR
IIL
LRiaR

LTAR
LQd
LPR
ECFL
LPOP
مآخذ :یافتههای پژوهش

مقادیر بحرانی مک کینون

آماره
ADF
-3/12
-6/22
-1/33
-1/22

%11

%6

%1

درجه انباشتگی
()I

-2/21
-2/21
-2/21
-2/21

-3/11
-3/11
-3/11
-3/11

-3/12
-3/11
-3/11
-3/12

(I)1
(I)1
(I)1
(I)1

-1/11

-2/21

-3/11

-3/11

(I)1

-1/11
-6/11
-6/33
1/31
-3/31
-3/11
-6/22
-3/21
-1/22

-2/21
-3/21
-2/26
-2/23
-3/21
-2/21
-2/21
-2/21
-2/21

-3/11
-3/62
-3/12
-2/33
-3/62
-3/11
-3/11
-3/11
-3/11

-3/11
-1/21
-3/11
-3/13
-1/23
-3/12
-3/11
-3/12
-3/12

(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1

-1/26

-2/2

-3/1

-3/1

(I)1

-1/11
-6/11
-6/33
-1/11
-1/13

-2/21
-3/21
-2/26
-2/22
-3/21

-3/11
-3/62
-3/12
-3/32
-3/62

-3/11
-1/21
-3/11
-3/21
-1/23

(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
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