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چکیده
برنج یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی و کاالیی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهاان محساوم مای-
گردد که حمایت از آن امری ضروری به نظر میرسد .از مهمترین سیاستهاای حماایتی ب اش کشااورزی در
کشور ما ،خرید تضمینی محصوالت است که در سال  8631تصویب گردیده و بر اساس این قانون دولت موظف
است به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی همه ساله خرید این محصوالت شامل گندم ،بارنج،
جو ،ذرت ،چغندرقند ،پنبه وش ،دانه های روغنی ،سیب زمینی ،پیاز و حبوبات را تضمین کند و حاداقل قیمات
خرید تضمینی را اعالم و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نمایاد .در ایان راساتا در مطالعاه
حاضر با استفاده از مدلهای رگرسیونی به بررسی تاثیر سیاستهای حمایتی دولت نظیر واردات ،قیمت بارنج و
شاخص هزینه منابع داخلی ( )DRCبر عرضه برنج در دوره زمانی  8631-18پرداخته شد .نتایج نشان داد قیمات
تضمینی با یک وقفه اثر مثبت و معناداری بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به ایان متغیار برابار 0/2
میباشد .همچنین واردات اثر منفی بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر نیز برابار باا -0/7
حاصل گردید .شاخص  DRCبه عنوان شاخص حمایت دولت از تولید این محصول نیز تأثیر منفی بر عرضه برنج
داشته است.
واژه های کلیدی :سیاستهای حمایتی ،قیمت تضمینی ،واردات ،عرضه ،برنج.

مقدمه و بررسی منابع

بخش کشاورزی با تولید محصوالت مورد نیاز مصرر کننرداا بره عنروا محصروالت ن رایی و همچنرین ایاراد
کاالهای واسطهای برای بخش صنعت ،بخش م می از اقتصاد ج ا را تشکیل میدهد .به طور کلی مقادیر عرضره
محصوالت کشاورزی در اثر عوامرل زیرادی نرو سریل ،اشکسرالی ،ت رر .و  ...همرواره دنرار نوسرا اسرت.
نوسانات عرضه این محصوالت با توجه به کمکشش یا بیکشش بودنشا در مصر  ،باعث ایااد نوسانات شردید
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قیمت میاردد .نوسانات قیمتی در صورتی که به قیمت های باال ارایش پیردا کنرد تراثیر منفری برر رفراه مصرر -
کننداا داشته و در صورت میل به قیمتهای پایین تاثیر منفی شردیدی برر درآمرد تولیدکننرداا دارد و سرود و
رفاه آنا را کراهش مریدهرد .سیاسرتهرای حمرایتی از م رمتررین سیاسرتهرای اقتصرادی در بخرش کشراورزی
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ج ا به شمار می رونرد .برا توجره بره اهمیرت بخرش کشراورزی در ترامین
موادغذایی و مواد اام صنایع ،صادرات ،ارزآوری و اشتغال ،امروزه دامنهی حمایت از این بخش نره تن را کراهش
نیافته است ،بلکه همواره بر تداوم ،تقویت و تنوع حمایتها تاکید مریشرود ( Research Institute of Planning

 .)and Economics,از جمله دالیل اقتصادی اجرای سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مریتروا بره
کمکشش بود عرضه محصوالت ،فسادپذیری و محدودبود ظرفیت و توا ذایرهسازی محصوالت کشاورزی،
افزایش توا رقابتی در بازارهای صادراتی ،جلوایری از کاهش درآمد کشاورزا و دامدارا در مقایسه برا دی رر
بخش های اقتصاد ،حفظ اشتغال و جلوایری از م اجرت روستاییا به ش رها ،جلروایری از انتقرال درآمرد بخرش
کشاورزی به دی ر بخشهای اقتصادی ،ارایش نداشتن بخش اصوصی به سرمایهاذاری در بخشهای پشرتیبانی
و زیربنایی کشاورزی اشاره کرد .در ماموع رسید بره رشرد و توسرعهی بخرش کشراورزی و دی رر بخرشهرای
مرتبط با آ  ،از دالیل لزوم داالت دولتها در این زمینه هسرتند .بنرابراین ،حمایرت از بخرش کشراورزی همرواره
مورد توجه دولت هرا بروده و حمایرت از بخرش کشراورزی جرز جدانشردنی آ اسرت( Hosseini and Haidari,

).
به دلیل اهمیت برنج در سبد مصرفی بیش از نیمی از جمعیت ج ا در  113کشور ،سال  2004توسط مامع
عمومی سازما ملل به نام این محصول ناماذاری شده است که این امر حاکی از تاکید بر نقش کلیدی برنج و
دغدغههای ج انی نظیر امنیت غذایی ،کاهش فقر ،حفظ سنتهای فرهن ی و توسعه پایدار است ( Fakhraie and

 .)Norozi,برنج پس از اندم ،دومین محصول کشاورزی پرمصر

شمرده میشود که نقش بارزی در

تغذیه ،درآمد و اشتغال مردم ج ا و ایرا دارد .این محصول یکی از م مترین غالت ج ا از نظر تامین انرژی و
کالری مورد نیاز جوامع بشری بوده و از دیرباز در بسیاری از نقاط ج ا و به ویژه در ایرا کشت میشده است.
در سال زراعی  ،1330-31سطح زیرکشت برنج در کشور حدود  070هزارهکتار برآورد شده که  4/1درصد کل
سطح زیرکشت محصوالت زراعی را به اود ااتصاص داده است .همچنین در این سال زراعی میزا تولید برنج
در کشور  2310هزارتن برآورد شده که  3/1درصد از کل تولید محصوالت زراعی کشور است و عملکرد برنج
در این سال زراعی  4140کیلوارم در هکتار بوده است.
دالیل مختلفی باعث شده تا برنج به عنوا یک محصول استراتژیک در کشور قلمداد اردد .اوال تولید و سطح
زیرکشت این محصول در کشور قابل توجه است .ثانیا این محصول در ال وی غذایی مردم جای اه ویژهای دارد.
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ثالثا برنج امروزه یکی از م مترین اقالم وارداتی کشور محسوب میاردد .از این دیدااه بررسی جنبههای مختلف
مربوط به این محصول حائز اهمیت است (

.)Economic Research Institute,

سیاست قیمتاذاری به دو شیوه قیمت تثبیتی و تضمینی اجرا میشود .در سیاست قیمت تثبیتی هد
حمایت از مصر کننداا بوده و برای رسید به این هد

دولت

ارید محصول مورد نظر را به انحصار اود درآورده

و به عنوا اریدار ی انه وارد بازار میشود .در سیاست قیمت تضمینی ،دولت به عنوا یکی از هزارا اریدار در
بازار حضور دارد و نرخ ارید اود را در بازار اعالم میکند .در این حالت تولیدکننده مابور به فروش محصول
اود به دولت نبوده و می تواند کاالی اود را به هر اریداری عرضه نماید .هد

داالت دولت حمایت از

تولیدکننده است و در این ر وش دولت براساس برآوردی از نقطه تالقی عرضه و تقاضا و سطح قیمت محصول
موردنظر ،ممکن است قیمت اود را پایینتر یا باالتر از سطح مزبور اعالم نماید (

.)Mehrabanian,

با توجه اهمیت برنج در رژیم غذایی ،مطالعات متعددی در داال و اارج کشور بر روی سیاستهای حمایتی
ب رنج و عرضه این محصول صورت ارفته است ،صادقی تکاسی (

 )Sadeghi Tkasy,تابع عرضه و تقاضای

محصول برنج را در قالب معادالت همزما عطفی طی دوره  1303-1377مورد برازش قرار داده است .در این
مطالعه از ال وی واکنش عرضه نرالو ج ت برآورد و تحلیل ال وی واکنش عرضه برنج شالیکارا استفاده شده
است .نتیاه بدست آمده از این مطالعه بیان ر آ است که حساسیت کوتاه مدت و بلند مدت عرضهی برنج داالی
نسبت به قیمت های برنج داالی به ترتیب  0/33و  0/77میباشد .قادری و ترکمانی ( Ghaderi and Torkamani,

) به بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای برنج برای دوره زمانی  1340-1373پردااتند .تابع عرضه بر
اساس ال وی تعدیل جزیی نرالو برآورد شده است .بر اساس نتایج این مطالعه حساسیت قیمتی عرضه برابر 0/01
و حساسیت عرضه نسبت به فناوری نیز برابر 0/07میباشد .نوری (

 )Noori,ج ت بررسی سیاستهای

حمایتی برنج در ایرا به بررسی تعرفه وارداتی و محاسبه قیمت حمایتی بازار ،حمایت ن ادهای و وضعیت حمایت
از اروههای عمده برنج پرداات.
نصابیا و مقدسی (

 )Nessabian and moghaddasi,با استفاده از مدلهای رارسیونی به بررسی سیاست-

های حمایتی دولت (قیمت تضمینی و بیمه) در مورد محصوالت برنج ،اندم و جو پردااتند .نتایج این مطالعه
رابطه مستقیم تولید محصوالت اندم و برنج با سیاستهای قیمت تضمینی و بیمه را تایید میکند .شاهنوشی و
همکارا (

 )Shahnushy et all,.در مطالعهای به این نتیاه رسیدند که اندم از جمله محصوالت رقیب
78
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برنج است که به دلیل داشتن مواد مغذی زیاد ،در تامین امنیت غذایی جامعه نقشی م م ایفا میکند .شاه آبادی و
 )Shah Abadi and Ishmael Begay,با استفاده از مدلهای رارسیونی به تخمین تابع

اسمعیل بی ی (

عرضه برنج در قالب ال وی تعدیل جزئی نرالو و تابع تقاضای برنج پردااتند .نتایج نشا داد که واکنش عرضه
کشاورزا در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است .واردات برنج نیز بر ان یزه تولید کشاورزا اثر منفی داشته
است .همچنین امکا افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیرکشت منفی بوده و برای افزایش تولید باید بر
افزایش عملکرد در واحد سطح توجه شود .ب ارومشاه (

 )Baharumshah,به ارزیابی تاربی از جای زینی

اندم و برنج در اقتصاد مالزی طی دوره  1310-1397پردااته است .نتایج نشا میدهد که حساسیت قیمتی
عرضه کوتاهمدت برنج  ،0/03در حالی که حساسیت قیمتی عرضه بلندمدت برنج  0/11تخمین زده شده است .لذا
میتوا بیا داشت که تو لیدکننداا برنج مالزیایی بطورکلی نسبت به تغییرات قیمت کوتاهمدت و بلندمدت
پاسخ و نیستند .همچنین حساسیت درآمدی محاسبه شده برای اندم و برنج مثبت و منفی میباشد ،بنابراین برنج
در مالزی کاالی پست است ،در حالی که اندم کاالی نرمال میباشد .همچنین ماتریس قیمت و حساسیتهای
درآمدی تقاضا نشا دهندهی این است که جای زینی بین اندم و برنج وجود دارد .دیوید و همکارا ( David et

 ) all,.عوامل موثر بر عرضه برنج و تاثیر سیاست قیمت تضمینی و ریسک قیمت در تحلیل عرضه کوتاه
مدت و بلندمدت برنج را در دو منطقه از کشور برزیل مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشا داد که در هر دو منطقه
سطح حداقل قیمت تاثیری بر عرضه ندارد و در عوض میزا ریسک قیمتی تاثیر زیادی بر تصمیم ایری افراد
دارد .دنح (

 )Danh,به بررسی نقش قیمتها در اقتصاد برنج ویتنام پردااته است .نتایج نشا میدهد که

تصمیمات کشاورزا در مورد عرضه ،بر اساس اطالعات اذشته میباشد و عرضه محصول شدیداً به انتظارات
قیمتی حساس میباشد .برنامههای دولت در این زمینه شامل سیاست بازار ،سیاست قیمت و سیاست صادرات می-
باشد که تاثیر مثبت بر تولید برنج دارد .همچنین پیشرفتهای فنی و تنظیم بازار به عنوا ابزاری بالقوه برای حفظ
تولید برنج میباشد .ژوانگ و ابوت (

 ) ZHuang & Abbott,به بررسی کششهای قیمتی عرضه و

تقاضای محصوالت کلیدی نین پردااتند .در مورد برنج کشش اودقیمتی تقاضا  -0/440و کشش درآمدی
تقاضا  0/333بدست آمدند .ضمن اینکه کشش قیمتی عرضه برنج برابر  0/174حاصل اردید.
راحای و ادومی (

 ) Rahij and Adewumi,به بررسی واکنش عرضه و تقاضای برنج محلی نیاریه در

دوره 1310-2004پردااتند .نتایج نشا میدهد که کشش عرضه در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب  0/077و
 1/079و ضریب تعدیل جزیی  0/043به دست آمد .همچنین کشش قیمتی تقاضا  0/941و کشش درآمدی تقاضا
 0/339حاصل شد که نشانه بیکشش بود تقاضا برای برنج محلی نیاریه است .موناپندوا ( Muchapondwa,

) به بررسی تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر عرضهی محصوالت کشاورزی در زیمباوه برای دورهی زمانی
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 1370-1333میپردازد .نتایج بیان ر آ است که واکنش عرضه در کوتاهمدت و بلندمدت نسبت به تغییرات
قیمت کششناپذیر است ،این م م نشا دهنده این است که سیاست قیمتی ابزار نیرومندی ج ت افزایش رشد
تولید محصوالت کشاورزی نمیباشد و در این اصوص ایااد مشوقهای غیرقیمتی نقش کلیدی در احیای بخش
کشاورزی در زیمباوه بازی میکند .تاکاهاشی (

 )Takahashi,به بررسی اثر توزیعی سیاست برنج در ژاپن

طی سالهای  1391-2010پردااته است .نتایج نشا داد که کنترل سطح زیرکشت م مترین اقدام سیاسی برای
انتقال درآمد به تولیدکننداا به ویژه پس از اجرای توافقنامه کشاورزی  WTOبوده است.
بنابراین با توجه به اهمیت برنج در ال وی تغذیهای اانوارهای ایرانی و ایااد اشتغال و درآمد برای قشر وسیعی از
تولیدکننداا و با توجه به اهمیت امنیت غذایی و اصالح سااتار بازار برنج در راستای تنظیم بازار برای سیاست-
اذارا اقتصادی و استراتژیک بود محصول برنج ،در این مطالعه تأثیر عوامل و متغیرهای م م و سیاستهای
حمایتی دولت بر عرضه برنج در طی دوره  1313-31مورد بررسی قرار ارفته است.
مواد و روش ها

در مطالعه حاضر ج ت بررسی و تحلیل عوامل موثر بر عرضه برنج در ایرا از رهیافت اقتصادسنای سریهای
زمانی استفاده می اردد و به منظور برآورد واکنش عرضه محصول برنج ،روش تعدیل جزئی نرالو استفاده شده
است .ج ت استفاده از متغیرهای سری زمانی ابتدا بایستی ایستایی سریهای زمانی بررسی شود که روشهای
مختلفی برای آزمو ایستایی سریهای زمانی وجود دارد که در این قسمت به تشریح آ ها پردااته میشود.

الف) آزمو ریشه واحد دیکی -فولر ()DF

1

برای این آزمو رارسیو زیر برآورد می اردد:
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اار  ρ=1باشد افته میشود متغیر  X tدارای ریشه واحد است ،در اقتصاد سنای به اصطالح افته میشود که
 X tفرایند اام تصادفی دارد و سری زمانی  X tغیر ایستا میباشد ،اار  ρ> 1باشد افته میشود متغیر  X tایستا
میباشد .برای تبدیل سری زمانی غیر ایستا به ایستا از آ تفاضل میایریم و این کار را تا جایی ادامه میدهیم که

Unit Root Dickey Fuller Test
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سری زمانی ایستا شود .سپس کافی است فرض  ρ=1را آزمو کنیم اار رد شد ،سری زمانی ایستا میباشد .الزم
به ذکر است که فرض  ρ>1نشان ر یک فرایند انفااری است که با دادههای اقتصادی سنخیت ندارد .برای آزمو
فرض فوق از مقادیر بحرانی که توسط دیکی -فولر بر اساس شبیه سازی مونت-کارلو بدست آمده و به آماره 

یا دیکی-فولر ( )DFمش ور است ،استفاده میشود .این آماره ،توسط مک کینو استرش و جدولبندی شده
است .ننا نه یک سری زمانی پس از یک بار تفاضلایری ایستا میاردد ،آ را انباشته از درجه یک میاویند
و به این ترتیب درجه انباشت ی 1از تعداد تفاضلایری برای ایستا شد به دست میآید .این آزمو به راحتی در
نرم افزارهای مختلف اقتصاد سنای و آماری اناام میایرد .در برای موارد با تفاضلایری متغیر ایستا نمیشود،
در این شرایط عامل روند به معادله اضافه میشود و آزمو اناام میایرد .وجود یا عدم وجود جمله ثابت هم در
شرایط مختلف میتواند در آزمو در نظر ارفته شود .بنابراین با برآورد یکی از سه معادله زیر میتوا آزمو را
اناام داد:
()2

Yt  (   )Yt   ut

()3

Yt    Yt   ut

()4

Yt     t  Yt   ut

ب) آزمو ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته ()ADF

2

هرااه در معادالت قبلی دیکی -فولر فرض ناهمبسته بود جمله ااالل رد شود ،از آزمو دی ری که به آزمو
دیکی -فولر تعمیم یافته مش ور است و به صورت زیر میباشد ،استفاده میاردد:
()0

X t    t  mX t   t   .X t    t
m

𝛥 عملکرد تقاضای مرتبه اول و  εtجمله ااالل است .در این حالت نیز فرضیه = H =Mمورد آزمو قرار می-
ایرد .تعیین تعداد وقفهها معموال به طور تاربی به دست میآید .وارد کرد تفاضلهایی از متغیر توضیحی در
رابطه باال به صورت وقفه ،موجب از بین رفتن اودهمبست ی جمله ااالل میاردد و در این آزمو نیز از آماره t
مربوطه که دیکی -فولر یا 𝛕 نامیده میشود ،استفاده میشود .الزم به ذکر است اار سری زمانی دارای روند باشد
باید ابتدا روند زدایی کرده و سپس کار را ادامه داد.
مدل تعدیل جزیی نرالو

Integrated
Augmented Dickey- Fuller Test

1

2

بررسی اثر سیاست های قیمت گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران

بررسی مبانی نظری و مطالعات اناام شده بیان ر آ است که بطور کلی ج ت بررسی عوامل موثر بر عرضه
محصوالت کشاورزی از مدلهای مختلف نظیر مدلهای تعدیل جزیی ARDL1،و ECM2استفاده میاردد که از
بین این مدلها ،مدل تعدیل جزیی نرالو ،به دلیل استردای کاربرد آ یکی از مش ورترین مدلهای برآورد توابع
عرضه ،عملکرد و سطح زیرکشت می باشد .به همین منظور در این تحقیق ،از روش ال وی تعدیل جزیی نرالو

3

( )1301ج ت برآورد تابع عرضه استفاده میاردد .این ال و بر این فرض استوار است که کشاورزا سطح
زیرکشت مطلوب ( * ) X tاود را بر اساس قیمت مورد انتظار ( * ) Ptو سایر عوامل موثر (  ) X tبصورت رابطه
شماره ( )1تعیین میکنند.
xt*     pt*   zt  ut

() 1

در این رابطه X t* ،سطح زیرکشت مطلوب و * Ptقیمت مورد انتظار کشاورزا قابل مشاهده نیستند و باید بر
اساس متغیرهای قابل مشاهده بیا شود .فرض پایهای ال وی نرالو ( )1301این است که کشاورزا در هر سال
قیمت مورد انتظار اود را که امید دارند در آینده نیز تثبیت داشته باشد ،بر اساس میزا اطای پیشبینیشده در
سالهای اذشته تعدیل و بازبینی میکنند .براین اساس اار * Ptقیمت موردانتظار سال tام Pt* ،قیمت
موردانتظار سال قبل و  Pt قیمت واقعی سال قبل باشد ،رابطه تعدیل جزئی به صورت زیر است :
 

()7

) pt*  pt*   ( pt   pt*

که در این رابطه  ضریب انتظار و نشا دهنده نسبت اطایی است که کشاورزا پیشبینی آینده اود را بر
اساس آ بازبینی میکنند ،با وارد کرد سالهای دورتر و داد وز های متفاوت به آ ها ،رابطه ( )7را میتوا به
صورت زیر نوشت:
pt*  pt   (   ) pt   (   ) pt   ...

()9

سطح زیر کشت واقعی بر اساس سطح زیرکشت مطلوب نیز با استفاده از تعدیل جزئی بصورت زیر است:
 

()3

) X t  X t   ( X t  X t

که در رابطه فوق  ضریب تعدیل است .با جای ذاری رابطه ( )1در رابطه ( )4داریم:
) X t  (   ) X t    (   Pt*   Z t  U t

()10

1

Autoregressive Distributed lag model
Error correction model
3
Nerlove
2
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حال اار رابطه ( )9در رابطه ( )10جای ذاری شود تمام متغیرهای ال وی واکنش سطح زیرکشت کشاورزا بر
اساس مشاهدات واقعی بصورت رابطه زیر تعیین میشود:
()11

) X t     (   ) X t    Pt     (   ) Pt    Z t  U t

بنابراین در ال وی ن ایی تعدیل جزئی نرالو سطح زیرکشت واقعی تابعی از سطح زیرکشت با یک وقفه ،قیمت
محصول با وقفههای مختلف و سایر عوامل غیرقیمتی است .بر اساس مطالعات اناام شده برای از عوامل
غیر قیمتی موثر بر سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی عبارتند از :عملکرد محصوالت ،سیاستهای حمایتی
دولت (نرخ حمایت اسمی و نرخ حمایت موثر) ،ریسک درآمدی ،پیشرفت فناوری ،میزا بارندای ،قیمت
ج انی ،میزا واردات ،سیاستهای حمایتی محصول رقیب.
با توجه به روابط بیا شده ،برای بررسی عوامل مؤثر بر عرضه محصول برنج کل کشور ،فرم های تابعی مختلف
نظیر اطی -اطی ،اطی -ل اریتمی ،ل اریتمی -اطی و ل اریتمی -ل اریتمی برآورد اردید .ج ت مقایسه
اوبی برازش ال وهای برآورد ش ده و انتخاب ال وی برتر ابتدا ال وهایی که متغیر وابسته یکسا دارند بر اساس
آماره ضریب تعیین (  )Rمقایسه اردید که بر این اساس ال وهای اطی -ل اریتمی و ل اریتمی -ل اریتمی به
عنوا دو ال وی برتر انتخاب شدند ،سپس بر اساس آزمو  ،Jتعداد ضرایب معنیدار و مطابقت عالمت ضرایب
با تئوری ال وی اطی -ل اریتمی بعنوا ال وی برتر انتخاب اردید که فرم ن ایی ال وی اقتصاد سنای آ
بصورت زیر است:
()12

QSt     LN (ACR t )   LN (GPt  )   LN ( M )   LN ( DRC )  ut

در این تحقیق تاثیر سطح زیرکشت ،قیمت با یک وقفه ،واردات و شااص میزا حمایت دولت بر عرضه برنج
مورد بررسی قرار ارفته است ،که در آ  QSعرضه برنج ACRt ،سطح زیرکشت برنج GP(t- ) ،قیمت تضمینی با
یک وقفه و  Mواردات برنج و  DRCهزینه منابع داالی برای محصول برنج میباشد.
در رارسیو مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رارس کرد یک متغیر سری زمانی دی ر) غالبا  Rباالیی مشاهده
میاردد که ممکن است رابطه معنیداری بین متغیرها وجود نداشته باشد ،این وضعیت نشا دهنده رارسیو
ساات ی است .این مشکل ناشی از آ است که هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی)
تمایل شدیدی نسبت به زما نشا میدهند ،لذا  Rباالیی که مشاهده میاردد ناشی از وجود متغیر زما میباشد
نه به واسطه ارتباط حقیقی که بین متغیرها وجود دارد (

 .)Abrishami,بنابراین بررسی ارتباط حقیقی

متغیرهای اقتصادی از اهمیت ااصی براوردار است که در این مطالعه ج ت شناسایی رارسیو واقعی ابتدا
ایستایی متغیرها با استفاده از آزمو دیکی فولر تعمیم یافته ( )ADFبررسی شده و سپس از آزمو همانباشت ی
(ان ل -ارنار) ج ت بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها استفاده اردیده و در ن ایت مدل نرالو ج ت بررسی

بررسی اثر سیاست های قیمت گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران

واکنش عرضه برنج برآورد اردیده است .دادههای مورد استفاده به منظور برآورد تابع عرضه شامل اطالعات
میزا تولید ،سطح زیرکشت ،قیمت تضمینی و واردات میباشند که از سایت ج ادکشاورزی و سازما توسعه
تاارت برای سالهای  1313-31جمع آوری اردیده و شااص  DRCنیز محاسبه شده است .ج ت تازیه و
تحلیل اطالعات نیز از بسته نرم افزاری

 Eviewsاستفاده اردیده است.

نتیجه گیری کلی

نتایج این مطالعه شامل دو بخش بررسی روند تغییرات متغیرها م م طی سالهای  1313-31و نتایج حاصل از مدل
رارسیو می باشد که روند تغییرات متغیرهای م م مدل شامل متغیرهای قیمت ،سطح زیرکشت ،هزینه منابع
داالی و واردات برنج طی سالهای  1313-31به شرح زیر میباشد:
الف) روند تغییرات عرضه محصول برنج در سطح کشور

 1313 -31 riceدر نمودار شماره ( )1نشا داده شده است.
سالهای
روند تغییرات عرضه محصول برنج کل کشور طی
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نمودار  : 1روند تغییرات عرضه محصول برنج در ایرا طی سالهای 1313 -31
-

Figure : The trend of rice supply in Iran during

همانطور که مالحظه میشود طی سالهای 1313تا  1331عرضه برنج دارای نوسانات بوده که به طور کلی تا سال
 1379دارای روند صعودی بوده و از سال  1392به بعد روند نزولی داشته است .کمترین میزا عرضه محصول
برنج در سطح کشور مربوط به سال  1373معادل  1301هزارتن و بیشترین میزا عرضه این محصول نیز مربوط به
سال  1392با  1334هزار تن بوده است.
م) روند تغییرات سطح زیرکشت محصول برنج در سطح کشور
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با توجه به اهمیت محصول برنج در کشور و اهمیت متغیر سطح زیرکشت در این مطالعه روند تغییرات آ در کل
 Riceشماره ( )2نشا داده شده است.
acreageنمودار
کشور برای محصول برنج طی سالهای  1313 -31در
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نمودار  : 2روند تغییرات سطح زیرکشت برنج در ایرا طی سالهای 1313 -1331
-

Figure : The trend of rice acreage in Iran during the years

همان ونه که در نمودار شماره ( )2مشاهده میشود ،سطح زیرکشت برنج طی دوره مورد بررسی دارای نوسانات
بوده که کمترین میزا آ مربوط به سال  1390با  010هزار هکتار و بیشترین میزا سطح زیرکشت این محصول
نیز مربوط به سال  1390با  131هزار هکتار میباشد.
پ) روند تغییرات قیمت تضمینی محصول برنج در سطح کشور

قیمت برنج از م مترین عوامل تاثیراذار بر درآمد محصول برنج است و باید به اونهای تعین شود که هزینههای
تولید را در برداشته باشد .قیمت فروش محصول در ااتیار تولیدکننده نیست ،بلکه سازوکارهای بازار ،آ را تعیین
میکند .روند تغییرات قیمت برنج در سطح کشور طی سالهای  1313 -31در نمودار شماره ( )3نشا داده شده
است.
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قیمت تضمینی برنج ایران(ریال/کیلوگرم)

16,000

بررسی اثر سیاست های قیمت گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران
نمودار  : 3روند تغییرات قیمت تضمینی برنج در ایرا طی سالهای 1313 -1331
Figure : The trend of price supports for rice in Iran during

-

همان ونه که در نمودار شماره ( )3مشاهده میشود ،قیمت محصول برنج در کشور در طی سالهای مورد بررسی
در ماموع دارای یک روند صعودی بوده ،به طوری که از  103ریال به ازای هر کیلوارم در سال  1313به
 30711ریال به ازای هر کیلوارم در سال  1331رسیده است.
ج) روند تغییرات واردات محصول برنج در کل کشور

از جمله سیاستهای رایج برای محصوالت کشاورزی در کشور ،سیاستهای مدااله دولت در میزا واردات
آن ا است که محصول برنج نیز همواره تحت تاثیر این مدااله قرار داشته است .بر این اساس در این مطالعه این
متغیر م م هم به عنوا یکی از عوامل موثر بر سطح زیرکشت لحاظ شده است که روند تغییرات آ طی سالهای
 1313 -31در نمودار شماره ( )4نشا داده شده است.
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نمودار  : 4روند تغییرات واردات برنج در ایرا طی سالهای 1313 -1331
-

Figure : The trend of rice imports in Iran during the years

همان ونه که در نمودار شماره ( )4مشاهده میشود ،واردات محصول برنج در کشور در طی سالهای مورد
بررسی دارای نوسا بوده ولی به طور کلی دارای یک روند صعودی است .کمترین میزا واردات برنج در کشور
مربوط به سال  1373با  433هزارتن بوده و بیشترین میزا واردات برنج در کشور نیز در سال  1374بوده که به
مقدار  1470هزارتن رسیده است.
د) روند تغییرات هزینه منابع داخلی )DRC( 8محصول برنج در کل کشور
Domestic Resource Cost
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تولید هر محصولی در کشور باید عالوه بر سودآوری برای تولیدکننداا آ  ،برای کشور هم دارای سودآوری
باشد و به عبارت دی ر هزینهای که در کشور صر

تولید یک محصول میشود باید کمتر از هزینه مصرفی برای

واردات آ باشد ،که اار ننین باشد کشور در تولید کاالی مذکور دارای سودآوری اجتماعی و مزیتنسبی
است .هزینه منابع داالی ،شااصی است برای محاسبه مزیتنسبی و عبارت است از هزینه منابع داالی الزم برای
آنکه یک واحد ارز اارجی دایره شود؛ این شااص نمایان ر میزا حمایت دولت نیز میباشد که اار مقدار این
شااص از یک بزراتر شود بیان ر عدم وجود مزیتنسبی و عدم حمایت دولت از تولید محصول و اار کونکتر
از یک شود بیان ر وجود مزیتنسبی و حمایت از تولید محصول مورد نظر میباشد که روند تغییرات این شااص
در نمودار شماره ( )4ارائه شده است.

Domestic resouce coct
2.50

هزینه منابع داخلی برنج ایران

2.25
2.00

عدم مزیت نسبی

1.75
1.50
1.25
1.00
0.75

وجود مزیت نسبی

0.50
90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

سال

شکل  : 0روند تغییرات هزینه منابع داالی محصول برنج در ایرا طی سالهای 1313 -1331
-

: The trend of domestic resource cost of rice production in Iran during

Figure

همان ونه که در نمودار شماره ( )4مالحظه میاردد این شااص در برای از سالها نشا دهنده حمایت دولت از
تولید این محصول و در برای از سالها عدم حمایت دولت را نشا میدهد .بیشترین و کمترین مقدار این
شااص نیز به ترتیب مربوط به سالهای  1399و  1377میباشد.
نتایج بررسی ایستایی سریهای زمانی متغیرهای تحقیق
1

نتایج بررسی ایستایی سریهای زمانی ،بر اساس روش آزمو ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ( )ADFدر
جدول شماره ( )1ارائه اردیده است.
جدول  -8نتایج آزمون ریشه واحد تعمیم یافته ( )ADFبرای سریهای زمانی مورد استفاده در تحقیق
Table - results of generalized unit root test (ADF) for time series used in the study

متغیر
()variable

شرح
()Description

آمارهADF
(ADF
)statistics

مقادیر بحرانی مککینو
()MacKinnon critical values

درجه انباشت ی
()I
( Degree of

Augmented Dickey – Fuller Unit Root Test

1
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%01

%5

%0

)integration

-67.3

-4732

-6711

-67.3

(I)1

-2705

-4732

-6710

-67.3

(I)0

-5744

-4732

-6710

-67.3

(I)0

سطح زیرکشت

-6742

-4732

-6711

-67.3

(I)1

واردات

-2744

-4732

-6711

-67.3

(I)1

عرضه برنج

Qs

()Rice supply

قیمت تضمینی برنج

GP

(Guaranteed price for
)rice

هزینه منابع داالی

DRC

( Domestic rsource
)cost

RAcr

()egaArcA

M

()ImItao

مأخذ :يافتههاي تحقيق

Source: Research finding

همان ونه که در جدول شماره ( )1مالحظه میشود ،آزمو دیکی فولر تعمیمیافته نشا میدهد که متغیر عرضه
برنج ،سطح زیرکشت و واردات برنج در سطح ایستا میباشند ولی متغیرهای هزینه منابع داالی و قیمت تضمینی
برنج در سطح ایستا نبوده ،به عبارت دی ر فرضیه صفر وجود ریشه واحد در سریهای زمانی مذکور را در سطح
اطمینا  0 ،10و  1درصد نمیتوا رد کرد که بیان ر وضعیت غیرایستایی سریهای زمانی مذکور در سطح
میباشد ،ولی تفاضل مرتبه اول این سریها دارای ریشه واحد نبوده و ایستا میباشند ،به عبارت دی ر سریهای
زمانی هزینه منابع داالی و قیمت تضمینی برنج انباشته از درجه اول ( I)1میباشند .نتایج آزمو همانباشت ی بر
اساس آزمو ان ل-ارنار نیز در جدول شماره ( )2ارائه اردیده است .روش بررسی در آزمو ان ل-ارنار
بدین شرح است که اار مقدار آماره  ADFاز لحاظ قدر مطلق بزراتر از مقادیر بحرانی مککینو باشد ،آن اه
فرضیه ( Hعدم همانباشت ی) رد میشود ،در غیر این صورت نمیتوا فرضیه  Hرا رد کرد.
جدول -2نتایج آزمون هم انباشتگی (انگل-گرنجر) برای سریهای زمانی
Table - Results of integration (Engle-Granger) for time series
آمارهADF
()ADF Statistic
-2731
مأاذ :یافتههای تحقیق

مقادیر بحرانی مککینو
)(MacKinnon critical values
%0
%5
%01
-6735
-6712
-4733
Source: Research finding
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همان ونه که در جدول شماره ( )2مالحظه میاردد ،نتایج این جدول نشا میدهد که در سطح اطمینا  0 ،10و
 1درصد مقدار  ADFبزراتر از مقادیر بحرانی مککینو میباشد ،بنابراین فرضیه ( Hعدم هم انباشت ی ) رد
میشود ،و بیان ر آ است که بین سطح زیرکشت و عوامل موثر بر آ یک رابطه بلندمدت وجود دارد.
پس از تخمین مدل عرضه ،آزمو های تشخیصی شامل آزمو نرمال بود جمالت پسماند ،آزمو ناهمسانی
واریانس ،آ زمو اودهمبست ی سریالی و آزمو فرم تابعی مدل در اصوص تابع عرضه اناام شده است .در این
مطالعه ج ت تشخیص ناهمسانی واریانس و اودهمبست ی بترتیب از آزمو های وایت 1و آزمو ضریب الارانژ
( )LMاستفاده شده است .همچنین با استفاده از آزمو ریسترمزی 2تصریح مدل مورد ارزیابی قرار ارفته است
که نتایج آ ها به شرح جدول شماره ( )3میباشد.
جدول -6آزمونهای تش یص در مدل عرضه
Table - Diagnostic test Supply model
آزمو وایت
آزمو LM
آزمو رمزی

آزمو نرمال بود u

شرح

(آماره )F

(آماره )F

(آماره )F

(آماره جارکو برا)3

()Description

(Ramsey Reset
))test(F Statistic

(LM test
))(F Statistic

(white test
))(F Statistic

(Residuals normality
))tests(Jarque Bera test

مقدار آماره

0736

173.

0713

0703

17030

17245

176.0

17553

()Statistic Value
سطح معنیداری ()Prob.
(Significance
))level(prob.
مأاذ :یافتههای تحقیق

Source: Research finding

همان ونه که نتایج جدول شماره ( )3نشا میدهد بر اساس سطح معنیداری آمارههای مختلف ،فرض صفر در
تمام موارد رد نمیشود لذا مدل رارسیونی مورد نظر دارای مشکل اودهمبست ی ،ناهمسانی واریانس و اطای
تصریح نمیباشد و میتوا نتایج مدل مورد نظر را که به فرم تابعی اطی -ل اریتمی است و در جدول شماره ()4
ارائه اردیده است ،تفسیر نمود .همچنین با توجه به اینکه باقی ماندهها این مدل انباشته از درجه صفر ( ) Iمیباشند
فرض وجود رارسیو کاذب رد شده و میتوا استنتاج آماری را اناام داد.
همان ونه که اطالعات جدول شماره ( )4نشا میدهد عرض از مبداء و متغیرهای سطح زیرکشت و قیمت با یک
وقفه در سطح اطمینا  0درصد معنیدار بوده و متغیر  DRCدر سطح اطمینا  10درصد معنیدار میباشد .متغیر
واردات نیز علیرغم عدم معنیداری در سطح  10درصد ،به علت داشتن عالمت مطابق با تئوری و تأثیر آ در R

White Test
Ramsey Reset Test
Jarque Bera

1
2
3

بررسی اثر سیاست های قیمت گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران

از مدل حذ

نشده است .بر اساس آماره  Fمعنیداری کل رارسیو تایید شده و ضریب تعیین برابر با 0/90

( ) R =0/90نشا دهنده آ است که متغیرهای توضیحی قادر به توضیح  0/90درصد از تغییرات متغیر وابسته
میباشند.
جدول -4نتایج به دست آمده از ت مین تابع عرضه برنج با استفاده از مدل خطی -لگاریتمی
Table - Results of rice supply function estimation using linear-log

نام متغیر
(Variable
)name

شرح

ضریب

))Description

))Coefficient

Prob
))Prob

C

عرض از مبدا

-0.16272.

1711

کشش
)(elasticity

)(intercept
rrga
( GP)-
M

سطح زیرکشت
))Rice acreage

قیمت با یک وقفه
(price with a time
)lag

واردات

6134730

1711

04742

60732

1712

1741

-32730

1744

-17.6

)(Import
CrC

هزینه منابع داالی
(Domestic Resource
)cost index
DC=0753

-3474.

1713

-17114

F= 457..

R  1734

R =1735

مأاذ :یافتههای تحقیق( )Source: Research finding

نتایج بررسی عوامل موثر بر عرضه برنج نشا میدهد که متغیر سطح زیرکشت اثر مثبت و معناداری در سطح %1
بر عرضه برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به سطح زیرکشت برابر  12/24میباشد .این م م بیان ر آ است
که یک درصد افزایش (کاهش) در سطح زیرکشت برنج باعث میشود عرضه داالی برنج معادل  12/24درصد
افزایش (کاهش) یابد.
همچنین قیمت تضمینی برنج با یک وقفه اثر مثبت و معنیداری بر عرضه داالی برنج داشته و کشش عرضه برنج
نسبت به قیمت تضمینی آ نیز برابر با  0/2میباشد .این بدین مف وم است که یک درصد افزایش (کاهش) در
قیمت تضمینی برنج باعث  0/2درصد افزایش (کاهش) در عرضه برنج میاردد .در واقع قیمت تضمینی به وسیله
اثر مثبتی که بر تولید برنج دارد بر عرضه داالی اثر میاذارد.
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متغیر واردات اثر منفی بر عرضه برنج دارد و کشش عرضه داالی برنج نسبت به واردات برابر  -0/7میباشد که
بیان ر آنست که یک درصد افزایش (کاهش) در واردات باعث  0/7درصد کاهش (افزایش) در میزا عرضه
داالی برنج میاردد و نشا دهنده کمکشش بود عرضه داالی نسبت به میزا واردات است.
شااص هزینه منابع داالی ( )DRCنیز تأثیر منفی و معنیداری بر عرضه داالی برنج دارد ،که نشا دهنده آ
است که با افزایش میزا شااص هزینه منابع داالی یا به عبارت دی ر با عدم حمایت دولت از این محصول میزا
عرضه محصول نیز کاهش مییابد .با توجه به اینکه برنج کاالیی استراتژیک در ج ا محسوب میاردد لذا
حمایت از این محصول در اکثر کشورهای تولیدکننده این محصول به امری مسلم تبدیل شده است .بر این اساس
در این مطالعه به منظور بررسی کارایی سیاستهای حمایتی اتخاذ شده ،تاثیر سیاستهای قیمت تضمینی برنج،
هزینه منابع داالی و واردات بر تابع عرضه برنج از ال وی تعدیل جزئی نرالو استفاده اردیده و عوامل موثر بر
عرضه برنج به صورت فرم تابعی اطی -ل اریتمی در نظر ارفته شد .نتایج نشا داد که قیمت تضمینی برنج با
یک وقفه اثر مثبت و معنی داری در سطح اطمینا یک درصد بر عرضه برنج داشته و کشش قیمتی عرضه برنج
نسبت به این تغییرات برابر با  0/2بدست آمد .همچنین متغیر واردات اثر منفی بر عرضه برنج دارد و کشش این
تابع نسبت واردات برابر  -0/7حاصل اردید .شااص هزینه منابع داالی ( )DRCنیز تأثیر منفی و معنیداری بر
عرضه داالی برنج دارد ،که نشا دهنده آ است که با افزایش میزا شااص هزینه منابع داالی یا به عبارت دی ر
با عدم حمایت دولت از این محصول میزا عرضه محصول نیز کاهش مییابد .بنابراین برای افزایش سطح
زیرکشت محصول برنج و افزایش تولید این محصول با توجه به نتایج به دست آمده پیشن اد میاردد سیاستهای
واردات برنج در ج ت کاهش واردات باشد تا موجب شود که کشاورز با توجه به سودآوری اقدام به کشت
نماید .همچنین اصالح سیاستهای قیمتاذاری و حمایتی برنج موجب ب بود در عرضه برنج در کل کشور و
همچنین باال رفتن ان یزه تولید کشاورز اواهد شد.
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