
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  ۱۳۸۸  آذر و دي - ۳۸   شماره هاي بازرگاني بررسي
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هاي تنظيم بازار برنج در  بررسي سياست
ايران و مقايسه آن با كشورهاي منتخب و 
ارائه راهكارهايي براي بهبود تنظيم بازار 

    ]۱[ نآ
  

   زورار پرمه
   )ت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانيأضو هيع(

permeh@gmail.com  
  اميد گيالنپور

  )وزارت جهادكشاورزيعلمي ت أعضو هي(
omid.gilanpour@gmail.com 

  
  هاي حمايتي سياست/ بازار داخلي /برنج/ تنظيم بازار

  

  ده يچك
در اين مقاله ضمن مروري كوتاه بر وضعيت بـازار داخلـي            

هاي حمـايتي و تنظيمـي منتخبـي از           برنج، به بررسي سياست   
در ادامه سياسـتهاي تنظـيم بـازار        . كشورها پرداخته شده است   

روي   ت ضمن شناسايي چالشهاي پـيش     ايران بررسي و در نهاي    
برنج به مهمترين راهكارهاي بهبود تنظيم بازار آن اشاره شده          

استفاده از سهميه مقداري واردات، متنوع نمودن خطوط        . است
تعرفه، ايجاد پايگاه اطالعات تنظـيم بـازار، كـاهش ضـايعات            

كـوبي، تجديـد نظـر در         برنج از طريق نوسازي صـنعت شـالي       
اري تـضميني و اسـتفاده از برنامـه اعتبـار           گـذ   سياست قيمـت  

بـرنج، حركـت بـه      ) واردات(محصول، كاهش انحصار تجارت     
سازي در مصرف، تحقيق و توسعه بـر روي ارقـام          سمت متنوع 

ــسند، انجــام واردات از كــشورهاي اصــلي   ــازار پ ــدي ب هيبري
اي و توزيـع      صادركننده، حركت به سمت اصالح سيستم يارانه      

ت نوعي ادغام عمودي در ايـن صـنعت         كوپني، حركت به سم   
  .باشند مهمترين راهكارهاي بهبود تنظيم بازار اين محصول مي
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  هاي بازرگاني    بررسي۱۳۸۸ ـ آذر و دي  ۳۸شماره  

  

۳۳  

۳۳  

  مقدمه 
برنج يكي از غالت مهم مصرفي انـسان اسـت و در بـين              
غالت تنها محصولي است كه منحصراً بـراي انـسان كاشـت            

كننده بـيش    در بخش زيادي از قاره آسيا، برنج تامين       . شود  مي
.  درصد پروتئين مصرفي مردم است     ۷۵د كالري و      درص  ۸۰از  

در ايــران پــس از گنــدم، بــرنج دومــين محــصول كــشاورزي 
 افـزايش  ۵۰باشد كـه مـصرف آن پـس از دهـه           مصرف مي  پر

  .  چشمگيري يافته است
 ۱۹/۳رشــد بــا  ۱۳۶۸-۸۵ در ايــران در دوره بــرنجتوليــد 

ـ   ۲۲/۱از   درصدي  ميليـون تـن     ۰۸/۲ن بـه بـيش از        ميليون ت
در اين دوره بازار برنج شاهد دو اتفاق مهم بـوده           . استده  رسي

اوالً، توليد برنج افزايش يافته اسـت و ثانيـاً، واردات آن            . است
برآيند اين عوامل موجب شده عرضـه       . افزايش پيدا كرده است   

 ۲۲/۳ بــه ۱۳۶۸ ميليــون تــن در ســال ۹۶/۱داخلــي بــرنج از 
ي دوره سـهم    طـ .  افزايش پيدا كنـد    ۱۳۸۵ميليون تن در سال     

 بـه   ۱۳۶۸ درصـد در سـال       ۴/۶۲توليد از كل عرضه داخلي از       
بنـابراين بـا وجـود    .  رسـيده اسـت  ۱۳۸۵ درصد در سال   ۵/۶۴

هاي متعدد خودكفايي در ايـن دوره ضـريب خودكفـايي             برنامه
  ] ۲[ .تغيير چنداني نكرده است

با وجـود كـاهش توليـد در بعـضي از           ) ۱(بر اساس جدول    
هـا بـا    فزايش نيافته است و يا در بعضي سـال      ها، واردات ا    سال

اين . وجود افزايش توليد، واردات نيز روند صعودي داشته است        
. دهـد   امر عدم هماهنگي توليـد و واردات بـرنج را نـشان مـي             

ريـزي    توان به فقدان برنامه     ها را مي    بخشي ديگر از اين نوسان    
امـر  به سبب فقدان متـولي در       . در واردات برنج مربوط دانست    

بيني نادرسـت     بازاريابي محصوالت كشاورزي در كشور و پيش      
شكاف بين عرضه و تقاضـاي بـرنج، تخمـين درسـتي از نيـاز               

از ايـن رو واردات بـرنج       . وارداتي برنج صـورت نگرفتـه اسـت       
رفتـه بـه ثبـات قيمـت در           نتوانسته آن طـور كـه انتظـار مـي         

ات، هاي مختلف كمك كند و قيمت برنج، تحت تاثير وارد سال
  . هاي زيادي را تجربه كرده است نوسان

در توليد برنج مشكالت زيادي وجود دارد كه بخشي از آن           
مربوط به ساختار توليد و مراحل مختلف توليد و بخـش ديگـر             
مربوط به مراحل پس از توليد تـا تبـديل آن بـه بـرنج سـفيد                 

ي   هاي زيركـشت، هزينـه      كوچك بودن قطعات زمين   . باشد  مي
د و در نتيجه عدم مزيت نـسبي در توليـد، ضـايعات      باالي تولي 

 و عـدم توليـد محـصوالت        ]۳[كـوبي   هاي شالي   باالي كارخانه 
  .رود جانبي از اين گونه موارد به شمار مي

گرچه ميزان ضـايعات ايـن محـصول در كـشور در منـابع             
امـا همـه آمارهـا حكايـت از بـاال          است  مختلف بسيار متفاوت    

  ي  در دامنـه   ضـايعات  وجـود    .نـد بودن ميزان ضـايعات آن دار     
بدون لحاظ نمودن ضايعات در مراحل قبـل   (د   درص ۳۰ – ۱۶ 

از برداشت از قبيل؛ ضايعات ناشي از تغييرات نامطلوب جـوي،           
، براي يك محصول    )ها و غيره   مديريت مزرعه، آفات و بيماري    

بـر اسـاس گـزارش       ]۴[.باشد  رقم بسيار بااليي مي   استراتژيك  
ميزان ضايعات برنج در دنيـا       (FAO) جهانيبار  وسازمان خوار 

 ۸ – ۶ حـدود (است كه بيـشترين مقـدار آن         درصد   ۲۱حدود  
تعلـق  ) اعـم از درو و خرمنكـوبي      (به مرحلـه برداشـت      ) درصد

اخيراّّّ دولت به منظور كاهش ضايعات اين محصول در  ]۵[.دارد
كشور مبادرت به اقداماتي اساسـي همچـون اصـالح سـاختار            

هاي مخصوص   كوبي، تامين تعدادي كمباين    ليكارخانجات شا 
بـراي كـاهش ضـايعات ايـن        . نموده اسـت  ... برداشت برنج و    

محصول در مراحل مختلف توليـد، داشـتن شـناختي كـافي از             
منظور مقابله با آنهـا امـري   ه فاكتورهاي ايجادكننده ضايعات ب   

  . ناپذير است ضروري و اجتناب
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    ۱۳۶۹-۸۵ در ايران در دوره نجبرميزان عرضه و تقاضاي   -۱ جدول

  سال
   برنجتوليد

 )تنميليون (

 دتولي

  شلتوك

  واردات

ميليون (

 )تن

  صادرات

 )تن(

  عرضه

  داخلي

 )هزارتن(

  سطح

  زيركشت

  )هزار هكتار(

  *عملكرد

  )شلتوك(

  )تن(

  ضريب

  خودكفايي

  
  



 





 





 

 ــــــ ــــــ ــــــ متوسط رشد ساالنه
  و وزارت جهادكشاورزي ماخذگمرك جمهوري اسالمي ايران : ماخذ

  . از تقسيم توليد شلتوك بر سطح زير كشت به دست آمده است *
  

تـرين اقــالم سـبد مــصرفي     بـرنج يكــي از عمـده  هامـروز 
ايـن محـصول در رديـف كاالهـاي         و  خانوارهاي ايراني است    

ن جــزو آ توزيــع اساســي و ضــروري قــرار گرفتــه و تــامين و
در حال حاضر ايران يكي از      . باشد ميدولت  هاي اصلي    دغدغه

 طي دو دهه گذشته     و استبرنج در جهان    بزرگ  واردكنندگان  
 از طريـق واردات     داخلـي  درصـد نيـاز      ۳۰بطور متوسط حدود    

 تنظيم بازار اين محصول به داليل زير بسيار         .استشده  تامين  
  :حايز اهميت است

ايي خانوارها و الگوي تغذيـه آنهـا نقـشي          برنج در سبد غذ    .۱
  .مهمي بر عهده دارد

ايران يكي از بزرگترين واردكنندگان برنج در بازار جهـاني           .۲
 . است
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۳۵  

۳۵  

به دليل مشكالت ساختاري، هزينه توليد اين محـصول در         .۳
نسبي  سطح بااليي قرار داشته و اين امر موجب عدم مزيت         

 .توليد آن شده است

هـاي عرضـه و       فـراوان در مولفـه    هاي    به تبع وجود اخالل    .۴
 .هاي فراواني در بازار آن وجود داشته است تقاضا، نوسان

عوامل فوق موجب شده نقش دولت در بازار اين محصول          
بسيار پررنگ باشد اما بر خالف سـاير كـشورها كـه سياسـت              

هـاي   كنند بيـشتر سياسـت   مشخصي را در بازار برنج دنبال مي     
بعالوه با وجود تاكيـد بـر       . اند  ودهاعمال شده در ايران مقطعي ب     

هاي حمايتي مشخصي جهت      خودكفايي در توليد برنج سياست    
بنـابراين آنچـه حـايز      . نيل به اين مقصود اتخـاذ نـشده اسـت         

اهميت است وجود سياست مشخص در توليد و مـصرف بـرنج      
است به نحوي كه بتواند وضعيت دولت را در قبال توليدكننـده    

هـاي    از اين رو بررسي سياست    . مايدكننده مشخص ن    و مصرف 
تنظيم بازار برنج و تعيين خط مشي اصولي در توليد و مـصرف         

بر ايـن اسـاس سـاختار مقالـه      . باشد  آن بسيار حايز اهميت مي    
هاي حمايتي و تنظيم بازاري كشورهاي        شامل بررسي سياست  

هـاي تنظـيم بـازار ايـران، ارزيـابي            منتخب، بررسـي سياسـت    
هـاي تنظـيم      هاي بازار، چالش    بازار بر مولفه  سياستهاي تنظيم   

  . بازار و در نهايت راهكارهاي پيشنهادي است

هاي حمايتي و تنظيم بازار  سياست بررسي . ۱
  منتخبكشورهاي برنج در 

هاي تنظـيم بـازار و        ي درست از سياست   براي آنكه تصوير  
هـاي  اتخـاذ       حمايتي كشور ارائه شود، ضروري است سياسـت       

ايـن  .  كشورهاي منتخب مورد بررسي قرار گيرند      شده برخي از  
امر به تدوين سياستهاي منطقي در مورد برنج بـسيار راهگـشا            

  . خواهد بود

  ]۶[اندونزي. ۱-۱

طي چند دهه اخيـر در بـازار مـواد غـذايي            دولت اندونزي   
ريزي و    آژانس برنامه . اساسي از جمله برنج دخالت نموده است      

ول تنظـيم بـازار كاالهـاي     مـسئ  ] (Bulog) ۷ [ تهيـه ملـي  
اساسي به ويژه برنج بوده است و نقش انحصارگر كامـل را در             

هدف اول مداخلـه    . بازار واردات برنج نيز بر عهده داشته است       
Bulog      هـاي داخلـي نـسبت بـه           در بازار برنج، تثبيت قيمـت

هاي جهاني بوده و اين كار به طور مؤثري انجـام شـده               قيمت
ن بـه عرضـه كـافي بـرنج بـراي           هـدف ديگـر اطمينـا     . است

هـاي    باشد و پايين بـودن متوسـط قيمـت          كنندگان مي   مصرف
هاي جهاني اين امر را نشان      داخلي در مقايسه با متوسط قيمت     

هـاي ايـن كـشور در         بر اين اساس مهمترين سياست    . دهد  مي
  :بازار برنج عبارتند از

تغيير سيستم خريد دولت از قيمت كف بـه سيـستم خريـد             . ۱
بـر اسـاس سيـستم خريـد دولتـي، دولـت ميـزان               :تيدول

ترجيحاً در فصل پيـك برداشـت و        (مشخصي از محصول    
در قيمت خريدي كه قـبالً تعيـين و         ) در نواحي مازاد توليد   

ميـزان محـصول    . كنـد   اعالم شده اسـت، خريـداري مـي       
خريداري شده به بودجه تخصيصي بستگي دارد و با اتمام          

 .هد شدبودجه، خريد نيز متوقف خوا

هاي توليد از جملـه كودشـيميايي و          پرداخت يارانه به نهاده   . ۲
  .  بذرهاي اصالح شده

بـر اسـاس ايـن سياسـت كـشاورزان          : اصالح الگوي كشت  . ۳
 از اسـتفاده  شـده؛  گـواهي  بـذرهاي از مجبور بـه اسـتفاده   

 كـشت؛  تراكم  رعايت شيميائي؛ كودهاي مختلف شكلهاي
 كــاربرد  زمــين؛ ســازي آمــاده پيــشرفته شرعايــت رو

 آفـات  تلفيقـي  كنتـرل  ؛)هورمـون  (رشـد  هـاي  محـرك 

 و آبيـاري  هـاي  شـيوه  بهتـر  مـديريت  گياهي؛ وبيماريهاي
 .  هستندمختلف ارقام كشت در تناوب

خريد و توزيع برنج بـر اسـاس ايـن          : سياست حداقل قيمتي  . ۴
صورت ]۸[ ريزي لجستيك آژانس ملي برنامه قيمت توسط

 .گيرد مي

ريـزي   آژانـس ملـي برنامـه    اي توسـط  ج يارانـه توزيـع بـرن  . ۵
 پذير تحت برنامه برنج براي فقر       لجستيك بين افراد آسيب   

 .گردد توزيع مي ]۹[
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۳۶  

اين كشور به سازمان جهاني تجارت متعهد شده تا سـهميه           . ۶
 درصـد بـه     ۹۰ هزارتن با نرخ تعرفـه       ۷۰مقداري به اندازه    

واردات در  البته ميزان واقعـي     . واردات برنج اختصاص دهد   
 . هر سال بيش از اين مقدار است

 روپيه بـراي هـر كيلـوگرم    ۴۳۰اعمال تعرفه ثابت به مقدار   . ۷
 ). دالر به ازاي هر كيلوگرم۳۸/۰(

  ]۱۰[ هند. ۲-۱
 هنـد اصـالح اقتـصادي را بـا هـدف       ۱۹۹۰از اوايل دهـه     

 در  هـا   سياستتسريع رشد اقتصادي آغاز كرده هر چند اصالح         
 با تاخير انجام شـده        ساير بخش  قايسه با در م بخش كشاورزي   

سياست كشاورزي هند بوسيله مداخالت داخلي و مرزي         .است
ـ    بخش   حمايت از    ربه منظو   بـا نوسـانات     هكـشاورزي در مقابل

به منظور رسيدن به ايـن      . شود  ي جهاني مشخص مي   ها  قيمت
ــد    ــت هن ــدف دول ــته ــا سياس ــه ه ــي را از جمل  ي مختلف

كنتـرل بـازار     هـاي مقـداري،    ت تعرفه، محـدودي   گذاري،  قيمت
ها  اين كنترل . نمايد  هاي صادرات وضع مي    داخلي و محدوديت  

بــراي ايجــاد تعــادل در عرضــه و تقاضــاي داخلــي، پتانــسيل 
در سـال  . دنشـو  هـا اعمـال مـي    صادراتي و توازن تراز پرداخت 

 دولت اصالحاتي را در بازار ارز و بخـش صـنعت ايجـاد          ۱۹۹۱
الحات مستقيمي در بخش كـشاورزي      اصدر اين سال      اما نمود

 ي اصالحات كشاورزي در بعد خارجي با آزادساز  .به وجود نيامد  
كه اصالحات    در حالي  ، آغاز شده  ۱۹۹۴صادرات برنج در سال     

مهمتـرين   .گيـرد   در سياست داخلـي بـه كنـدي صـورت مـي           
  :هاي حمايتي و تنظيم بازار برنج در هند عبارتند از سياست

 سياست حمايت قيمت داخلـي      :]۱۱[حداقل قيمت حمايتي   .۱
 ۱۹۹۱براي محصوالت كشاورزي در اثر اصـالحات سـال          

تغييري نكرده و كاالهـاي اساسـي در هنـد هنـوز تحـت              
ي پيـشنهادي   هـا   قيمـت . قانون قيمت تضميني قرار دارند    

 و توسط كميسيون هزينه     حداقل قيمت حمايتي  مربوط به   

دولت . شود   اعالم مي  (CACP) ]۱۲[هاي كشاورزي   قيمت
مازاد توليد را در نواحي عمـده توليـد خريـداري            ]۱۳[ هند
 درصد كل خريـد     ۵۰در مورد برنج، دولت حدود      . نمايد  مي

را به صورت شلتوك از شاليكاران با حداقل قيمت حمايتي          
 درصـد بقيـه بـه صـورت بـرنج از            ۵۰نمـوده و      خريداري  

  . شود كوبي خريداري مي هاي شالي كارخانه
هـاي حمـايتي      يكـي ديگـر از سياسـت       :يا  حمايت نهاده  .۲

هاي توليد از جمله برق، آب  دولت هند، تحويل ارزان نهاده   
 . باشد و آبياري و كود وسم مي

هاي دولت هند، توزيع      يكي از سياست  : توزيع دولتي برنج   .۳
 . باشد  درصد كل توليد برنج در كشور مي۲۰

 هاي غـذا بـراي      توزيع برنج از طريق نهار مدارس، برنامه       .۴
اي به فقيرترين افراد فقير از جمله    و فروش يارانه   ]۱۴[ ركا

 .باشد هاي دولت هند در توزيع برنج مي سياست

 كشور هند تعرفه را جايگزين   ۱۹۹۰در اواسط دهه    : تعرفه .۵
هــاي مقــداري واردات نمــود، بــه طــوري كــه  محــدوديت

هاي تثبيت شده برنج كشور هند در سازمان جهـاني            تعرفه
 . باشد  درصد مي۷۰ تجارت در سطح

اگر چه صـادرات بـرنج هنـد بـر      : پرداخت يارانه صادراتي   .۶
ــه   اســاس موافقتنامــه كــشاورزي مــشمول پرداخــت ياران

 صادرات برنج   ۲۰۰۳ تا   ۲۰۰۱صادراتي نبوده، ولي در دوره      
 . توسط تعاوني غذايي هند مشمول يارانه بوده است

  صادرات برنج باسـماتي بـه اتحاديـه         :دسترسي ترجيحي  .۷
 .باشد اروپا مشمول دسترسي ترجيحي با تعرفه صفر مي

  اروپا اتحاديه. ۳-۱
هــاي اتحاديــه اروپــا در بــازار بــرنج داراي جنبــه  سياســت

حمــايتي از توليدكننــده بــوده و در مجمــوع شــامل دو دســته 
هـاي    مهمترين سياست . باشند  هاي داخلي و مرزي مي      سياست

  ]۱۵[  :داخلي عبارتند از

Archive of SID

www.SID.ir



  هاي بازرگاني    بررسي۱۳۸۸ ـ آذر و دي  ۳۸شماره  

  

۳۷  

۳۷  

   درصـــد توليـــد ۹۰بـــيش از : مـــستقيمهـــاي  پرداخـــت. ۱
هـاي مـستقيم      مشمول دريافت پرداخت  )  ميليون تن  ۴/۲(

 دالر  ۲۱۶ميزان پرداخت مستقيم براي هـر تـن         . باشد  مي
  .است

اي و خريد     استفاده از قيمت مداخله   :  در بازار   مداخله قيمتي . ۲ 
 هزارتن يكي ديگـر     ۷۵بر اساس آن در هر فصل تا سقف         

   .م بازار اين اتحاديه استهاي تنطي از سياست
 رژيم جديد تجاري جايگزين سيـستم       ۲۰۰۴از اول سپتامبر    . ۳

]۱۶[تعرفه متغير قبلي  
به طوري كه تعرفه     ]۱۷[ شده است،   

 يورو  ۱۷۵ و   ۶۵سبوس برنج و برنج آسياب شده به ترتيب         
تر از تعهدات سقف      باشد كه بسيار پايين     به ازاي هر تن مي    

 دالر بـه ازاي     ۴۱۶ و   ۲۶۴(ارت  تعرفه سازمان جهاني تجـ    
  . باشد مي )هر تن سبوس و برنج آسياب شده

واردات بـرنج  : هاي ويژه در واردات بـرنج     استفاده از حفاظت  . ۴
هـاي ويـژه       در اين اتحاديه مـشروط بـه رعايـت حفاظـت          

  .است
اعطاي دسترسي ترجيحي بـه كـشورهاي هنـد، پاكـستان،           . ۵

. ]۱۸[هيب و اقيانوسي  نطقه آفريقا، كارائ  مصر و كشورهاي م   
اتحاديه اروپا متعهد به اعطاي دسترسي  كامل به صادرات          

 كشور با حداقل توسعه يافتگي با تعرفـه صـفر           ۴۹برنج از   
  .شده است

بر اساس موافقتنامه كـشاورزي دور      :پرداخت يارانه صادراتي  . ۶
 ۴/۱۳۳اروگوئه، اتحاديه اروپا امتياز پرداخت يارانـه بـراي          

ميزان كـل يارانـه پرداختـي       .  آورده است  هزارتن به دست  
 ميليـون يـورو تعيـين       ۸/۳۶براي آن در هر سال حـداكثر        

 . شده است

   ]۱۹[ ايالت متحده آمريكا. ۴-۱

 جهـان   ۱۱آمريكا هر چند به لحاظ ميزان توليـد در رتبـه            
قرار دارد ولي بعد از تايلند دومين صادركننده بـزرگ بـرنج در             

 درصد كـل صـادرات      ۱۳ حدود   رود و   سطح جهان به شمار مي    

از ايـن رو ايـن كـشور        . جهاني در اختيار اين كـشور قـراردارد       
كند  هاي متنوعي حمايت در بازار اين محصول اجرا مي  سياست

  :كه اهم آنها عبارتند از
هــاي  يــا پرداخــت ]۲۰[هــاي حمــايتي درآمــدي پرداخــت .۱

 درصد كـل توليـد      ۸۵اين ميزان كمكها به     : ]۲۱[ مستقيم
  . باشد  دالر مي۸۱/۵۱صاص دارد و براي هر تن برنج اخت

اين سياست به اين صـورت      : التفاوت جبراني   پرداخت مابه  .۲
 ]۲۲[ كه دولت آمريكا هر ساله قيمت اعتباريكند  ميعمل  

قيمـت كـف را در سـطح        (دهد    را در سطح معيني قرار مي     
اگر توليدكنندگان توليد خود    ).  دالر به ازاي هر تن     ۳/۱۴۳

 كمتـر از قيمـت اعـالم شـده توسـط دولـت            را به قيمتـي   
قيمت جهاني و قيمت  (التفاوت اين دو قيمت       بفروشند، مابه 

 .گردد به آنها پرداخت مي)  اعتباري

بر اسـاس  : ] (CCP)۲۳[اي جبراني سياست پرداخت دوره .۳
  ايــن سياســت تفــاوت بــين قيمــت هــدف شــلتوك       

و برآورد قيمت بازار يـا مجمـوع قيمـت          ) تن/ دالر ۵/۲۳۱(
حـداكثر  . شـود   التفاوت جبراني پرداخت مـي      تباري و مابه  اع

  . باشد تن مي/  دالر۳۸/۳۶، اي جبراني پرداخت دورهمقدار 
مريكـا  آواردات بـرنج در     : هـاي ويـژه     استفاده از حفاظـت    .۴

  .هاي ويژه است مشروط به حفاظت
بر اساس تعهدات سازمان    مريكا  آ: پرداخت يارانه صادراتي   .۵

ـ توانـد     جهاني تجارت مي    يارانـه   ، تـن بـرنج    ۳۸۵۴۴راي  ب
 ۴/۲حداكثر سقف يارانه صـادراتي      (پرداخت كند   صادراتي  

 ).باشد ميليون دالر مي

از آنجا كـه بـر اسـاس قـوانين سـازمان            : اعتبار صادراتي  .۶
جهاني تجارت پرداخت يارانه صادراتي بايـد كـاهش و در           

پرداخت اعتبار  تعديل  مريكا به سمت    آنهايت حذف شوند،    
  .كت كرده استصادراتي حر

  چين. ۵-۱
كننده برنج در جهـان       چين بزرگترين توليدكننده و مصرف    

از اين رو توليد اين كشور نه تنها نقش مهمي در اقتصاد            . است
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۳۸  

غالت چين دارد بلكه در اقتصاد جهاني برنج نيـز بـسيار حـايز      
هـاي دولـت چـين اكنـون از توليـد             سياسـت . باشد  اهميت مي 

 كيفيت بـاال حركـت نمـوده و    پرمحصول به سمت محصول با  
همين امر نيز موجب كاهش توليد بـرنج در ايـن كـشور شـده              

بنابراين تقاضاي مردم چين نيز از برنج پر محـصول بـه            . است
هـاي    سياست.  هاي با كيفيت باال تغيير كرده است        سمت برنج 

  :در توليد برنج عبارتند از]۲۴[ داخلي و تجاري چين
  آبياري و بذرهاي اصالح شدههاي توليدي به آب و يارانه .۱

سياست حـداقل قيمـت حمـايتي بـراي بـرنج اينـديكا و               .۲
  دالر به ازاي هر تن۱۸۱ و ۱۶۹ژاپونيكا به ترتيب 

غـالت داراي مزيـت     /هايي كه در توليد برنج      تعيين استان  .۳
اي و اعتبارات بيشتر بـه        هاي نهاده   هستند و پرداخت يارانه   
 . گيرد اين استانها صورت مي

بـر اسـاس ايـن        :هـاي موردنيـاز شـلتوك       از زمين حمايت   .۴
اي براي كشت شلتوك مناسـب باشـد،          سياست اگر مزرعه  

هاي غيركشاورزي ممنوع است اما  استفاده آن براي فعاليت 
  .امكان استفاده آن در ديگر توليدات كشاورزي وجود دارد

هر پايگاه در برگيرنده يك شـهر       : ايجاد پايگاه توليد برنج    .۵
.  پايگـاه در كـشور وجـود دارنـد         ۲۰۰ كـه    است، به طوري  

 ميليارد يوان وام براي حمايت توليد بـرنج در ايـن   ۲دولت  
 .ها اختصاص داده است پايگاه

 .هاي برنج حمايت دولت از تحقيق، توسعه و تكنولوژي .۶

دولت چين قيمت خريد بـرنج بـا        : كيفيت باال، قيمت باال    .۷
بـراي  .  استكيفيت را به منظور افزايش توليد آن باال برده 

اين منظور دولت استانداردهاي جديد كيفي ديگـري را در          
 . وضع نموده است۲۰۰۰سال 

هنوز تحت كنترل   ) و ساير غالت  (الملل برنج     تجارت بين  .۸
بخش دولتي هنوز در مـورد ميـزان صـادرات          . دولت است 

هـاي تجـاري      نمايد و از طريـق شـركت        گيري مي   تصميم
  . گيرد انجام مي ]۲۵[ دولتي بويژه

  تجار بخش خصوصي مجاز بـه واردات بـرنج بـه ميـزان             .۹
)  ميليـون تـن    ۳/۵( درصد سهميه مقـداري ترجيحـي        ۵۰ 

. گردد  مابقي توسط شركت بازرگاني دولتي وارد مي      . هستند
 درصد  ۶۵براي واردات بيش از سهميه مقداري نرخ تعرفه         

 .شود اعمال مي

س بـر اسـا   : هاي ويژه در واردات بـرنج       استفاده از حفاظت   .۱۰
هاي چين در زمان الحاق اين كشور به سـازمان            شرط  پيش

هـاي ويـژه      جهاني تجارت، واردات برنج مشمول حفاظـت      
است و در زماني كه حجم باالي واردات، موجـب كـاهش            
قيمـت در بـازار داخلــي شـد، چـين مجــاز بـه اســتفاده از      

 .باشد هاي ويژه و از جمله محدوديت واردات مي حفاظت

ــرن  .۱۱ ــادرات ب ــصار ص ــصار  : جانح ــرنج در انح ــادرات ب ص
 .هاي بازرگاني دولتي است شركت

هاي تنظيم بازار كشورهاي مـورد بررسـي          بررسي سياست 
اي از مداخالت در بازار وجـود دارد          دامنه گسترده نشان داد كه    

هـا در بـين كـشورها بـسيار متنـوع و مختلـف                كه اين مداخله  
ورهاي ي تنظـيم بـازار در كـش       هـا    بيشتر سياسـت   باشد، اما   مي

توسعه يافته موجب اخالل در بازار نشده و يا در صورت اخالل            
با عضويت در سازمان جهاني تجـارت ايـن انحـراف در بـازار              

ي تنظيم بازار گوياي دو مطلـب       ها  سياست. كاهش يافته است  
هـاي مختلـف معمـوالًًًًًً بـه طـور            ها در زمـان     دولت) الف:است
ظـيم بـازار بهـره      زمـان از چنـد ابـزار و سياسـت بـراي تن              هم
را بر حسب محصول ها  آنبر حسب شرايط، نوع )  ب.گيرند  مي

  . دهند تغيير مي

  در ايرانبرنج ي تنظيم بازارها سياست. ۲
در قسمت قبل مروري مختصر به سياستهاي تنظيم بـازار          
و حمايتي كشورهاي منتخب شد در اين بخش ضمن بررسـي           

هاي بـازار      بر مولفه  اين سياستها در كشور به بررسي تاثير آنها       
  .پرداخته خواهد شد

ــضميني. ۲ -۱ ــت ت ــت قيم ــه منظــور حمايــت از  :سياس ب
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۳۹  

۳۹  

توليدكنندگان و جلوگيري از كاهش حداقل قيمـت اعـالم          
 تـضميني اعـالم      قيمتشده، دولت براي كاالهاي خاصي      

 آنچه مسلم است قانون خريد تضميني در ايـران          .نمايد  مي
توان به چند     ست كه مي  با مشكالت اساسي زيادي روبرو ا     

  :]۲۶[مورد آن اشاره نمود
دامنه شمول محصوالتي كه در سياست قيمـت تـضميني           .۱

  .قرار دارند بسيار گسترده است
ساختار و امكانات مناسب براي اجـراي ايـن سياسـت بـه        .۲

  .صورت كارا وجود ندارد
هاي   قيمت:هاي تضميني با هزينه توليد      عدم تناسب قيمت   .۳

نه كامل توليد نيستند، به طوري كه       تضميني بر مبناي هزي   
ي   ها قيمت تضميني از هزينه تمام شـده         در بعضي از سال   

  .توليد كمتر بوده است
تعيين قيمت تضميني بر اساس معيار مناسب، هدفمنـد و           .۴

  .]۲۷[ پذيرد گرا انجام نمي حمايت
بر خالف گندم،   : سازي برنج   فقدان امكانات خريد و ذخيره     .۵

 نظام خريد و نگهداري اسـت، در        كه از سوي دولت داراي    
سازي آن، به منظور ايجاد       زمينه خريد داخلي برنج و ذخيره     

تعادل در بازار برنج، دولت فاقد امكانـات الزم ماننـد انبـار             
  .]۲۸[باشد كافي مي

فصل برداشت محصول زمـان مناسـب       : زمان خريد برنج   .۶
توانـد مـانع از       خريد برنج به قيمت تضميني است كه مـي        

ولي عمالً در مواقعي كـه دولـت در         . ها شود   يمتكاهش ق 
شرايط خاصي به خريد برنج اقـدام كـرده، زمـان خريـد از           

براي نمونه در سال    . ديدگاه كشاورزان نامناسب بوده است    
 كه دولت بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسـالمي   ۱۳۷۶

هـاي گـيالن و        هزار تن محصول در هر يك از استان        ۵۰
، از زمــان تــصويب مجلــس در مازنــدران خريــداري كــرد

در اين  .  ماه به طول انجاميد    سهمهرماه تا خريد محصول،     
راستا دولت براي نخستين بار بـه خريـد بـرنج بـر اسـاس       

 .]۲۹[ قيمت توافقي اقدام كرد

 دولت با   ): سياست تثبيت قيمت   (سياست سقف قيمت  . ۲ -۲
 ياستفاده از اين سياست، عرضه و تقاضاي محصول خاص        

گـذاري، اغلـب بـراي        اين گونـه قيمـت    . كند  ل مي را كنتر 
كاالهايي كه خريد آنها در انحصار دولـت اسـت و بيـشتر             

رود و هدف آن      كنندگان به كار مي     براي حمايت از مصرف   
رويه قيمـت آن در       تثبيت قيمت و جلوگيري از افزايش بي      

 آنچه در بخش خريد و توزيع بـرنج وارداتـي    .باشد  بازار مي 
بر . ، بيشتر در قالب اين سياست بوده است   انجام شده است  

هاي مشخـصي اقـدام بـه          در دوره  دولت) ۲(اساس جدول   
هـاي    تثبيت قيمت برنج نموده ولي به دليل افزايش هزينه        

ها اقدام به افزايش قيمت تثبيتي نيـز          دولت، در برخي سال   
در برنامه اول توسعه قيمت تثبيتـي دولـت در          . كرده است 

در . زاي هر كيلوگرم ثابت بوده اسـت       ريال به ا   ۱۰۰سطح  
 قيمـت در    ۷۸ و   ۷۷هـاي     برنامه دوم توسعه تنها در سـال      

 ريال به ازاي هر كيلوگرم ثابت بوده هـر چنـد            ۵۰۰سطح  
هـاي اول برنامـه       در مقايسه با برنامه اول توسـعه و سـال         

در .  برابـر شـده اسـت      پنجدوم، قيمت توزيعي برنج دولتي      
ت برنج تثبيت نشده و قيمت آن   برنامه سوم توسعه نيز قيم    

در برنامـه چهـارم     .  ريال رسيده است   ۶۸۵ ريال به    ۵۰۰از  
 ريال تثبيت شـده     ۶۸۵توسعه دوباره قيمت برنج در سطح       

دهد كه دولت تنها در برنامـه اول          اين امر نشان مي   . است
توسعه سياست تثبيت قيمت را اجرا نموده است و در بقيـه            

هـاي دولـت، در عمـل از          نـه ها به دليل افـزايش هزي       سال
  . سياست تثبيت قيمت فاصله گرفته است
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۴۰  

  وضعيت قيمت وارداتي در مقايسه با قيمت جهاني - ۲ جدول

 سال

 قيمت واردات
برنج تايلندي 

  )۲ و ۱درجه (
 كيلوگرم/دالر

  قيمت تمام
  شده به

 دالر رسمي

  تمامقيمت 
  بهشده 

 دالر آزاد

  قيمت
  تثبيتي

 كيلوگرم/ريال

اوت قيمتالتف مابه  
تثبتي با قيمت 

 وارداتي
 با ارز رسمي

التفاوت قيمت تثبتي مابه  
 با قيمت وارداتي

 با ارز آزاد

















۲۹/۰

  مطالعه پشتيبان تنظيم بازار برنج). ۱۳۸۶(پرمه، زورار و همكاران : ماخذ
هـاي تنظـيم    يكي از سياست:پرداخت يارانه مصرفي . ۲ -۳

مطـابق  .  پرداخـت يارانـه مـصرفي بـوده اسـت          بازار برنج، 
هاي مصوب روند افزايشي داشته و        ميزان يارانه ) ۳(جدول  

 ميليارد ريال   ۲۲۵۰ به   ۱۳۷۳ ميليارد ريال در سال      ۱۱۶از  
 هـاي   اما به لحاظ ميزان يارانه    .  رسيده است  ۱۳۸۴در سال   

قطعي پرداخت شده وضعيت متفاوت است و در بعـضي از           
اي پرداخت    ها يا يارانه    صوب كردن يارانه  ها با وجود م     سال

نشده يا ميزان پرداختي آن بسيار كمتر از ميـزان مـصوب            
ها با توجه به نرخ ارز        قابل ذكر است در اكثر سال     . باشد  مي

   ريــال،۷۰(مــصوب بــراي واردات كاالهــاي اساســي    
تخـصيص ارز بـراي واردات      )  ريـال  ۳۰۰۰ ريال و    ۱۷۶۰ 

ني اين محصول، قيمـت تمـام       برنج با توجه به قيمت جها     
تر از قيمت اين كاال در بازار داخلي بوده و  شده بسيار پايين  

بر اين اساس تخصيص ارز با قيمت مصوب حمايت شـده           
خود يارانه پنهان براي تهيه، تدارك و توزيع برنج وارداتـي     

 قيمت برنج وارداتـي بـا ارز        ۱۳۷۶براي مثال در سال     . بود
ر از قيمت آن محـصول بـا ارز          درصد كمت  ۵۰دولتي حدود   

  .بازار آزاد بوده است
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۴۱  

۴۱  

  ميليارد ريال:واحد         ۱۳۷۳-۸۵ ميزان يارانه پرداختي به برنج در دوره  -۳جدول            

 شرح

يارانه 

 پرداختي 
  

يارانه 

 مصوب 


  WWW.CMRD.IR اطالعات تنظيم بازارپايگاه : ماخذ                  

  
 به دليـل اينكـه واردات       :اي  و موانع غيرتعرفه  تعرفه  . ۲ -۴

دولت قرار داشته، وضع تعرفـه      بخش عمده برنج در اختيار      
از سـوي ديگـر     . كاركرد واقعي خود را از دست داده اسـت        

واردات بــرنج توســط تعــاوني مرزنــشينان نيــز از معافيــت 
 يـك تنهـا حجمـي كمتـر از        . درصدي برخوردار اسـت    ۵۰

درصد كل واردات توسط بخش خصوصي به تعرفه واقعـي          
  .وارد كشور شده است

بيعي و اقتصادي خود موانـع      هركشوري بنا به مقتضيات ط    
را بـر واردات وضـع كـرده و    اي مختلـف و متعـددي      غيرتعرفه

 در بخش تجارت خارجي كشور تعـداد        ۱۳۸۱ تا سال    .كنند  مي
اي بسيار باال بوده ولي از اين سال بـه بعـد در               موانع غيرتعرفه 

 قانون برنامه سوم توسعه تعداد آنها به شدت         ۱۱۵راستاي ماده   
در مـورد بـرنج دريافـت مجـوز واردات از           . تكاهش يافته اسـ   

ــرين     ــي از مهمتـ ــشاورزي يكـ ــاني و جهادكـ وزارت بازرگـ
در . اي اعمال شده بـوده اسـت        ها و موانع غيرتعرفه     محدوديت

 سال منفـي بـوده و     ۷اي در     هاي تعرفه    معادل ۱۳۶۹-۸۰دوره  
هاي تجاري بر واردات      رغم انواع محدوديت    دهد علي   نشان مي 

در . د داخلي آن حمايت تجاري انجام نشده اسـت        برنج، از تولي  
اي مثبـت اسـت كـه حـاكي از      هاي تعرفـه  ها معادل   ساير سال 

از سـوي ديگـر   . باشـد  حمايت تجاري از محصول داخلـي مـي   
 ۱۳۶۹دهد كه در سال       اي ويژه نشان مي     محاسبه معادل تعرفه  

اي ماليـات ضـمني  بـر توليـد      دولت با وضع موانـع غيرتعرفـه    
ــي اعمــ ــع ۱۳۸۰ال نمــوده در حــالي كــه در ســال  داخل  موان

اي در جهت حمايت از توليـد داخـل عمـل نمـوده و                غيرتعرفه
 ريـال بـه ازاي هـر كيلـوگرم از توليـد             ۱۱۱۰وضع آن معادل    

تـوان نتيجـه      بنابراين مـي  . داخلي حمايت به عمل آورده است     
 از توليـد داخلـي بـرنج        ۱۳۷۷-۸۰هـاي     گرفت كه طـي سـال     
الزم به ذكـر     ]۳۰[.بي صورت گرفته است   حمايت تجاري مناس  

اي در بخش تجارت حذف    موانع غيرتعرفه  ۱۳۸۱است در سال    
  .اي تبديل شده است و به معادل تعرفه

  ۱۳۶۹-۸۰اي برنج در دوره   معادل تعرفه - ۴ جدول

 سال
قيمت سيف 

 )كيلوگرم/دالر(
 قيمت برنج پرمحصول

  اي معادل تعرفه

 )كيلوگرم/ريال(ويژه 

  اي با عرفهمعادل ت

 )درصد ( نرخ ارز آزاد 

۶۹ ۵۹/۱۱۱ -   ۱/۱۳-  

۷۰ ۵۷/۱۶۰ ۰/۲۴ -  

۷۱ ۴۱/۷۷- ۷/۲۰ -  

۷۲ /۷۷/۹۶۰-  ۴/۷ 
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۴۲  

 سال
قيمت سيف 

 )كيلوگرم/دالر(
 قيمت برنج پرمحصول

  اي معادل تعرفه

 )كيلوگرم/ريال(ويژه 

  اي با عرفهمعادل ت

 )درصد ( نرخ ارز آزاد 

۷۳ ۵۵/۱۲۱ -  ۴/۱۶ 

۷۴ ۱۱/۱۶۹ ۹/۲۶-  

۷۵ ۱۴/۷۸۹-  ۸/۵۳-  

۷۶ ۱۸/۲۸۴ -  ۵/۲۸-  

۷۷ ۲/۳۵۰ ۷/۴-  

۷۸ ۳۹/۳۵۹ ۶/۸۷ 

۷۹ ۷۳/۶۱۸ ۱/۲۴ 

۸۰ ۱۵/۱۱۱۰ ۴/۷۴ 

  )۱۳۸۳(حسيني ميرعبداهللا : ماخذ                 

  
 درصـد   ۹۰،  ۱۳۷۵تا پايان سـال     : انحصار واردات برنج    . ۲ -۵

آن نيـز   گرفـت و مـابقي        واردات برنج توسط دولت انجام مـي      
هـايي چـون بنيـاد شـهيد، بنيـاد مستـضعفان و               بوسيله ارگان 

، تعاوني مـصرف كاركنـان      )امكان(جانبازان، تعاوني كارگران    
از . گرفت  هاي مرزنشينان صورت مي      و تعاوني  يبازرگاني دولت 
 واردات برنج به طور كامل به عهده دولـت  ۱۳۷۶ابتداي سال  

نـد تغييراتـي در     هـاي اخيـر هـر چ        در سال . واگذار شده است  
ميزان واردات توسط دولت صورت گرفتـه اسـت ولـي هنـوز             
بخش اعظمي از واردات آن توسط دولت و شـركت بازرگـاني      

 نـشان   ۱۳۸۵آمار واردات سال      بررسي. گيرد  دولتي صورت مي  
 ميليون تـن بـرنج وارد كـشور         ۱۴/۱دهد كه در اين سال        مي

، ۱۳۸۵ تـرين واردكننـدگان بـرنج در سـال          عمـده . شده است 
  بــا وارداتازرگــاني دولتــي ايــران بمــادر تخصــصي شــركت 

سـهم ايـن شـركت از كـل واردات          . ه است ن بود  هزارت ۷۵۸ 
 .ه اسـت  بـود درصد   ۶/۶۶برنج در سال گذشته به لحاظ وزن        

 در رتبـه دوم قـرار        مرزنـشينان  هاي تعاوني   پس از آن شركت   
 ۱۳۸۵هـا در سـال    كل واردات برنج توسط اين تعـاوني   . دارند

بـرنج وارداتـي    كـل   درصـد    ۳۳ هزارتن بوده كـه      ۳۷۶حدود  
تــرين  اي عمــده آمــار مقايــسه. دهــد را تــشكيل مــيكــشور 

دهد سهم شـركت    نشان مي۱۳۸۵واردكنندگان برنج در سال  
هـاي مرزنـشين از ارزش كـل          تعاونيازرگاني دولتي ايران و     ب

سـهم اشـخاص     .ه اسـت  درصد بود   ۶/۹۹برنج وارداتي كشور    
بررسـي آمارهـاي     .باشد  ميدرصد    ۴/۰حقوقي تنها   حقيقي و   

درصد از كل برنج وارداتـي        ۶/۶۶دهد كه     ارائه شده نشان مي   
. درصـد وارد كـشور شـده اسـت          ۴ بـا تعرفـه      ۱۳۸۵در سال   

هـاي تعـاوني      درصد از واردات نيـز بـه شـركت         ۳۳همچنين  
درصدي   ۵۵مرزنشين اختصاص دارد كه از تخفيفات گمركي        

درصـد از كـل       ۴/۰اند و تنهـا گمـرك ايـران از            هاستفاده كرد 
  . درصد حقوق ورودي اخذ كرده است  ۱۵۰واردات برنج 

نظام واردات برنج و انحصار آن از سوي دولت، افزون بر آنكه            
تواند بـه طـور مطلـوب تـامين كنـد،             هاي مورد نظر را نمي     هدف

 بـه   بـا توجـه    از سوي ديگـر      .هزينه باال و كارايي پاييني نيز دارد      
 يند الحاق به سازمان جهان    يفرآاينكه كشور به دنبال طي نمودن       

ج نقش و   يبه تدر  است و بر اساس اصول اين سازمان بايد          تجارت
تـر    نه حضور پررنگ  يمزابد و   يسهم دولت در واردات برنج كاهش       

ـ چرا كه در صـورت تحقـق ا       . دي فراهم آ  يبخش خصوص  ن امـر   ي
تواند   تنوع نمايد و بعالوه نمي    اي برنج را م     دولت بايد خطوط تعرفه   

هاي متفاوت وضـع      براي واردكنندگان يك كاالي مشخص تعرفه     
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۴۳  

۴۳  

در  كـه    ي در صـورت   )واردات توسط دولت و بخش خصوصي     (كند  
براي واردات توسط دولت يـك       صادرات و واردات     يمقررات كنون 

هاي متفاوت وضع  تعرفه و واردات توسط واردكنندگان ديگر تعرفه      
  .شده است

بر توليد،  ي تنظيم بازارها سياستآثار اتخاذ . ۳
  هاي بازار برنج  مصرف، قيمت و ساير مولفه

هاي تنظيم بازار دولت مـورد بررسـي         در قسمت قبل سياست   
ها چه تـاثيري بـر عرضـه و تقاضـاي             قرار گرفت اما اين سياست    

برنج و ساير پارامترهاي مهم نظير سطح زيركشت، توليد، افزايش          
كفـايي، رابطـه مبادلـه، خريـد تـضميني، مـصرف و       عملكرد، خود 

تـوان    بـر ايـن اسـاس مـي       . قيمت داشته بسيار حايز اهميت است     
هاي اتخاذ شده توسط دولت را تعيين نمود          سمت و سوي سياست   

  هـاي مناسـب    و از سوي ديگر بر اساس تجارب كشورها سياست        
  . ديگري را اتخاذ نمود

هاي دولـت     آثار سياست بررسي    :توليد و سطح زير كشت    . ۳ -۱
بر توليد برنج بيانگر آن است كه توليد با نـرخ رشـد متوسـط               

 به بـيش    ۱۳۶۷ هزار تن در سال      ۹۴۰ درصد از    ۵۱/۴ساالنه  
) ۱۳۸۵( ميليون تن در سال دوم برنامـه چهـارم توسـعه             ۲از  

بنابراين در مجموع توليد برنج در كشور افزايش        . رسيده است 
هـاي دولـت      ش اعظـم سياسـت    از آنجا كـه بخـ     . يافته است 

معطوف به افزايش توليد ارقام پرمحصول بوده است، بررسـي          
هـاي    تواند سمت و سوي سياست      وضعيت توليد اين ارقام مي    

 ۱۳۷۳-۸۳توليد برنج پرمحصول در دوره . دولت را نشان دهد
 ۴۶۰ هزارتن به ۴۲۹ درصد از ۷/۰با نرخ رشد متوسط ساالنه  

ارقام پرمحصول نيز داراي فـراز و       توليد  . هزارتن رسيده است  
هـا   فرودهاي فراواني است و توليد اين ارقـام در برخـي سـال           

 هزارتن افـزايش يافتـه و در برخـي از           ۷۰۰به حدود   ) ۱۳۷۷(
  در سـال  ( ها به كمترين ميزان طي دوره رسـيده اسـت             سال

 هـزارتن كـاهش يافتـه       ۲۹۱ توليد ارقام پرمحصول به      ۱۳۷۹
ست كه توليد ارقام دانـه بلنـد بـه دليـل        اين در حالي ا   . )است

ي كمتر دولت ضـمن افـزايش از ثبـات            ا  هاي مداخله   سياست
  . بيشتري نيز برخوردار بوده است

هـاي دولـت، سـطح        يكي از تاثيرپذيرترين متغيرها از سياست     
سـطح زيركـشت بـرنج در ايـن دوره از رشـد             . باشد  زيركشت مي 

 هـزار   ۴۶۷ اسـت و از       درصد برخوردار بـوده    ۶۸/۱متوسط ساالنه   

ـ   مـي اين امر   .  هزار هكتار افزايش يافته است     ۶۳۰هكتار به    د توان
اين باور را بوجود آورد كه دولت در افزايش سطح زيركشت بـرنج             
كارا عمل كرده است اما بررسي سطح زيركشت ارقام پرمحـصول       

دهد كه سطح زيركشت ارقـام دانـه بلنـد در             و دانه بلند نشان مي    
 هـزار هكتـار رسـيده       ۳۶۰ هزارهكتار به    ۲۴۲ از   ۱۳۷۳-۸۳دوره  
، در حـالي كـه سـطح    ) درصـد  ۰۳/۴رشد متوسـط سـاالنه      (است  

 درصد ۱۲/۰زيركشت ارقام پرمحصول با نرخ رشد متوسط ساالنه 
 هزار هكتـار رسـيده اسـت در مقابـل           ۱۱۴ هزار هكتار به     ۱۱۲از  

سطح زيركشت ارقام دانه بلنـد همـواره افزايـشي بـوده اسـت در               
حالي كه در مورد ارقام پرمحصول نوسان سطح زيركشت هماننـد   

تـوان گفـت اگـر چـه دولـت            لـذا مـي   . باشـد   توليد بسيار زياد مي   
 حمايتي را در مورد ارقام پرمحصول اتخاذ نموده امـا           هاي  سياست

هـا بـا موفقيـت        در عمل به دليل عدم اجراي صحيح اين سياست        
  . چنداني روبرو نبوده است

افزايش توليد محصوالت كشاورزي بـه دو شـيوه         : علمكرد. ۳ -۲
. پـذير اسـت     افزايش سطح زيركشت و افزايش عملكرد امكان      

طوري كه بررسي شد در مجمـوع سـطح          در مورد برنج همان   
زيركشت افزايش يافته است بنابراين بخشي از افزايش توليد          

حال عملكـرد در واحـد      . مديون افزايش سطح زيركشت است    
كرده است؟ اين امر بـويژه در مـورد ارقـام           سطح چه تغييري    

پرمحصول كه دولت با انجام تحقيقات بـر روي ارقـام جديـد             
هاي جديد داشته اسـت بـه         پرمحصول، سعي در معرفي گونه    

باشد؟ عملكرد در واحد سطح شـلتوك در دوره           چه صورت مي  
نـرخ رشـد    (تن رسـيده اسـت      پنج   تن به    ۰۳/۳ از   ۸۵-۱۳۶۷

  ).صد در۸۲/۲متوسط ساالنه 
 بنابراين بخشي از افـزايش توليـد مرهـون افـزايش عملكـرد از              

بررسـي  . وري عوامـل توليـد بـوده اسـت          طريق افزايش بهره  
دهد كه عملكـرد آن در دوره      عملكرد ارقام دانه بلند نشان مي     

اما .  تن افزايش پيدا كرده است     ۹/۳ تن به    ۸/۳ از   ۸۳-۱۳۷۳
خـوردار بـوده و از      عملكرد ارقام پرمحصول از رشد باالتري بر      

 تن افزايش پيـدا كـرده اسـت كـه نـشان             ۴۵/۶ تن به    ۶۵/۴
وري عوامل توليد در مـورد ارقـام پرمحـصول و             دهد بهره   مي

  . بويژه معرفي ارقام جديد در اين موفقيت موثر بوده است
   دولـت    اهداف  ترين   و مهم   ترين   از اصلي   يكي :خودكفايي. ۳ -۳

ــت  ــاذ سياس ــاي در اتخ ــشاورز ه ــايي ي ك ــد   خودكف  در تولي
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  ۱۳۸۸  آذر و دي - ۳۸   شماره هاي بازرگاني بررسي

  

۴۴  

   بوده   برنج   از جمله    كشاورزي   و استراتژيك    اساسي  محصوالت
دهـد طـي      ها نـشان مـي      اين در حالي است كه بررسي     . است

دوره مورد بررسي ضريب خودكفايي در توليد ايـن محـصول           
از    خودكفـايي   ضريبتغيير چنداني نكرده است، به طوري كه        

 ۱۳۸۵ درصـد در سـال      ۶/۶۴  بـه  ۱۳۶۸ درصد در سال     ۴/۶۲
هاي اساسي اين امر آن اسـت كـه             يكي از علت  . رسيده است 

ايران در توليد ارقـام پرمحـصول بـرنج داراي مزيـت نـسبي              
نيست و همين امر نيز موجب شده دولت نتواند در خودكفايي            

  .  اين محصول به موفقيت چنداني برسد
اسـت دولـت در     هـاي سي    يكي ديگر از جنبه   : رابطه مبادله . ۳ -۴

تـرين    مهـم . باشـد   مورد برنج، تاثير آنها بر رابطه مبادلـه مـي         
كـاران را تحـت تـاثير قـرار           سياستي كه رابطه مبادلـه شـالي      

گذاري و بويژه سياست قيمت تضميني        دهد سياست قيمت    مي
   حمايـت    تضميني قيمت   سياست   در اجراي    دولت  هدف. است

 ابـزار     كه   بوده  مد كشاورزان  درآ   سطح   و افزايش   از توليدكننده 
   مبادلـه    رابطـه    حفـظ   نيـز بـه صـورت        نيز در خود قـانون      آن

بيني شده    پيش   بخش   و خارج    در داخل    كشاورزي  محصوالت
دوره    طـي    بـرنج    مبادلـه   بطه را   از محاسبه    حاصل  نتايج. است

اين رابطه هر چند همواره باالتر         كه دهد  مي  نشان ۸۵-۱۳۶۸
 كـاهش   ۳۹/۱ بـه    ۸۹/۱ قرار داشته ولي طي دوره  از         از يك 

  .يافته است

ي ديگـري از      جنبـه ميزان خريد تضميني     :خريد تضميني . ۳ -۵
قيمـت  هاي حمايتي است كـه ارتبـاط مـستقيمي بـا              سياست
  دوره   طـي    بـرنج   خريـد تـضميني   ميـزان    .دارد   برنج  تضميني

ن در   هـزارت  ۶/۸۶ به   ۱۳۶۹ تن در سال     ۹۲۳۰ از   ۸۵-۱۳۶۸ 
).  درصد ۰۵/۱۵رشد متوسط ساالنه    ( رسيده است    ۱۳۸۵سال  

  متوسـط سـاالنه     برنامه اول ميزان خريد تضميني با رشـد        در
 تـن كـاهش يافتـه       ۲۹۶۳ تن به    ۹۲۳۰ درصد از    ۵/۳۱منفي  
 خريـد   ۷۶-۷۸ي  هـا   سـال در برنامـه دوم توسـعه و در         . است

بيشترين ميزان خريد تضميني    . تضميني صورت نگرفته است   
ميـزان خريـد    .  برنامه سوم توسعه اقتصادي اختصاص دارد      به

 بـه  ۱۳۷۹در سـال   هـزارتن    ۱۰۸از  تضميني در ايـن برنامـه       
درمجموع بيشترين .  رسيده است۱۳۸۳ هزارتن در سال   ۶/۶۷

 صـورت گرفتـه     ۱۳۷۹ميزان خريد تضميني دولـت در سـال         
اين امر در حالي اتفاق افتاده است كـه توليـد بـرنج در              . است

 كـاهش يافتـه     ۱۳۶۸سال تقريباً به ميزان توليد در سال        اين  
 علت اين افزايش را بايد در مـشكالت ايجـاد شـده در              .است
 قيمت بازار داخلي به دليل      ۱۳۷۸در سال   .  دانست ۱۳۷۸سال  

افزايش شديد واردات برنج قبل از نشاكاري كـاهش يافـت و            
  بـه  بـرنج ايجـاد كـرد،     مشكالت فراواني براي توليدكنندگان     
هاي   هاي وارداتي، صف    طوري كه به دليل اشباع بازار از برنج       

طوالني تحويل برنج به مراكز خريد، عـدم تـامين بـه موقـع              
نقدينگي براي پرداخت بدهي كـشاورزان موجـب سـردرگمي          
كـشاورزان گرديـد و در نهايـت زمينـه را بـراي توليـد ارقــام       

 همين امـر  .پرمحصول و حتي مرغوب را به شدت كاهش داد        
موجب شد در سال بعد و براي حمايـت از ارقـام پرمحـصول              

  . ميزان خريد تضميني افزايش پيدا كند
هـا بـا وجـود        نكته جالب توجه اين است كه در بعضي از سال         

اعالم قيمت تضميني، خريدي از جانـب دولـت صـورت نگرفتـه             
اگر آمار سهم خريد از كل توليد بـرنج بـه عنـوان معيـاري               . است

 كه بيشترين خريـد تـضميني صـورت    ۱۳۷۹ سال   داوري باشد در  
حال از آنجـا كـه ايـن      . باشد   درصد مي  ۳/۸گرفته است اين سهم     

سياست تنها براي ارقام پرمحصول بكار رفته است در اين زمينـه            
 درصد كـل توليـد ارقـام پرمحـصول          ۷/۲۵نيز در بهترين شرايط     

  :اين امر به دو دليل رخ داده است. خريداري شده است
  .تر از قيمت بازار بوده است  تضميني بسيار پايينقيمت .۱
دولت با وجود اعالم خريد تضميني به دليل مشكالت بودجه،           .۲

 . نبوده است) بويژ خريد به موقع(قادر به خريد محصول 

به دليل اين كه توليد داخلي پاسخگويي تقاضـاي          :تجارت. ۳ -۶
داخلي نيـست، دولـت هـر سـاله از طريـق واردات سـعي در                

هش اين شكاف نموده است و بر اين اساس سـاالنه رقـم             كا
قابل توجهي واردات برنج صورت گرفته و ايـران را در زمـره             

ها   رسيبر. واردكنندگان بزرگ بازار جهاني برنج درآورده است      
 درصد  ۹۵/۶ واردات با نرخ رشد متوسط ساالنه        دهد  نشان مي 

 سـال    ميليون تن در   ۱۴/۱ به   ۱۳۶۷ هزار تن در سال      ۳۴۰از  
كـه در بررسـي واردات    طوري همان] ۳۰[. رسيده است۱۳۸۵

برنج  اشـاره شـد ميـزان واردات بـرنج از نوسـانات فراوانـي                
نكته جالب توجه اين كه حتي در بعـضي         . برخوردار بوده است  

ها با وجود افزايش توليد، ميـزان واردات نيـز افـزايش              از سال 
يا بـر عكـس     و  ) ۱۳۷۲ و   ۱۳۷۱براي نمونه سال    (يافته است   
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  هاي بازرگاني    بررسي۱۳۸۸ ـ آذر و دي  ۳۸شماره  

  

۴۵  

۴۵  

 با وجود كاهش توليد واردات نيـز كـاهش يافتـه         ۱۳۷۳سال  (
دهـد كـه واردات بـرنج از فقـدان            اين امر نـشان مـي     . )است

برد، به طوري كه به دليـل فقـدان           ريزي شديد رنج مي     برنامه
متولي در امـر بازاريـابي محـصوالت كـشاورزي در كـشور و              

ين بينـي نادرسـت شـكاف بـين عرضـه و تقاضـا، تخمـ                پيش
نادرستي از نياز وارداتي برنج انجام شده و از همين رو واردات            

ها در بازار داخلي كمـك كنـد و           برنج نتوانسته به ثبات قيمت    
هـاي زيـادي را تجربـه        قيمت برنج تحت تاثير واردات نوسان     

  ]۳۱[ .نموده است
هـاي توسـعه    بررسي رشد متوسـط سـاالنه واردات در برنامـه       

 درصـد بـه     ۸۲/۲۷ترين رشـد واردات بـا       كه بـاال  بيانگر آن است    
واردات بـرنج در ايـن برنامـه        . برنامه اول توسـعه اختـصاص دارد      

 ميليون تـن رسـيد      ۱۶/۱ هزارتن به    ۳۴۰ از   ۱۳۶۷نسبت به سال    
باشـد    كه باالترين ميزان واردات در كل دوره مـورد بررسـي مـي            

در برنامه دوم توسعه اقتصادي كـشور آهنـگ         ). ۱۳۷۹بجز سال   (
 ميليون تن در انتهاي ۱۶/۱واردات كاهش يافت و واردات از      رشد  

 ميليون تن در پايان برنامه دوم توسعه        ۰۲/۱برنامه اول توسعه به     
در برنامـه سـوم     ).  درصـد  ۵۴/۲رشد متوسط ساالنه منفي     (رسيد  

 ۲۵/۲توسعه اقتصادي دوباره واردات با نرخ رشد متوسط سـاالنه           
 ميليون تـن در  ۱۴/۱ به ۱۳۷۸ ميليون تن در سال ۰۲/۱درصد از  

در برنامه چهارم توسعه ميـزان واردات       .  افزايش يافت  ۱۳۸۳سال  
  .  باقي ماند۱۳۸۳در همان سطح سال 

از آنجا كه توليد داخلي برنج، كل تقاضـاي داخلـي را بـرآورد              
كند واردات برنج براي تنظيم بازار ضروري است ولـي بـراي              نمي

ود را در تنظيم بازار ايفا نمايد       آنكه اين سياست به درستي نقش خ      
  :بايد به موارد زير توجه شود

بـراي ايـن كـه      : ريزي بـراي ميـزان واردات مـشخص         برنامه .۱
كاركرد واردات در تنظيم بازار مشخص شـود، الزم اسـت بـا             

در اين  . برآورد ميزان توليد و تقاضا، ميزان واردات تعيين شود        
گذاران را در      سياست تواند  زمينه وجود نظام اطالعات بازار مي     

متاسـفانه هنـوز چنـين نظـام        . ها كمـك نمايـد      گيري  تصميم
 .اطالعاتي به صورت جامع شكل نگرفته است

 يكي از مهمترين مشكالت واردات در بعضي از          :زمان واردات  .۲
ها همزماني آن با فصل برداشـت محـصول و در نتيجـه               سال

واردات از ايـن رو انجـام   .  در بـازار بـوده اسـت        كاهش قيمت 
براي تنظيم بازار داخلي به اهرمـي در جهـت عكـس تبـديل              

 . نظمي بيشتري در بازار انجاميده است شده و به بي

ترين مـواردي     يكي از اساسي  : سازي  هاي ذخيره   وجود سيستم  .۳
توانـد بـه تنظـيم بـازار داخلـي كمـك نمايـد وجـود                  كه مـي  
ليل به د. باشد سازي و انبارداري مي هاي مناسب ذخيره    سيستم

هـايي كـه واردات فراوانـي         ها و در سال     فقدان اين زيرساخت  
انجام شده عرضه برنج يارانه موجـب كـاهش قيمـت بـازار و             

 .كننده شده است توليدافزايش زيان 

هاي دولت در بازار      هاي مهم سياست     يكي از جنبه   :مصرف. ۳ -۷
مـصرف  . باشـد   برنج تاثير آن بر مصرف و مصرف سرانه مـي         

 ۶۵/۴ با نرخ رشـد متوسـط سـاالنه          ۱۳۶۷-۸۵ه  برنج در دور  
 ميليون تن افزايش يافتـه      ۸۸/۲ ميليون تن به     ۲۷/۱درصد از   
بنــابراين ).  ميليــون تــن افــزايش مــصرف   ۶۱/۱(اســت 
هاي حمايتي دولت و پرداخت يارانه براي برنج موجب     سياست

افـزايش مـصرف    . افزايش مصرف برنج در كشور شده اسـت       
 مـصرف و افـزايش مـصرف سـرانه          برنج موجب تغيير الگوي   

 به  ۱۳۶۷ كيلوگرم در سال     ۵۶/۲۴گرديده و مصرف سرانه از      
  .  رسيده است۱۳۸۵ كيلوگرم در سال ۱۸/۴۱

هاي دولـت بـر قيمـت انـواع            بررسي تاثير سياست   :قيمت. ۳ -۸
دهد كـه نـسبت شـاخص          نشان مي  ۱۳۶۷-۸۵برنج در دوره    

صرفي فروشي برنج به شاخص كـل كاالهـاي مـ           قيمت خرده 
اين امـر   .  كاهش يافته است   ۸۲/۰ به   ۲۱/۱كاهش يافته و از     

فروشي برنج كمتر از شـاخص   دهد كه شاخص خرده نشان مي 
بخـش  . كل بهاي كاالهاي مصرفي افزايش پيدا كرده اسـت        

اعظم اين امر به توزيع كوپني و كاالبرگي برنج در ايـن دوره             
  . گردد بر مي

راهكارهاي  و   برنجهاي تنظيم بازار چالش. ۴
  پيشنهادي

در اين مقاله ابتدا سياستهاي تنظـيم بـازار و حمـايتي دولتهـا              
مورد بررسي قرار گرفتند و در قسمت دوم سياستهاي اتخاذ شـده            

هاي مهم بازار بـرنج مطالعـه         در ايران و سپس تاثير آنها بر مولفه       
هاي گذشته بـه مهمتـرين       قسمت در اين بخش با توجه به        .شدند

رنج به شرح ذيل اشاره خواهد شد تا بر اسـاس آنهـا             هاي ب   چالش
بتوان سياستهاي مناسبي براي برون رفت از شرايط فعلـي اتخـاذ            

  :نمود

Archive of SID

www.SID.ir



  ۱۳۸۸  آذر و دي - ۳۸   شماره هاي بازرگاني بررسي

  

۴۶  

مشخص نبودن سياست خودكفايي دولت در زمينه برنج، زيـرا           .۱
هـاي دولـت      با وجود تاكيدات فراوان بر خودكفـايي، سياسـت        

ول از  گيري درستي نبوده و توليد ارقـام پرمحـص          داراي جهت 
علـت ايـن امـر وجـود        . رشد چنداني برخـوردار نبـوده اسـت       

 . باشد مشكالت فراوان ساختاري در طرف توليد مي

ي باالي توليد مهمترين چـالش توليـد بـرنج در ايـران               هزينه .۲
است و همـين امـر موجـب شـده كـه كـشور در توليـد ايـن                   

دهـد    ها نشان مـي     بررسي. محصول داراي مزيت نسبي نباشد    
سر مزيت نسبي قـرار       رقام پرمحصول در نقطه سربه    كه تنها ا  

تواند موجـب خلـق       گذاري دقيق دولت مي     اند و سياست    داشته
 . مزيت در اين نوع ارقام شود

هاي بازار    گري دولت در بازار برنج يكي ديگر از چالش          تصدي .۳
با توجه به اين كه با عضويت ايران در سازمان          . باشد  برنج مي 

اليت بخش دولتي در تجارت خارجي      جهاني تجارت امكان فع   
آن محدود خواهد شد الزم است كه از هـم اكنـون زمينـه را               

 . براي حضور بخش خصوصي در اين بازار فراهم آورد

اندركاران اين بخش معتقدنـد       دست: باال بودن ميزان ضايعات    .۴
 درصـد كـل توليـد       ۱۶-۳۰كه ميزان ضايعات برنج در دامنه       

 .كوبي است ط به مرحله شاليباشد كه بخش اعظمي مربو مي

تـا زمـاني كـه شـبكه دقيقـي از           : اطالعات تنظيم بازار   فقدان .۵
تواند در تنظيم بازار آن  هاي بازار شكل نگيرد دولت نمي مولفه

عدم برآورد دقيق ميزان توليد، همـواره       . با موفقيت عمل كند   
دولت را در تعيين ميزان دقيق واردات با مشكل مواجه نموده           

 .است

عليرغم اينكه شمال كشور يكـي از       :  توسعه صنايع جانبي   عدم .۶
ولـي  شود  مناطق عمده كشاورزي و زراعت برنج محسوب مي       

ي شمالي زراعت   ها  استانصنايع جانبي كافي در     فقدان  بدليل  
 .برنج پويايي الزم را ندارد

تـسطيح اراضـي    :تسريع در عمليات تـسطيح اراضـي شـاليزار         .۷
روري در شــمال كــشور هــاي ضــ شــاليزاري يكــي از برنامــه

 كه توسط دولت تصويب شـده اسـت ولـي           گردد  محسوب مي 
ريـزي و    و كشاورزان را در برنامه    دارد  سرعت بيشتري   به  نياز  

 . طراحي مشاركت داده تا نتيجه بهتري عايد شود

كوچك بـودن قطعـات     : كوچك بودن قطعات زمين زيركشت     .۸
اجـراي  دهد و     هاي توليد را به شدت افزايش مي        شالي، هزينه 

مكانيزاســيون نيــز در ايــن قطعــات داراي صــرفه اقتــصادي 
هاي شالي  دهد كه متوسط زمين ها نشان مي   بررسي. باشد  نمي

  ]۳۲[ ) هكتار۷۶/۰(باشند  كمتر از يك هكتار مي
به دليـل فرسـوده     : كوبي  قديمي و سنتي بودن واحدهاي شالي      .۹

در  بـه بـرنج      يشـال كوبي ضريب تبديل      بودن واحدهاي شالي  
   و كــشورهاي عمــده توليدكننــده اســت  دنيــاران كمتــر ازايــ
در نتيجه بخش زيادي از     ).  درصد ۷۰ درصد در مقايسه با      ۵۵(

 . آيد در ميخرده برنج، دانه مرغ و آرد برنج برنج به صورت 

دهـد    ها نشان مي     بررسي :هاي نوين در برنج    بندي قدان بسته ف .۱۰
رفيت اسمي   واحد فعال بسته بندي برنج با ظ       ۴۲كه در كشور    

با توجه بـه حجـم بـاالي توليـد ايـن          .  تن وجود دارد   ۳۶۷۴۴
 اسـتانداردهاي   .بندي بسيار انـدك اسـت       ميزان ظرفيت بسته  

كننـده   بنـدي  محصول در واحدهاي توليدكننده و حتـي بـسته        
 .دان برنج، علي رقم قدمت تدوين آنها اجرا نشده

هـاي    هـاي مـورد اشـاره مهمتـرين سياسـت           بر اساس چالش  
 :نهادي عبارتند ازپيش

كـه توليـد داخـل      به دليـل اين   : هميه مقداري واردات  اعمال س  .۱
ناپـذير   كننده نياز داخلي نيست، واردات محصول اجتناب       تامين
اوالً بـرآورد   : در زمينه واردات دو كار بايـد انجـام شـود          . است

دقيق ميزان توليد داخلي و نياز مصرفي و سپس تعيين ميزان           
.  ام واردات در زمان مناسبثانياً، انج. واردات

اي بايـد طـوري       سيـستم تعرفـه   : متنوع نمودن خطوط تعرفه    .۲
تعيين شود كه هيچ وارداتي با قيمتي كمتر از قيمت حمـايتي            

اي شـناور     به عبارتي ديگر سيستم تعرفه    . مطلوب ميسر نباشد  
شود كـه ميـزان تعرفـه بـا كـاهش قيمـت جهـاني                 باعث مي 

  . قيمت جهاني كاهش يابدافزايش پيدا كند و با صعود 
هاي پرداخت مستقيم، جبراني و ثابت براي       استفاده از سياست   .۳

هـاي    سياسـت وهـا جـز   ايـن سياسـت  (حمايت از توليد بـرنج   
). سبز سازمان جهاني تجارت هستند جعبه

: كاهش ضايعات برنج از طريق نوسـازي صـنعت شـاليكوبي           .۴
. باشـد   يكوبي م  بيشترين ضايعات برنج مربوط به مرحله شالي      

هاي چند مليتي و يـا   در اين زمينه استفاده از تجربيات شركت     
ــالي   ــدرن ش ــنعت م ــراي ص ــا در اج ــشاركت آنه ــوبي و  م ك

با توجه به   ). تجربه كشور هند  (هاي آن ضروري است       فرآورده
كـوبي در حـال       اين كه طرح اصالح و نوسازي صنعت شـالي        
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ارد اجرا است و براي موفقيت آن در عمل الزم اسـت بـه مـو              
:زير توجه شود

بنـدي    هاي واجـد نوسـازي از طريـق درجـه           تعيين كارخانه -۱-۴
  . هاي موجود كشور كارخانه

 اســتقرار آزمايــشگاه كنتــرل كيفيــت بــرنج بــراي ارزيــابي -۲-۴
  . كوبي  هاي شالي عملكرد كارخانه

هـاي    ريزي بـراي ارائـه خـدمات فنـي بـه كارخانـه               برنامه -۳-۴
هـاي    انـدازي شـركت     راه(كرد آنها   شاليكوبي و نظارت بر عمل    

خدمات مهندسي و نظارتي در بخـش كـشاورزي در منـاطق            
  . )برنج خيز كشور

هـاي     اجراي استانداردهاي كمي و كيفي برنج در كارخانـه         -۴-۴
 . شاليكوبي و نظارت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي

هـاي آمـوزش جهـت كـاهش ضـايعات در              برگزاري دوره  -۵-۴
 . ريمرحله فرآو

با توجه به اينكه    : گذاري تضميني   تجديد نظر در سياست قيمت    . ۵
هـاي قيمتـي در بـازار        اكنون بيشتر كشورها از طريق سياست     

كننـد تجديـد نظـر در ايـن سياسـت             محصول دخالـت نمـي    
دولت اگربـه دنبـال افـزايش توليـد ارقـام پـر             . ضروري است 

ت قيمـ ( ]۳۳[محصول است الزم است برنامه اعتبار محصول      
منظور تامين نقدينگي كـشاورز در هنگـام     حداقلي است كه به   

برداشت محصول و در عين حـال ايجـاد فرصـت اسـتفاده از              
تواننـد   كـشاورزان مـي   . گردد هاي باالتر آتي، تعيين مي     قيمت

صورت اعتباراي به دولـت واگـذار نماينـد          محصول خود را به   
ولي محصول را تا زمـان مشخـصي در نـزد خـود نگهـداري               

چنانچه طي اين مدت كشاورزان بتواننـد محـصول         .نمايند مي
فروش برسـانند، پـول دريـافتي از         قيمت باالتري به   خود را به  

در غيـر   . دولت را به اضافه سود معـين بـه دولـت بازگرداننـد            
ــن ــت    اي ــار دول ــصول را در اختي ــان دوره مح ــورت در پاي ص

  . را در مورد برنج به اجرا گذارد) گذارند مي
وجــه بــه ايــن كــه خودكفــايي تنهــا در ارقــام هيبريــدي بــا ت. ۶

پذير است و اين ارقام نيز بازار پسندي مناسـبي نـدارد،              امكان
بخش تحقيقات كشور بايـد بـه سـمت اصـالح ارقـام بـومي               
حركت كند كه هم بازارپسندي مناسبي دارند و هـم توانـايي            

  . هاي مشابه خارجي دارد رقابت با گونه
ق يـ م و از طر يرمـستق يرنج كشور به طـور غ     شي از واردات ب   بخ. ۷

دكننده عمده بـرنج نبـوده بلكـه فقـط بـه            يي كه تول  يكشورها

) ر امارات متحده عربـي    ينظ(كنند    صادرات مجدد آن اقدام مي    
مت وارداتـي   يش ق يا به افزا  عتًين امر طب  يرد كه ا  يگ  صورت مي 
ـ كه بـا      شود، حال آن    منجر مي  گـذاري مناسـب      اسـت يك س ي

بندي برنج را كه در حـال         افزوده ناشي از بسته   توان ارزش     مي
شـود، بـه داخـل كـشور          اد شده مي  يب كشورهاي   يحاضر نص 

مورد   ش بي ينه اشتغال از افزا   يمنتقل و ضمن فراهم آوردن زم     
  .ري كرديشگيز پنيمت برنج وارداتي يق

ها بـه     كوبي   يكي از مشكالت صنعت برنج، نحوه فعاليت شالي        . ۸
است كه انگيزه آنها را براي افـزايش        العمل كاري     صورت حق 

گذاري كاهش داده از اين رو حركت به سـمت نـوعي              سرمايه
در ايـن نحـوه     . ادغام عمودي در اين صنعت ضـروري اسـت        

كوبي خريدار اصلي برنج هستند و با         هاي شالي   تعامل كارخانه 
هـا ارزش افـزوده كـاال را نيـز افـزايش           انجام سـاير فـرآوري    

ها از افـزايش كمـي و          ديگر چون كارخانه   دهند و از سوي     مي
شـوند بـه دنبـال اسـتفاده از           منـد مـي     كيفي محـصول بهـره    

  .كوبي نيز خواهند بود فناوريهاي جديد در امر شالي
  

  ها نوشت يپ
اين مقاله برگرفته از طرح نظام پـشتيبان تنظـيم بـازار بـرنج               .۱

است كه در موسسه مطالعات و پژوهـشهاي بازرگـاني انجـام            
 . تشده اس

بر اساس تئوريهاي اقتـصادي ارتبـاط و همبـستگي توليـد و              .۲
واردات بايد منفي باشند اما واردات برنج با توليد داخلي آن در            
ايران نه تنها منفي نيست بلكـه ايـن همبـستگي مثبـت نيـز               

بدين معني كه با افزايش توليـد ميـزان واردات نيـز            . باشد  مي
  .افزايش يافته است

ظور كاهش ضايعات اين محصول در كـشور        خيراّّّ دولت به من   ا .۳
ــاختار    ــالح س ــون اص ــي همچ ــداماتي اساس ــه اق ــادرت ب مب

هاي مخصوص   كوبي، تامين تعدادي كمباين    كارخانجات شالي 
 ۴۰۰۰ها حـدود    بر اساس آمار  . نموده است ... برداشت برنج و    

 كوچك در كشور وجـود دارنـد، كـه حـداقل            كوبي  واحد شالي 
 تـن  ۴۰۰۰  آنهـا اكثر ظرفيـت  تن و حـد ۲۰۰ظرفيت توليدي   

يكي از آثار و تبعات اين صنعت،       . باشد  برنج سفيد در سال مي    
بر . كوبي است   هاي شالي   باال بودن ميزان ضايعات در كارخانه     

اساس  برآوردهاي انجام شده زيان ناشـي از خـرده بـرنج در              
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 ميليارد ريال اسـت و كـل زيـان ناشـي از             ۱۴۵۴سال بالغ بر    
بر ايـن   . باشد   ميليارد ريال مي   ۵/۱۹۹۲ال  ضايعات برنج در س   
ــال  ــاس در س ــرح ۱۳۸۳اس ــنعت   ط ــازي ص ــالح و نوس اص

 به عنوان يك ضرورت در دستور كـار قـرار           كوبي كشور  شالي
 كارخانه  ۱۵۰۰بيني شده در مجموع       در اين طرح پيش   . گرفت
 تـن در روز     ۵۰ و   ۴۰،  ۳۰هـاي     كوبي مدرن بـا ظرفيـت       شالي
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