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 های حمایتی دولت در بازار برنج ایرانبررسی اثر سیاست

 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد * چیمن صیادی

 علیرضا کرباسی، محمد قربانی و محمود صبوحی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

chiman.sdi@gmail.com 

 

 چکیده

های حمایتی مختلفی برخوردار های خاص، در جهان از حمایت و سیاستبخش کشاورزی به دالیل مختلف و داشتن ویژگی

یافته و در حال توسعه نیز متفاوت بوده است به های حمایتی در بخش کشاورزی  در کشورهای توسعهباشد. سیاستمی

اند اما ای از این بخش کردهی مشخص و هدفمند، حمایت گستردههایافته با سیاستنحوی که کشورهای توسعه

توجه شده است. در ایران نیز های کشورهای در حال توسعه عمدتا منجر به حمایت منفی و یا عدم حمایت قابلسیاست

به اینکه نماید. با توجه های مختلف حمایتی استفاده میدولت برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی از سیاست

ای تاثیر معیار کلی باشد در این مطالعه به کمک روش حداقل مربعات سه مرحلهبرنج، محصولی اساسی در کشور می

ی دولت در بازار برنج، بر واردات، صادرات، تولید و مصرف برنج ی واردات برنج، به عنوان دو سیاست عمدهحمایت و تعرفه

داری بر واردات، صادرات، تولید و مصرف برنج ندارد در حمایت تاثیر معنی سنجیده شد. نتایج نشان داد معیار کلی

شود اگر سیاستگزاران قصد داری بر این متغیرهاست. لذا پیشنهاد میی واردات دارای تاثیر معنیحالیکه سیاست تعرفه

ه استفاده کنند، زیرا این ابزار ریزی برای کنترل واردات، صادرات، تولید و مصرف برنج را دارند، از ابزار تعرفبرنامه

 کارآمدتر از سیاست کلی حمایت است.

 حمایت، برنج، تعرفه، سیاست: هاکلید واژه
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 مقدمه

شود. این برنج یکی از غالت مهم مصرفی انسان است و در بین غالت تنها محصولی است که منحصرا برای انسان کشت می

که سهم آن در تأمین رود، به طوریتأمین امنیت غذایی خانوارها به شمار می محصول، همچنین ماده غذایی بسیار مهمی در

درصد است و این خود اهمیت عرضه و تقاضای برنج را در اقتصاد کشاورزی دنیا  74کالری روزانه مردم جهان بیشتر از 

درصد آن مربوط  36صاص داده که درصد از تولید و مصرف برنج را به خود اخت 34دهد. قاره مذکور، ویژه آسیا نشان میبه

 .]1[به کشورهای در حال توسعه است 

افزایش چشمگیری  14باشد که مصرف آن پس از دهه در ایران پس از گندم، برنج دومین محصول کشاورزی پرمصرف می  

صول در ردیف ترین اقالم سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و این محیافته است بطوریکه امروزه برنج یکی از عمده

کاالهای اساسی و ضروری قرار گرفته است. با افزایش درآمدهای نفتی در اوایل دهه پنجاه در ایران، واردات بسیاری از 

ای پیدا نمود، بدین ترتیب محصوالت کشاورزی از جمله برنج افزایش یافته و این محصول در سبد غذایی خانواراهمیت ویژه

. بر مینای محاسبات مصرف ظاهری، مصرف سرانه برنج در کشور طی سه دهه ]7[ش گذاشتمصرف سرانه برنج رو به افزای

کیلوگرم در سال  51کیلوگرم به ازای هر نفر در دهه پنجاه به متوسط  71گذشته همگام با افزایش تولید افزایش یافته و از 

ت تا تولید داخلی برنج پاسخگوی رشد جمعیت و افزایش رشد مصرف سرانه برنج سبب شده اس. ]9[رسیده است  1937

نیاز داخلی نباشد و همه ساله نیازمند واردات مقادیر زیادی انواع برنج خارجی باشیم. بنابراین تأمین و توزیع آن جزو 

ه دلیل هزینه باالی تولید و عدم مزیت نسبی تولید آن در داخل، ایران یکی از باشد. از طرفی بهای اصلی دولت میدغدغه

درصد نیاز داخلی از طریق واردات تأمین  94آید و بطور متوسط حدود واردکنندگان عمده این محصول بحساب می

 .]5[شودمی

 1942تا  1941گونه ای که طی سالهای کننده را شاهد بوده به رشد مقادیر برنج وارداتی در سالهای اخیر روندی نگران  

میلیون تن افزایش یافته است. پیشی گرفتن میزان واردات برنج از میزان تولید این  7/1واردات این محصول به بیش از 

کنند به خطر ای مستقیم از این راه امرار معاش میایست که کسب و کار کشاورزانی را که به گونهمحصول در کشور مخاطره

روند، این ته است. مجاورت ایران با دو کشور هندوستان و پاکستان که از تولیدکنندگان بزرگ برنج دنیا به شمار میانداخ

نگرانی را تشدید کرده است. کشور پاکستان صادرات برنج را به عنوان راهبردی حیاتی در تأمین نیازهای ارزی خود مدنظر 

د از اراضی شالیکاری جهان به کشور هندوستان و دستیابی این کشور به درص 74قرار داده است. از سوی دیگر، اختصاص 

های زراعی همچون تولید محصوالت هیبرید سبب شده که بازار برنج ایران از سوی دو کشور یاد شده مورد هدف فناوری
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د مختلف اثرگذاری . لذا اهمیت بررسی ابعا]1[قرار گیرد و زراعت برنج در ایران در سالهای آتی با چالش مواجه شود

 های مختلف آن، ضرورتی انکارناپذیر است.های دولت در بازار برنج ایران بر بخشسیاست

ای صورت گرفته است. در این های حمایتی دولت در کشور و خارج از کشور مطالعات گستردهدر راستای بررسی سیاست

اند، پرداخته شده ترین رابطه را با مطالعه حاضر داشتهترین و مناسبقسمت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی که نزدیک

 است. 

(، به طور خاص و هدفمند به بررسی میزان تاثیر حمایت از تولیدکننده و نیز تاثیر این 1937رضایی و همکاران )  ]6[

ز های تولید در این بخش پرداخته شد. شاخص حمایت اشاخص بر متغیرهای مهمی مثل ریسک درآمدی و هزینه

، برای محصوالت منتخب باغی )سیب، خرما، مرکبات و پسته( محاسبه و اثر این 1964-1943ی زمانی تولیدکننده در دوره

اند ریسک ها توانستهبررسی شد. نتایج نشان داد که بطور متوسط حمایت ccvشاخص بر ریسک درآمدی با استفاده از معیار 

 و مرکبات کاهش دهند.درآمدی را برای محصوالت خرما، پسته، سیب 

(، به منظور بررسی میزان حمایت از محصول پنبه شاخص مجموع میزان حمایت داخلی 1931پهلوانی و همکاران )]2[

(AMS)1 های موردنظر، را محاسبه کردند.سپس با استفاده از اطالعات سری زمانی برای سال  1942-1962های برای سال

ها واکنش کشاورزان نسبت به های تقاضای قیمتی نهادهرد کرده و با محاسبه کششتابع هزینه ترانسلوگ مقید را برآو

تغییرات قیمت ناشی از آزادسازی را مشخص کردند. نتایج مطالعه نشان داد که در نرخ ارز آزاد در تمامی دوره از محصول 

محصول پنبه حمایت صورت نگرفته از  1924-44و  1921های پنبه حمایت به عمل آمده است و در نرخ ارز رسمی در سال

 اند.کردهاست و کشاورزان مالیات پنهان پرداخت می

اثرات پرداخت حمایت  7(MTRI(، با استفاده از شاخص محدودیت تجارت مرکانتیلیستی )7411اربان و همکاران ) ]4[

ای شاخص حمایت تولیدکننده گیری کردند. برای این منظور از جداول دادهداخلی را در چارچوب تعادل عمومی اندازه

(PSE در سازمان تجارت جهانی استفاده شد. نتایج نشان داد هر چند این شاخص از سال )افزایش یافته اما  7442تا  7445

های حمایتی داخلی، بیشتر از تعرفه و انحراف تجاری کاهش یافته است. همچنین نتایج حاکی از این است که پرداخت

 کند.تجارت را محدود می های صادراتی،یارانه

های سازمان جهانی ( عملکرد صادرات کشاورزی کشور هند را قبل و بعد از اجرای سیاست7411ویرندا و سینگ )] 3[

های سازمان تجارت جهانی، نرخ رشد مرکب ساالنه تجارت را تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد که با اجرای سیاست

 رای نرخ رشد مثبت بود و هم نرخ رشد منفی.صادرات کشاورزی هند هم دا

                                                           
1 Aggregate Measurement of Support 
2 Mercantilist Trade Restrictiveness Index 
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،  ] 17[(      1934، هاتف و همکاران ) ]11[ ( 1934،  پرمه و کرباسی ) ]14[ (1934سایرین مانند  بخشی و پیکانی )

،  ] 11[(      1943، رضایی و همکاران ) ] 15[(      1934، موسوی و اسماعیلی ) ] 19[(      1934نجفی و باقری )

، عزیزی و ] 12[( 7411در داخل کشور و  چن و همکاران )  ] 16[(      1943ابی بشرآبادی و موسوی محمدی )مهر

 ] 71[(      7415، ویالر والنکون ) ] 74[(      7415، برینک ) ] 13[(      7415، ستبونسارنگ )] 14[( 7411همکاران )

های در خارج از کشور، حمایت  ] 79[(      7419ک و همکاران )و برین  ] 77[(      7419، اوبی اقبدی و همکاران )

 اند.های مختلف بررسی کردهکشاورزی را از جنبه

های دولت مطالعات ی بررسی حمایتدهد در زمینههای حمایتی نشان میی سیاستی سایرین در زمینهبررسی مطالعه

ای که بطور مستقیم اثر شود که در بین این مطالعات، مطالعهمی زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است، مشاهده

های حمایتی را بطور همزمان در بازار محصوالت )واردات، صادرات، تولید و مصرف( بررسی کند، وجود ندارد. لذا در سیاست

 این مطالعه به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

 

 مواد و روشها 

 

های حمـایتی  ( اثر سیاست3SLSای )مرحلهه از روش سیستم معادالت همزمان و حداقل مربعات سهدر این مطالعه با استفاد

ی دولت در بازار برنج ایران بر واردات، صادرات، تولید و مصرف این محصول بررسـی شـد. در ایـن راسـتا دو سیاسـت عمـده      

 تعرفه.   ( وAMSدولت در بازار برنج ایران انتخاب شد، سیاست معیار کلی حمایت )

 ی سایرین و آزمون علیت هسیائو انتخاب شده است. متغیرهای مطالعه با توجه به مطالعه

( از AMSباشد. معیار کلی حمایت )می 1939تا  1927های مورد استفاده در این مطالعه بصورت سری زمانی از سال داده

های وزارت جهادکشاورزی، جمهوری اسالمی ایران، سالنامههای گمرک ها از آمارنامهو سایر داده] 75[ی صیادی      مطالعه

های نفتی از سال های فائو استخراج شد. الزم به توضیح است تحریمهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دادهداده

بانکی بر واردات و  آغاز شد و اکنون هم ادامه دارد. به دلیل تاثیر تحریم 1941های بانکی علیه ایران از سال و تحریم 1925

 به عنوان متغیر مجازی تحریم در نظر گرفته شد. 1941صادرات، سال 

 مدل تجربی -2-1

 

 ی همزمان و بصورت زیر است:معادله 5در نهایت مدل انتخاب شده در قالب 
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Im=c(1) + c(2)*pro(-1) + c(3)* cons(-1)+ c(4)* im(-1) +c(5)*er+ c(6)*trf+ c(7)*impdp+ 

c(8)*gdp+ c(9)*bc+ c(10)*ex(-1)+ c(11)*ams 

 

(0)  

Ex=c(12)+ c(13)*im+ c(14)*pro(-1)+ c(15)*cons+ c(16)*im(-1)+ c(17)*er+ c(18)*trf+ 

c(19)*bc+ c(20)*gpdp+ c(21)*ex(-1)+ c(22)*ams 

 

(9)  

Pro= c(23)+ c(24)*im+ c(25)*ex+ c(26)*pro(-1)+ C(27)*cons(-1)+ c(28)*im(-1)+ c(29)*trf+ 

c(30)*gpdp+ c(31)*ex(-1)+ c(32)*rain+ c(33)*ams 

 

(3)  

Cons= c(34)+ c(35)*im+ c(36)*ex+ c(37)*pro(-1)+ c(38)*pro+ c(39)*trf+ c(40)*impdp+ 

c(41)*gdp+ c(42)*ams 

(5)  

 

 ی باال داریم:که در معادله

   LN Im :واردات برنج لگاریتم Trf LN  :ات برنجتعرفه وارد لگاریتم 

 

Ex  LN :لگاریتم صادرات برنج 

 

LN Gdp  :لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور 

 

 LN Pro :تولید برنج لگاریتم 

 

 LN Exr لگاریتم نرخ ارز : 
 

Cons LN: لگاریتم مصرف 
LNRain  :میزان بارندگی کشور لگاریتم 

 

Gpdp LN: لگاریتم نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی برنج 

 

LNBc  :لگاریتم متغیر مجازی تحریم 

 

Impdp  LNلگاریتم نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخلی برنج : 

 
 

( مربوط به واردات برنج است که واردات برنج را تابعی از تولید سال قبل، مصرف سال قبل، واردات سال قبل، 1ی )معادله 

ه قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی، متغیر مجازی تحریم، ی واردات برنج، نسبت قیمت وارداتی بنرخ واقعی ارز، تعرفه
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( مربوط به صادرات برنج است که تابعی از مصرف، 7ی )گیرد. معادلهصادرات سال قبل و میزان کلی حمایت در نظر می

به قیمت ی واردات، متغیر مجازی تحریم، نسبت قیمت جهانی واردات سال قبل، صادرات سال قبل، نرخ واقعی ارز، تعرفه

را تابعی از واردات، صادرات، تولید سال  ( مربوط به تولید برنج است که آن9ی )داخلی و میزان کلی حمایت است. معادله

گیرد. ی واردات برنج، بارندگی سال قبل و میزان حمایت کلی در نظر میقبل، مصرف سال قبل، واردات سال قبل، تعرفه

است و تابعی از واردات، صادرات، تولید سال قبل، تولید، تعرفه، نسبت قیمت وارداتی به (مربوط به مصرف برنج 5ی )معادله

 قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی و میزان کلی حمایت است. 

(، VIFخطـی مرکـب )  های فرضیه و تصریح در سیستم معادالت همزمان مانند آزمون تشخیص، آزمون همبعالوه سایر آزمون

هاسمن، آزمون خودهمبستگی سیستم معادالت همزمان، آزمون نامسـانی واریـانس سیسـتم معـادالت      آزمون تورش تصریح

برا به منظور بررسی نرمال بـودن   -پاگان برای بررسی استقالل معادالت از یکدیگر، آزمون جارکو -بروچ LMهمزمان، آزمون 

 ام شد.انج STATA 14افزار و با استفاده از نرم  3SLSهای معادالت در مدل

 

   گیریبندی و نتیجهجمع

 

حمایت از بخش کشاورزی بنا به دالیل گوناگون از قبیل ایجاد اشتغال و رونق تولید در صنایع پیشین و پسین، برقراری 

ی روستا و حفظ ساختار روستایی و امنیت غذایی، اساسی بودن برخی از کاالهای کشاورزی در سبد غذایی جامعه، توسعه

هاجرت به شهرها، حفظ پایداری محیط زیست، کمک به امنیت ملی و استقالل کشور و ارتقاء درآمد جلوگیری از م

یافته و در حال توسعه مطرح است. در ایران نیز همواره ی کشورها اعم از توسعهکشاورزان حائز اهمیت بوده و در همه

ی حاضر تاثیر دو سیاست است. در مطالعههایی در جهت حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی اتخاذ گردیده سیاست

شود و در واقع های کاهشی سازمان تجارت جهانی را شامل میهای مشمول سیاستحمایت معیار کلی حمایت )حمایت

ی واردات بر واردات، صادرات، تولید و مصرف برنج شود( و تعرفهمانعی بر سر راه پیوستن ایران به این سازمان محسوب می

 . سنجیده شد

های قبل از تفسیر نتایج تخمین، باید خاطر نشان کرد برنج محصولی خاص است، خاص از این نظر که دارای ارقام و واریته

گیرد. نه تنها ارقام واردتی این های مختلفی نیز به خود میمختلفی است و با توجه به کیفیت و ارقام متفاوتی که دارد قیمت
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شود، به عبارت دیگر در این ها و ارقام بسیار متنوعی کشت میداخل کشور نیز واریتهمحصول از هم متفاوتند بلکه در 

های متفاوت مواجهیم که هم در داخل تولید ها و قیمتمطالعه با یک کاالی همگن روبرو نیستیم بلکه با کاالیی با کیفیت

ها در تخمین بستگی به غالب بودن اثر هر متشود. نتایج و عالشود و هم صادر میشود و هم از سایر کشورها  وارد میمی

 ی معادالت سیستم معادالت همزمان آمده است.کدام آنها دارد. در زیر نتیجه

 

 (3slsی تخمین سیستم معادالت همزمان )نتیجه -1جدول 

 مصرف تولید صادرات واردات متغیرها

 *-19/4 444/4 3/1 ...... واردات

 449/4 **-41/4 ....... ...... صادرات

 447/4 **77/4 -2/5 -14/4 وقفه تولید

 -45/4 ...... ....... ...... تولید

 ....... ***-61/4 ....... *-11/7 وقفه مصرف

 ....... ....... -63/4 ....... مصرف

 ....... **-77/4 49/4 -419/4 وقفه واردات

 ....... ....... 55/4 **-46/4 نرخ واقعی ارز

 442/4 **45/4 **-23/4 **-44/4 تعرفه

 *46/4 ....... ....... *91/4 نسبت قیمت وارداتی به قیمت واخلی

 46/4 ....... ....... -72/4 تولید ناخالص داخلی

 ....... ....... ***4/1 **59/4 متغیر مجازی تحریم

 ....... *9/1 **-1/16 ....... نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی

 ....... **-49/4 ***-59/4 41/4 وقفه صادرات

 ....... -19/4 ....... ....... وقفه بارندگی

 41/4 41/4 16/4 -46/4 شاخص کلی حمایت داخلی

CN
2R 4246 4234 4237 4231 

 (%14دار در سطح و ***معنی %1، ** معنی دار در سطح %1های تحقیق) *معنی دار در سطح یافته منبع:             

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

314 

 

 دله وارداتمعا -9-1

ی واردات، نرخ ی مصرف، وقفهشود، متغیرهای وقفههمانگونه که در جدول برآورد سیستم معادله در فصل قبل مشاهده می

دار و متغیرهای نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخلی برنج و متغیر مجازی تحریم واقعی ارز، تعرفه دارای اثر منفی و معنی

شود ضریب متغیر مصرف با وقفه برابر ر واردات این محصول هستند. همانطور که مالحظه میدار بدارای اثر مثبت و معنی

درصد  7دهد که با افزایش یک درصد مصرف سال قبل، واردات دار است. این ضریب نشان میدرصد معنی 1و در سطح  -7

ی منفی بین و هم برنج وارداتی، رابطهگیرد یابد. در این مورد ، چون مصرف هم از برنج تولید داخل صورت میکاهش می

دهد که بیشتر برنج مصرفی، از تولیدات داخلی بوده است و با افزایش مصرف برنج داخلی، تقاضا مصرف و واردات نشان می

درصد  1باشد. ضریب متغیر نرخ ارز در سطح برای برنج وارداتی کاهش یافته است. پس این عالمت چندان دور از انتظار نمی

دهد هرگاه نرخ واقعی ارز یک درصد افزایش یابد، به دست آمده است. این ضریب نشان می 46/4دار و مقدار آن نیمع

یابد. عالمت این متغیر مطابق تئوری و مورد انتظار است، زیرا با افزایش نرخ ارز، ارزش درصد کاهش می 46/4واردات برنج 

یابد. ضریب شود و در نتیجه واردات کاهش میشود گرانتر میرز محاسبه میپول داخلی کم شده و کاالهای وارداتی که با ا

دهد یک درصد افزایش نرخ تعرفه است که نشان می -44/4دار شده و مقدار آن برابر درصد معنی 1متغیر تعرفه در سطح 

های وارداتی هزینه است، قیمت شود. یعنی با باال رفتن نرخ تعرفه که یکدرصد می 44/4باعث کاهش واردات برنج به میزان 

یابد. عالمت این متغیر نیز منطبق با تئوری و مورد انتظار است. ضریب نسبت قیمت گرانتر تمام شده و واردات کاهش می

دهد یک درصد افزایش دار است. این ضریب نشان میمثبت و در سطح یک درصد معنی 91/4وارداتی به قیمت داخلی برابر 

دهد. تغییر نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخلی درصد افزایش می 91/4ارداتی به قیمت داخلی، واردات در نسبت قیمت و

ی مثبت بین این به تغییر قیمت وارداتی و یا تغییر قیمت داخلی و یا هر دو )البته به نسبت نابرابر( بستگی دارد. رابطه

یابد، افزایش این نسبت یا به دلیل افزایش واردات هم افزایش میدهد مثال با افزایش این نسبت، متغیر و واردات نشان می

قیمت وارداتی است یا به دلیل کاهش قیمت داخلی و یا به هر دو دلیل. اگر کاهش قیمت داخلی و یا افزایش قیمت وارداتی 

ن متغیر نسبت قیمت ی مثبت بیبه دلیل تغییر کیفیت محصول باشد، باید در انتظار افزایش واردات باشیم یعنی رابطه

دهد یک درصد است که نشان می 59/4دار و برابر درصد معنی 1وارداتی به داخلی. ضریب متغیر موهومی تحریم در سطح 

ها بر یک کشور باید درصد شده است. از نظر تئوری اعمال تحریم 59/4ی ها باعث افزایش واردات به اندازهافزایش تحریم

هایی که های بانکی و سایر تحریماری خارجی کشور گردد ولی با توجه به اینکه به دلیل تحریمباعث اختالل در سیستم تج

ی پایاپای ی درآمد دولت و کشور است، مجبور به مبادلهکشور ما با آن مواجه بوده است و عمال برای فروش نفت، که عمده

جهت مبادله بوده است، در این شرایط، افزایش واردات  عمده)تهاتری یا کاال به کاال( نفت بوده است و برنج یکی از کاالهای 

معنی بر برنج، همراه با تحریم، کامال قابل انتظار است. در پایان شاخص کلی حمایت داخلی، دارای تاثیر منفی ولی بی

بر واردات برنج  ی مصرف و تعرفه، تاثیرگذارترین متغیرهادهد متغیرهای وقفهواردات است. همانگونه که نتایج نشان می

 است.
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 معادله صادرات -9-7

دار و نسبت قیمت جهانی به دهد، متغیر مجازی تحریم دارای اثر مثبت و معنیهمانطورکه نتایج تخمین مدل نشان می

داری بر صادرات هستند. البته با توجه به اینکه سهم صادرات در تجارت ی صادرات دارای اثر منفی و معنیداخلی و وقفه

ان بسیار اندک و حتی قابل صرفنظر است، نتایج آن خیلی قابل استناد نیست ولی حذف این معادله به دو دلیل ممکن ایر

ی سیستم را تحت ی حاضر است و دوم، حذف این معادله، نتیجهنبود، اول اینکه بررسی تغییرات آن جزو اهداف مطالعه

 داد.تاثیر قرار می

دار است. درصد معنی 1و در سطح  -23/4ی واردات در این معادله برابر دهد ضریب تعرفهی صادرات نشان مینتایج معادله

دهد. ضریب متغیر نسبت قیمت جهانی درصد کاهش می 23/4ی واردات، صادرات را میزان بعالوه یک درصد تغییر در تعرفه

دهد که با یک درصد افزایش در ن میدار است. این ضریب نشادرصد معنی 1و در سطح   -1/16به قیمت داخلی برابر 

ی منفی بین نسبت قیمت جهانی به یابد. رابطهدرصد کاهش می 1/16نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی، صادرات 

تواند به یابد، این افزایش میمیدهد که مثال اگر این نسبت افزایش پیدا کند، صادرات کاهش داخلی با صادرات نشان می

های نابرابر( باشد. ، با کاهش قیمت داخلی، مت جهانی یا کاهش قیمت داخلی یا هر دو )البته به نسبتدلیل افزایش قی

یابد و با توجه به اینکه تولید داخلی حتی برای مصرف داخلی هم کافی تقاضا برای مصرف داخلی از این محصول افزایش می

محصوالت داخلی، بلکه در تجارت جهانی هم بسیار اندک است  نیست و اینکه سهم صادرات برنج نه تنها در مقایسه با سایر

ها، یابد. در اینجا نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی و بعد تحریمسهمی برای صادرات باقی نمانده و صادرات کاهش می

 بترتیب بیشترین تاثیر را بر صادرات دارند.

 معادله تولید -9-9

ی واردات دارای اثر منفی و ی مصرف و وقفهی صادرات، وقفهصادرات، وقفه دهد متغیرهاینتایج تخمین مدل نشان می

 دار بر تولید است.دار و متغیرهای نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی، وقفه تولید و تعرفه دارای اثر مثبت و معنیمعنی

مده است. این ضریب نشان به دست آ -41/4دار شده و مقدار آن برابر درصد معنی 1ضریب متغیر صادرات، در سطح 

یابد. با توجه به اینکه مقداری از درصد کاهش می 41/4دهد که وقتی متغیر صادرات یک درصد افزایش یابد، تولید می

های وارداتی است نه های وارداتی است، پس افزایش صادرات، افزایش صادرات همان برنجصادرات برنج ایران، از برنج

شود. یعنی انتظار داریم با در نتیجه باعث افزایش واردات و بطور غیرمستقیم کاهش تولید میهای تولید داخل و برنج

ی صادرات نیز وضع به همین افزایش واردات، تولید داخل کاهش یابد که همین اتفاق هم افتاده است. در رابطه با وقفه

دار شده است. مقدار ضریب صد معنیمنوال است. ضریب متغیر نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی در سطح یک در

دهد هرگاه متغیر نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی یک درصد افزایش یابد، باشد که نشان میمی 9/1محاسبه شده برابر 

ی مستقیم یابد. همانگونه که انتظار داریم نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی دارای رابطهدرصد افزایش می 9/1تولید نیز 

ی یابد. عالمت متغیرهای تعرفه و وقفهید است. یعنی با افزایش یا کاهش این نسبت، تولید هم افزایش یا کاهش میبا تول

دار درصد معنی 14ی مصرف در سطح ی مثبت با تولید هستند. ضریب متغیر وقفهتولید نیز مطایق انتظار ما دارای رابطه

مت ان مطابق انتظار نیست ولی با توجه به ویژگی محصول برنج که در به دست آمده که عال -61/4شده و مقدار آن برابر 

ابتدا گفته شد کامال قابل توجیه است، زیرا به دلیل اینکه مصرف هم از محصول وارداتی است و هم از تولید داخلی، افزایش 
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شت و اگر افزایش مصرف مصرف اگر مربوط به افزایش مصرف برنج تولید داخل باشد، تأثیر مثبت روی تولید خواهد دا

مربوط به افزایش مصرف برنج وارداتی باشد، باعث افزایش واردات و در نتیجه کاهش تولید خواهد داشت. متغیر شاخص 

ی مصرف معنی است. در اینجا اول متغیر نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی و بعد وقفهکلی حمایت نیز مثبت ولی بی

 رد.بیشترین تاثیر را بر تولید دا

 معادله مصرف -9-5

دار نسبت قیمت وارداتی به ی مثبت و معنیدار واردات و رابطهی رابطه منفی و معنیی تخمین مدل نشان دهندهنتیجه

 قیمت داخلی با مصرف است.

بدست آمده است. این  -19/4دار شده و مقدار آن بر اساس نتایج تخیمن مدل، ضریب واردات در سطح یک درصد معنی

یابد. با توجه به اینکه مصرف برنج، درصد کاهش می 19/4دهد هرگاه واردات یک درصد افزایش یابد مصرف ب نشان میضری

ی بین واردات و مصرف بستگی به این دارد که هم از تولیدات داخلی است و هم از محصوالت وارداتی، انتظار ما برای رابطه

های خاصی که محصول برنج دارد شود ویژگیخلی.  همانطور که مالحظه میمصرف غالب جامعه از برنج وارداتی است یا دا

شود شود، زیرا برنج جزو محصوالتی است که هم وارد میباعث ایجاد نتایجی تا حدی متفاوت اما قابل توجیه  و منطقی می

های گوناگون وارد با کیفیتشود. ارقام وارداتی، ارقام مختلفی است که از کشورهای مختلف  و و هم در داخل تولید می

ی تفاوت در کیفیت و بحث واردات های مختلفی است، مسئلههای تولید داخل نیز دارای ارقام و کیفیتشود، بعالوه برنجمی

شود منظور از مصرف دقیقا مشخص نباشد زیرا آمار دقیقی در دست نیست که از برنجی که مصرف و تولید داخل سبب می

داتی بوده و چه مقدار تولید داخل.  ضریب متغیر نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخلی در سطح یک شده چه مقدار وار

دهد یک درصد افزایش در نسبت قیمت وارداتی است که نشان می 46/4دار شده است. مقدار این ضریب برابر درصد معنی

ری است زیرا افزایش نسبت قیمت وارداتی به دهد. این نتیجه منطبق با تئوافزایش می 46/4به قیمت داخلی، مصرف را 

قیمت داخلی به معنی کاهش قیمت داخلی است و کاهش قیمت با افزایش مصرف همراه است. متغیر شاخص کلی حمایت 

دار نیست. متغیر تاثیر متغیر واردات بر مصرف بیشتر از تاثیر متغیر نسبت قیمت وارداتی به نیز با وجود مثبت بودن معنی

 اخلی بر مصرف است. قیمت د

داری بر واردات، صادرات، تولید و مصرف دهد شاخص کلی حمایت تاثیر معنیهمانگونه که نتایج محاسبات نشان می

ریزی گذارد، بنابراین سیاستگزاران اگر قصد برنامهگذارد ولی تعرفه عامل موثری است که بر روی این متغیرها تاثیر مینمی

 گیری و استفاده از ابزار تعرفه بسیار کارآمدتر است.رات، تولید و مصرف برنج را دارند، بهرهبرای کنترل واردات، صاد
 پیشنهادها -9-3

توان از روابط ی برنج نمیهای برنج با سایر کاالها و محصوالت، برای سیاستگزاری در زمینهها و تفاوتبا توجه به ویژگی

 ت و کاالها استفاده کرد و الزم است حتما این روابط بطور خاص بررسی شود.حاکم بر واردات، تولید و مصرف سایر محصوال

اهداف سیاستگذاری با دقت و وضوح بیشتری تعریف گردد. چرا که انتخاب ابزارهای سیاستی کارا تنها پس از شناخت دقیق 

 پذیر است.هدف سیاستگذار امکان
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که تجارت خارجی برنج از انحصار دولت خارج گردد و امر واردات ابزارهای سیاستی در اقتصاد برنج دگرگون شود به نحوی 

برنج به بخش خصوصی سپرده شود. در مقابل دولت با تضمین واقعی خرید محصول به حمایت از تولیدکنندگان برنج در 

 کشور بپردازد.

 

 ع  نابم

 .146-42(: 17)19توسعه، های حمایتی برنج در ایران. اقتصاد کشاورزی و . بررسی سیاست1945نوری، ک.  ]1[

(. بررسی وضعیت اقتصادی و رویکردهای حمایتی برنج در جهان و ایران. 1931نژاد، م.، امجدی، ا. )اردستانی، م.، کاظم ]7[

 ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی.های برنامهموسسه پژوهش

 های مختلف.سالنامه آماری سازمان صنعت، معدن و تجارت. سال ]9[
[4] FAO. Website FAO, Available at: http://faostat.fao.org 
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