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  چكيده
كننده، مازاد توليدكننده و رفاه كـل جامعـه در اثـر اعمـال سياسـت       به بررسي تغييرات مازاد مصرفاين مطالعه  در

مقـادير مـازاد    كهدهد  ده است. نتايج نشان ميپرداخت يارانه براي حمايت از توليدكننده از جانب دولت پرداخته ش
فروشي بعد از اعمال سياست دولت (پردخت يارانه) نسبت به قبـل از   كننده در بازار خرده توليدكننده و مازاد مصرف

ميليارد تومان كاهش و افزايش يافته است و به مـوازات افـزايش در    202و  16اجراي سياست، به ترتيب به مقادير 
  ميليارد ريال افزايش يافته است. 156ميليارد به  60كننده، مقدار رفاه كل جامعه نيز از مقدار  فمازاد مصر

  
  .كننده، رفاه جامعه فروشي، مازاد توليدكننده، مازاد مصرف كلمات كليدي: برنج، بازار خرده

  
  

  مقدمه
مصرفي خانوارهاست بنابراين هرگونـه  برنج به عنوان كااليي اساسي در ايران پس از نان دومين نياز استراتژيك سبد 

شود. لذا توليد، تـأمين و تـدارك    كنندگان روبرو مي هاي عرضه ه يا تقاضاي اين محصول با واكنشضتصميمي در عر
اي در مصرف خانوار برخوردار است كه اهميت به توليد، سازماندهي قيمت، توزيـع و   به موقع اين كاال از جايگاه ويژه

ي غـذايي پـر مصـرف،     هاي خاص برنج آن را به يك ماده  ه خاص دولت قرار گرفته است. ويژگيتأمين آن مورد توج
ي كربوهيدراتهاي پيچيده اسـت كـه نسـبت بـه غـذاهاي       براي تأمين نيازهاي غذايي تبديل كرده است كه از دسته

ي بـرنج ناشـي از   درصـد كـالر   90ها، مـواد معـدني و فيبـر بيشـتري اسـت كـه        كربوهيدراتي ساده، حاوي ويتامين
مصـرف   ).1375شـود (حسـيني،    محسـوب مـي  » نـان و غـالت  «كربوهيدرات آن است و در هرم غذايي جزء گـروه  

باشـد و ميـزان توليـد آن در كشـور در سـال       كيلوگرم در سال مـي  45، 1388ي اين محصول در سال زراعي  سرانه
ميليـون تـن بـرنج سـفيد      2/2رصد تبديل به د 66ميليون تن شلتوك است كه با ضريب  5/3، ساالنه 1388زراعي 

شود كه با توجه به توليد داخلـي،   هزار تن برآورد مي 573ميليون و  2شود. ميزان نياز برنج كشور ساالنه حدود  مي
ي تخمـين توابـع عرضـه و تقاضـاي      در زمينـه  هزار تـن در سـال اسـت.    400تا  350حداكثر نياز به واردات برنج، 

ثير آن بر رفاه جامعه، مطالعات داخلي و خارجي زيادي انجام گرفته است كه به برخي از آنهـا  محصوالت و بررسي تأ
)، ضمن تعقيب تغييـرات در فقـر، رفـاه و مصـرف خانوارهـاي      1990شود. دايسلواوگرانس ( در اين مطالعه اشاره مي

تغييـر در مخـارج دولتـي را ارائـه     كنندگان، تغيير در مازاد توليدكننـدگان و   مصر، سه مفهوم تغيير در مازاد مصرف
هـاي توليـد و    توان آثار رفاهي سياسـت  اند كه توسط آنها با معين بودن توابع عرضه و تقاضاي يك محصول مي كرده
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)، وضعيت توزيع درآمد و رفاه اجتماعي در ايـران و تغييـرات آن در طـول    2004مصرف را بررسي نمود. محمودي (

دهد كه شكل توزيع درآمد در ايران چوله به راست  را تحليل كرد، ايشان نشان مي )1368-73ي اول توسعه ( برنامه
ي نابرابري مناطق شهري كاهش و در  است و بين سطوح درآمد مناطق شهري و روستايي فاصله وجود دارد و درجه

  صـويري از نـابرابري  ي ت اي كه اين افزايش و كاهش همديگر را در ارائـه  مناطق روستايي افزايش يافته است به گونه
اند، همچنين در طول اين دوره ميزان رفاه اجتماعي در مناطق روستايي كاهش و در مناطق شهري  كل خنثي كرده

)، ضمن تعقيب تغييـرات در فقـر، رفـاه و مصـرف خانوارهـاي      2002بيشتر از مناطق روستايي است. حداد و احمد (
مـورد بررسـي قـرار دادنـد. نتـايج ايـن        1997-1999هاي  طي دوره هاي مؤثر بر اين تغييرات را نيز در مصر، عامل

مطالعه نشان داد كه دو سوم از اين افراد فقير داراي سطح مصرف زير خط فقر هستند و تقريباً نيمي از آنها در هـر  
دارايـي،  هاي مؤثر بر فقر نيز شامل سطح سواد، شمار اعضاي خـانوار، ارزش   دوره زير خط فقر قرار داشتند كه عامل

  شمار فرزندان و شغل سرپرست خانوار ارزيابي گرديد.
بازار هدف از انجام اين مطالعه تخمين توابع عرضه و تقاضاي برنج ايران در قالب سيستم معادالت همزمان در 

اي كننده و مازاد توليدكننده، قبل و بعد از اجر باشد كه در ادامه به بررسي تغييرات مازاد مصرف ميفروشي  خرده
محاسبه و مورد  هشود و در نهايت مقادير رفاه كل جامع فروشي پرداخته مي سياست پرداخت سوبسيد در بازار خرده

  بررسي قرار گرفته است.
  

  مواد وروش ها
 اند كه برگرفته از تحقيق يئونگ زير در نظر گرفته شده  در اين مطالعه براي برآورد توابع عرضه و تقاضاي برنج، مدل

  باشد. )، مي2003گ (سو جئون 
  :فروشي برنج عرضه و تقاضاي بازار خرده 

  
                                    )1(  

                                                      )2(  
                                                                                )3(  

  
)، tفروشـي در زمـان    (مقدار تقاضاي بـرنج در بـازار خـرده    در اين معادالت متغيرهاي معرفي شده عبارتند از: 

 )، tفروشي بـرنج در زمـان    (قيمت خرده )، t-1فروشي در زمان  (مقدار تقاضاي برنج در بازار خرده 
ي  (متوسـط درآمـد سـرانه    )، tفروشـي بـرنج در زمـان     (قيمت خرده )، tفروشي برنج در زمان  (قيمت خرده

 )، tفروشـي در زمـان    ي برنج در بازار خرده (مقدار عرضه فروشي برنج)،  (قيمت خرده  خانوار)،
ي تعلق گرفته به برنج در بـازار   (يارانه (نرخ رشد جمعيت)،  )، t-1فروشي برنج در زمان  ي خرده ر عرضه(مقدا
  ) مي باشد.tفروشي در زمان  خرده

  
  نتايج وبحث

و مقـدار   فروشـي بـرنج   دهد كه متغيرهاي قيمت خرده نتايج بدست آمده از آزمون ويكي فولر تعميم يافته نشان مي
يـر قيمـت   انـد. متغ  فروشي در سطح و با عرض از مبـدأ ايسـتا شـده    فروشي برنج و قيمت گندم خرده تقاضاي خرده

وشـي  فر گيري و با عرض از مبدأ و روند ايستا شده است متغير قيمت عمده بار تفاضل 2 فروشي گوشت قرمز با خرده
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ي هر خانوار بـا   ا شده است. متغيرهاي جمعيت و درآمد سرانهگيري و عرض از مبدأ و روند ايست با يكبار تفاضل برنج

ي  فروشي بـرنج، مقـدار عرضـه    گيري و با عرض از مبدأ ايستا شده است. متغيرهاي مقدار تقاضاي عمده بار تفاضل 2
بـا يكبـار    بـرنج فروشي  و قيمت خرده برنجفروشي  فروشي برنج، قيمت عمده فروشي برنج، مقدار تقاضاي خرده عمده
ها به صورت ساليانه بوده و بيشترين  اند. با توجه به اينكه در اين مطالعه داده گيري و عرض از مبدأ ايستا شده تفاضل

گردد، بنابراين بيشترين وقفه يك  ي يك منجر به كارايي بيشتر مي شود، وقفه در نظر گرفته مي 2يا  1وقفه معموالً 
بيـزين   -بـود، لـذا از معيـار شـوارتز     100هاي مورد بررسي كمتر از  ادهلحاظ گرديده است. با توجه به اينكه شمار د

  ي آزادي كمتري از دست رود و اين معيار از كارايي بيشتري برخوردار است. استفاده شده است تا درجه
  

  كننده (بر حسب ميليارد تومان) تغييرات رفاه، مازاد توليدكننده و مازاد مصرف): 1جدول (
  ت قبل از دخالت دول  

(قبل از اعمال 
  سياست)

  بعد از دخالت دولت 
(بعد از اعمال 

  سياست)

تغييرات مازاد توليدكننده، مازاد 
  كننده، مخارج دولت و رفاه مصرف

  -23  16  37  مازاد توليدكننده
  142  202  60  كننده مازاد مصرف

  156  96  60  رفاه جامعه
  37  37  0  مخارج دولت روي كاال

  هاي تحقيق مأخذ: يافته
  

فروشـي بعـد از    كننـده در بـازار خـرده    ) مقادير مازاد توليدكننده و مازاد مصرف1طبق نتايج بدست آمده از جدول (
ميليارد تومان  202و  16اعمال سياست دولت (پردخت يارانه) نسبت به قبل از اجراي سياست، به ترتيب به مقادير 

 60كننده، مقـدار رفـاه كـل جامعـه نيـز از مقـدار        د مصرفكاهش و افزايش يافته است و به موازات افزايش در مازا
ي مهم اين است كه دولـت بـه منظـور جبـران كـاهش رفـاه        ميليارد ريال افزايش يافته است. نكته 156ميليارد به 

كننـده ضـربدر مقـدار     اي كه بخاطر تفاوت قيمت پرداختي به توليدكننده و دريافتي از مصرف جامعه ناشي از هزينه
كند و طبق اين تحليل از  تري را براي خريد از توليدكننده پيشنهاد مي اين قيمت بايد بپردازد. قيمت پايينتقاضاي 

كننـده افـزايش    كنندگان به موازات افزايش مازاد مصـرف  كند در نتيجه رفاه مصرف كاهش رفاه جامعه جلوگيري مي
  خواهد يافت.
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