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تأثیر ضد حمایتی قیمت کف و ناسازنمای تثبیت در
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چکیده
امروزه الزامها ونگرانیهای سیاسی و ملی سبب شده است که دولتها ب هط ر گس رردهای د ب ازا محص رت
کشاو زی مداخله کنند .یکی از سیاستهایی که بهطر گسررده د گذشره د کشاو زی کشر های د حال ترس هه
اسرفاده شده و امروزه نیز مرداول است ،وضع قیمتهای کف است .اگرچه د گذشره انرقاده ایی از اعم ال قیم ت
کف صر گرفره است اما این انرقادها اغلب بر ناکا ایی تخصیصی تأکید داشره است .د این بر سی تالش ش ده
است که با ا ائه یک الگری نظری و یک مثال عینی از بازا گندم ایران ،کا امدی این سیاست حری د دسریابی به
هدفهایی که سیاسرگذا ان و طرفدا ان مداخلهی دولت د پی آن هسرند ،یهنی افزایش ترلید ،تثبیت اقرص ادی و
بهبرد ترزیع د آمد ،با مهرفی دو پا ادوکس تثبیت و پا ادوکس برابری به چالش کشیده شرد .به این منظر د آغاز
یک الگری نظری ا ائه شده است که به غم سادگی نرایج مهم و جدیدی ا د م ر د ابط ه قیم ت و عرض ه و
نقش قیمتهای کف د شرایط نااطمینانی قیمتها د حضر واسطههای قیمتگذا م یده د .آنگ اه ب هص ر
تجربی این الگر آزمرده شده و د نهایت ابهاد مسئله تشریح شده است .نرایج این بر سی مرید آن است ک ه ،وض ع
قیمت کف برای محصرت کشاو زی دست کم بدون د نظر گرفرن قیمت بازا ی ،قیمته ای انرظ ا ی و نق ش
واسطهها و بدون تجدید نظر د شیره محاسبه قیمت کف و وش اجرای سیاست قابل ترصیه نیست.

طبقه بندی Q01 ،Q11 ،Q18 :JEL
واژگان کلیدی :پا ادوکس تثبیت ،قیمت کف ،پا ادوکس برابری

 1به ترتیب استاد)نویسنده مسئول) و دانشجوی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
Email: ghorbani@um.ac.ir

 162اقتصاد کشاورزی/جلد /11شماره 1336/3

مقدمه
در مورد الزام مداخله دولت در بازار محصوالت و فراوردههای کشاورزی ،دو دیدگاه متضاد وجوود
دارد .گروه اول ،اقتصاددانان نئوکالسیکی ،بر ایون باورنود کوه سوازوکار بوازار آزاد سوبب تحقو
کارایی و ایجاد وضعیت بهینه در تولید کشاورزی میشود.گروه دوم سواختارگرایان هسوتند کوه
باور دارند سازوکار بازار در مورد کاالهای اساسی کشاورزی کوه اهمیوت زیوادی در اقتصوادکالن
دارند نمیتواند بهطور مناسبی عمو نمایود .بوا اسوتناد بوه پوایین بوودن کشو هوای قیمتوی،
ساختارگرایان باور دارند که نوسان قیمتهای جهانی سبب میشود که قیمتهوای نسوبی یوک
کشور منجر به تخصیص بهینه نشود .از این رو ،تأکید دارند که اصالح توزیع درآمود در قیموت-
های داخلی در کنار پایایی اقتصاد کالن میبایست هود اصولی سیاسوتگذاران باشود .در عمو
هیچیک از این دو دیدگاه مورد استقبال سیاستگذاران نبوده است و دولتها تثبیت قیموتهوای
داخلی را به افزای کارایی و بهبود توزیع درآمدها ترجیح دادهاند (تیمور .)1191 ،1بورای آنکوه
سیاستهای تثبیتی بتوانند جانشین مناسبی برای سازوکار بازار باشند ،میبایست که منابع الزم
با سرعت مناسبی تأمین شده و به کشاورزان و فعالیتهای کشواورزی تخصویص داده شوود .بوه
باور تیمر ( )1191و پولتن 2و همکاران ( )2002این مسئله نیازمند استاندارد باالیی از حکمرانی
است که در عم تنها در برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا مشاهده شوده اسوت .آنوان اضوافه
میکنند که گروههای تولیدکننده و مصر کننده نیازهای متفاوتی در موورد تثبیوت قیموتهوا
دارند .از سوی دیگر ،دولت نمیتواند نق مناسبی را در توزیع زمانی محصوالت و فوراوردههوای
کشاورزی انجام دهد .چرا که انبارهای خصوصی به طور معمول با هزینه کمتوری توزیوع زموانی
کاال را انجام میدهند و ورود دولت با ایجاد اثر ازدحام بیرونی سبب ناکارایی در توزیوع کاالهوا و
کاه رفاه عمومی میشود (پولتن و همکاران .)2002 ،بنابراین ،به نظور مویرسود کوه شوکا
عمیقی بین عملکرد دولتها و استدالل آنان برای مداخله در بازار وجود دارد.
امروزه الزامها و نگرانیهای سیاسی و ملی سبب شده است که دولتهوا بوهطوور گسوتردهای در
بازار محصوالت و فراوردههای کشاورزی مداخله کنند .شدت مداخله دولت در کشورهای درحال
توسعه بسیار شدیدتر از کشورهای توسعه یافته است بهطوری که شمار سازمانهای مداخلوهگور
در کشورهای درحوال توسوعه بسویار بیشوتر از کشوورهای توسوعه یافتوه اسوت (راماسووامی 3و
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همکاران .)2002 ،یکی از سیاستهایی که بهطور گسترده در گذشوته در کشواورزی کشوورهای
در حال توسعه از جمله ایران استفاده شده و امروزه نیز متداول اسوت وضوع قیموتهوای کو 1
است .اگرچه نمیتوان اهمیت مالحظههایی که سیاستگذاران در اتخاذ این سیاست دارند را نفی
کرد اما این بررسی درصدد است نشان دهد ،نتایج این سیاست نه تنها بنا به ضورورت هماهنو
با خواست سیاستگذاران نیست بلکه میتواند نتایج معکوسی را در بلند مدت بهوجود آورد.
قیمت ک در ایران بهصورت ساالنه و در موورد محصووالت راهبوردی(اسوترات یک) مختلفوی از
جمله گندم اعمال میشود .آمار منتشره از بانک مرکوزی ایوران و سوازمان خواروبوار کشواورزی
(فائو) نشان میدهد ،اختال بین قیمت ک و قیمت بازاری گندم در ایران دامنه بزرگی داشوته
است .در برخی سالها قیمت ک و قیمت بازار گندم اختال شدیدی داشوتهانود بوهطووری کوه
قیمت بازار تا حدود  5برابر قیمت ک بودهاست و در برخی سوالهوا قیموت کو قیموت بوازار
اختال بسیار کمی داشته و نزدیک به یکدیگر بودهاند .وزارت جهاد کشاورزی قیمت کو را بور
اساس هزینه تمام شده هر واحد از محصول برای هر سال محاسبه میکند .بنابراین وضع قیمت
ک میبایست ریسک ک فعالیت تولیدی را کاه دهد بهطوری که کشاورزان احتمال زیان را
صفر یا بسیار کوچک بدانند .با این وجود ،این نتیجهگیری در مورد همه کشاورزان صدق نموی-
کند چرا که قیمت ک در بهترین حالت میانگینی از هزینه تموام شوده هموه کشواورزان فعوال
خواهد بود و هزینه تمام شده هر کشاورز میتواند بیشتر یا کمتر از این میزان باشد .افوزون بور
این اگرچه قیمت ک سبب کاه ریسک تولید میگردد ،اما چنانچوه وضوع قیموتهوای کو
سبب کاه قیمت بازاری گندم شود ،مداخلوه دولوت بوه ایون شویوه در عمو سوبب کواه
سودآوری کشاورزان خواهد شد .بنابراین در صورت درست بودن این فرض ،تاثیر قیمت کو بور
تولید نمیتواند صرفا با توجه به تاثیر آن بر ریسک ارزشیابی شود.
بهاسکار )1111( 2و گوئ  )2013( 3بر این باورند که قیمتهای ک سبب افزای قیموتهوای
تعادلی و عرضه محصوالت کشاورزی میشوند .سازمان خووار و بوار کشواورزی (فوائو) ،4افوزای
قیمتهای داخلی را عام کاه توان رقابتی و کاه امنیت غذایی میداند و از این رو اعموال
سیاست قیمت ک را توصیه نمیکند (فائو .)2015 ،به باور فوارل 5و همکواران ( ،)2005میوزان
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اثرگذاری قیمتهای ک به قودرت بوازاری تولیدکننودگان بسوتگی دارد و نمویتووان در موورد
اثرگذاری بلندمدت آن بهطور قطع نظری را ارایه داد .اگرچه کشواورزان بوهطوور معموول دارای
قدرت بازاری نیستند اما نتایج این بررسی نشان خواهد داد که توان بوازاری عامو هوای واسوطه
سبب میشود که قیمتهای ک هم در کوتاهمدت و هم در بلند مدت سبب کاه قیمتهوای
واقعی محصوالت شود؛ اگرچه در کوتاه مدت قیمتهای انتظاری کشاورزان را افزای مویدهود.
از این رو ،عرضه محصول در کوتاه مدت افزای مییابد ،اما در بلندمدت کاه خواهد یافت.
اغلب چنین استدالل میشود که قیمتهای ک با ایجاد درجوه بواالتری از حتمیوت در قیموت
سبب کاه ریسک تولید ،جذب سرمایهگذاران به بخ کشاورزی و تغییر الگوی کشوت موی-
شود (وود 1و همکاران 2012 ،و براونیس 2و همکاران .)2013 ،اگرچه این دیدگاه که بوا اعموال
قیمتهای ک دامنه قیمتهای ممکن برای محصول کاه مییابد ،درست اسوت؛ اموا امکوان
جذب سرمایه و انتقال کارای منابع از فعالیتی به فعالیتی دیگر میتواند جای بحث باشد .به باور
گوئ ( )2013و پاتوال 3و همکاران ( )2012سیاستهای قیموت کو و قیموت سوق کوه روی
محدودههای قیمت تأثیر میگذارند ،در مقایسه با بازار آزاد (لسه فر) 4موجب بروز رفاه از دسوت
رفته و ناکارایی در اقتصاد میشوند .چنانچه بتوان نشان داد که قیمتهوای کو سوبب کواه
قیمتهای تعادلی میشود ،باید به این پرس پاسخ داد که آیا کواه ریسوک صوورت گرفتوه
بازهم منجر به جذب سرمایه و انتقال منابع تولید میشود؟ از سویی ،وضع قیمتهوای کو کوه
توأم با تضمین خرید دولتی هستند هزینههای باالیی را به دولتها تحمی میکنند کوه ممکون
است توجیه اقتصادی نداشته باشد و یوا در عمو بوا محودودیتهوای بوینالمللوی روبورو شوود
(براونیس و همکاران.)2013 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،به نظر میرسد که سیاستگذاران کشورهای درحال توسعه در اجورای
سیاست مداخلهگر قیمتهای ک آن را خنثی فرض میکنند و اثرات آن را خوشبینانه ارزیوابی
میکنند .این بررسی در صدد است با یک نگاه متفاوت به موضوع کمتر بررسی شده قیمتهوای
ک  ،پیامدهای زیان بار آن را شناسایی وگوش زد نماید .بوه ایون منظوور ،در بخو دوم یوک
چارچوب نظری ارائه شده است که رابطه قیمتهای کو  ،قیموتهوای انتظواری ،قیموتهوای
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تعادلی و عرضه محصوالت کشاورزی را نشان میدهد .این الگو بهصورت تجربی در موورد گنودم
ایران مورد آزمون قرار گرفته است و نتایج آن در بخ سوم آمده اسوت .در بخو پایوانی نیوز
بحث اصلی نوشتار در مورد چگونگی ایجاد آثار ضد تثبیتی و ضد حمایتی سیاست قیموت کو
آورده شده است.

مبانی نظری و روش تحقیق
در این بخ با اتخاذ برخی فرضهای ساده کننده یک الگوی نظری برای پی بینی نتایج وضع
قیمتهای ک ارائه شده است .به این منظور در آغاز واحدهای فعال در بخ کشاورزی به سوه
بخ تولیدکننده ،واسطههای تولید و دولت تقسیم شده است .پوس از شوبیهسوازی رفتوار هور
کدام از این واحدها بر اساس فرضهای رفتاری ،تأثیر کوتواهمودت و بلندمودت قیموت کو بور
قیمت تعادلی و عرضه محصول پی بینی شده است .در انتهوای ایون بخو نیوز ،روش آمواری
مورد استفاده برای ارزیابی تجربی این الگو ارائه شده است.

رفتار تولیدکننده
در نبود بازارهای آتی توسعه یافته ،کشاورزان ناچارند به جای قیمتهای قطعوی از قیموتهوایی
که برای فص برداشت پی بینی میکنند در تصمیمگیری استفاده کنند .افزون بور ایون شومار
زیاد کشاورزان مانع از آن میشود که قدرت قیموتگوذاری داشوته باشوند .بنوابراین کشواورزان
چارهای جز استفاده از قیمتهای انتظاری نخواهند داشت .به منظور شوبیه سوازی قیموتهوای
انتظاری تولید کنندگان ،این بررسی از یک الگوی احتمال ذهنی  1استفاده میکند .توزیوعهوای
احتمالی مختلفی را میتوان به عنوان توزیع احتمال ذهنی کشاورزان بورای قیموت محصوول در
نظر گرفت ،اما این بررسی به سه دلی از توزیع نرمال لگاریتمی اسوتفاده کورده اسوت :نخسوت،
توزیع نرمال لگاریتمی دارای چولگی مثبت است و مد و میانگین آن کمتر از میانه آن است .این
شک توزیع بهطور ضمنی بر ریسکگریزی کشاورزان تأکید دارد ،یعنوی بوه ایون معناسوت کوه
کشاورزان برای قیمتهای کمتر از قیمت مورد انتظارشان احتمال بیشتری را درنظر مویگیرنود.
دوم ،اگر قیمتها دارای توزیع نرمال لگاریتمی باشند ،یک تبدی لگواریتمی از قیموتهوا دارای
توزیع نرمال خواهد بود .بنابراین ،صحت این فرض را به سادگی میتوان با استفاده از آزمونهای
Subjective Probability
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نرمالیتی آزمون کرد .سوم ،توزیع نرمال لگاریتمی ارتباط مسوتقیمی بوا توزیوع نرموال دارد و بوا
عملیات ریاضی ساده کننده میتوان آن را به نرمال تبدی کرد .بنابراین استنباطهای آمواری آن
دارای پیچیدگی نخواهد بود.
فرض کنید که توزیع احتمال ذهنی کشاورزان برای قیمتها یک توزیع نرموال لگواریتمی باشود
بهطوری که میانگین لگاریتم قیمت محصول  μو انحورا معیوار لگواریتم محصوول σباشود .بوا
اعمال سیاست قیمت ک قیمت مورد انتظار از رابطه امید شرطی توزیع نرموال لگواریتمی بوه-
صورت زیر قاب محاسبه است
)(1
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انتظار بدون وضع قیمت ک  k t ،قیمت ک  Φ،تابع توزیع تجمعوی نرموال اسوتاندارد و ERF
تابع خطای گوسی 1است که بهصورت زیر محاسبه میشود
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اگر نسبت قیمت ک  k tبه قیمت مورد انتظار ]  E[PF tبرابر با  τtفرض شود ،بوا اسوتفاده از
رابطه بین میانگین و واریانس توزیع نرمال و میانگین و واریانس توزیع نرمال لگواریتمی 2قیموت
مورد انتظار به شرط قیمت ک بهصورت زیر خواهد بود.

Gauss error function
2این رابطهها عبارتاند از

) 𝑡 𝐹𝑃(𝑟𝑎𝑣
)
(𝐸[𝑃𝐹 𝑡 ])2

1

𝜇𝑡 = ln 𝐸[𝑃𝐹 𝑡 ] − 0.5 ln (1 +
𝑡 𝜎𝑃2
)
(𝐸[𝑃𝐹 𝑡 ])2

𝜎 2 𝑡 = ln (1 +

تاثیر ضد حمایتی قیمت کف161...

)(3

] Et−1 [PF t

)

0.5 ln(1+CV2 )−ln τt
) √ln(1+CV2

) ln τt +0.5 ln(1+CV2
) √2√ln(1+CV2

)

] Et−1 [PF t |PF t ≥ k t
(Φ

( 0.5 − 0.5ERF

=

که  CVضریب تغییرپذیری قیمت است که در اینجا برای ک دوره زمانی مقداری ثابوت درنظور
گرفته شده است .به اختصار ،مویتووان ایون رابطوه را بوهصوورت = ] Et−1 [PF t |PF t ≥ k t
]  ℵ Et−1 [PF tدر نظر گرفت که  ℵتابعی از قیمت ک و ضریب تغییرپذیری بوده کوه کمینوه
آن یک است .اگر عرضه تابعی از قیمت انتظاری رابطه ( )3فرض شود ،بوهطوور همزموان توابعی
افزایشی از قیمت مورد انتظار ]  ،Et−1 [PF tتابعی افزایشی از قیمت ک  ،k tو تابعی کاهشی از
واریانس قیمت  σ2Pخواهد بود .بنابراین ،تابع عرضه را میتوان بهصورت زیر نوشت.
)(4

)y = y(Et−1 [PF t ], k t , σ2P , etc) = y(Et−1 [PF t |PF t ≥ k t ], etc

که  etcدربرگیرنده دیگر عام ها از جمله قیمتهای انتظاری برای دیگر محصوالت است.

رفتار خریداران خصوصی
برخال تولیدکنندگان ،واسطههای خریدار محصول بهطور معمول دارای اطالعات دقی توری از
ترجیحهای مصر کنندگان هستند و به علت شمار محدودشان در مناط روستایی دارای توان
قیمتگذاری نیز هستند .عالوه بر این معموالً امکان انبار کردن محصوالت را نیز دارند .آنوان بوا
داشتن انبارهای ذخیره امکان توزیع زمانی محصوالت را بوجود میآورند .در یک مودل دو دوره-
ای ،خریداران محصول خریداری شده در هر دوره را ذخیره کرده و در طی دو سال (همان سوال
و سال آینده) بفروش میرسانند .اگرواسطه تصمیم بگیرد که  γدرصود از محصوول خریوداری
شده را در سال اول و باقیمانده آن در سال دوم بفروش رساند ،ارزش حال سود وی بصورت زیر
خواهد بود
] E[PC t+1
)(1 − γ)Yt + PC t γYt − PF t (Yt )Yt − c(γYt )γYt (5
=π
1+r
که  cهزینه هر واحد انبار شده از محصول و تابعی صعودی از میزان ذخیره شوده اسوت .قیموت
خرید محصول  PF tبه دلی توان قیمتگذاری واسطههوا توابعی از میوزان عرضوه  Ytمحصوول
است .شرط مرتبه اول برای بیشینه سود واسطه بهصورت زیر خواهد بود.
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] E[PC t+1
) ∂PF t (Yt
(1 − γ) + PC t γ − PF t (Yt ) −
Yt
1+r
∂Yt
) ∂c(γYt
)(2
− c(γYt )γ −
γYt = 0
∂Yt
] E[PC t+1
) ∂c(γYt
−
Yt + PC t Yt − c(γYt )Yt −
γYt = 0
1+r
∂γ
با ح این دو معادله ،قیمتی که واسطهها با آن محصول را از کشاورزان خواهند خرید ،بهصورت
زیر میباشد
)(1

) E[PC t+1 ] ∂PF t (Yt
−
} Yt , k t
1+r
∂Yt

بنا بر رابطه ( )1هنگامی که قیمت تعادلی (یعنی Yt

) ∂PF t (Yt
∂Yt

−

F

{ P t (Yt ) = Max

] E[PC t+1
1+r

) کمتر از قیمت ک

باشد ،توزیع کنندگان میزان کمتری از محصول را در قیمت ک خریوداری مویکننود و میوزان
فروش نرفته محصول نیز توسط دولت خریداری میشود.

تعادل ایستا در بازار سر مزرعه
اگر قیمت ک کمتر از قیمت انتظاری بازار باشد ،تعادل بازار درجایی اسوت کوه میوزان عرضوه
شده توسط تولیدکنندگان بهطور کام توسوط خریوداران خصوصوی خریوداری شوده و قیموت
تعادلی حاص شود .با جایگذاری روابط ( )3و ( )4در رابطه ( )1و برخی عملیوات جبوری سواده
خواهیم داشت
1
] E[PC t+1
{ PF t = max
}, kt
)(9
1 + λYt 1 + r
که در آن  λYtعکس کش عرضه نسبت به قیمت انتظاری مشروط به قیمت ک است .آشوکار
است که اگر قیمت ک باالتر از قیمت تعادلی بازار باشد ،قیمت تعوادلی بوه سوطح قیموت کو
میرسد .در واقع ،رابطه ( )9قیمت تعادلی بازار را بر اساس کش عرضه ،قیمت مصور کننوده
نهایی ،قیمت ک و نرخ بهره نشان میدهد .از بین عام های تشوکی دهنوده قیموت انتظواری
تنها متغیر  λYtتحت تأثیر قیمت ک قرار میگیرد .به منظور تعیین تأثیر قیمت ک بور λYt
 ،میتوان آن را بهصورت زیر بازنویسی کرد.

تاثیر ضد حمایتی قیمت کف163...

)(1

] ∂Et−1 [PF t |PF t ≥ k t
Yt
=
∂Yt
] Et−1 [PF t |PF t ≥ k t

λYt

با تفکیک قیمت انتظاری مشروط ]  Et−1 [PF t |PF t ≥ k tبه قیموت کو و قیموت انتظواری
نامشروط ]  Et−1 [PF tو  ℵو با کمی جابهجایی جبری خواهیم داشت.
)(10

] dEt−1 [PF t
Yt
)
∂Yt
] Et−1 [PF t

dℵ

+

ℵ

] Et−1 [PF t
∂Yt

( = λYt

در معادله ( ،)10تأثیر قیمت ک بر کش عرضه تولیدکنندگان توسط جزء اول مشوخص موی-
شود .اگر قیمت ک وضع نشود ℵ ،برابر با یک بوده و جزء اول معادله ()10حذ مویشوود .بوا
وضع قیمت ک  ،مقدار  ℵو در نتیجه  λYtافزای

مییابد.
Free

)(11

λYt ≥ λYt

با افزای  λYtقیمت بازار کاه مییابد .بنابراین تا هنگامی که قیمت تعادلی بواالتر از قیموت
ک باشد ،قیمت تعادلی کاه خواهد یافت تا این که به عینه برابر با قیمت ک شود .در واقوع
با کاه قیمت بازار انتظار میرود که تولیدکنندگان قیمت انتظواری مشوروط خوود را کواه
دهند تا حدی که قیمت انتظاری مشروط آنان بار دیگر با قیمت بازار (قیمت انتظاری نامشروط)
برابر شود .بدون کاه واریانس ذهنی قیمت ،هرگز ممکن نیست کوه قیموت انتظواری کواه
یابد .باکاه واریانس ذهنی و نزدیک شدن آن به صفر ،قیمت انتظاری مشروط به قیمت کو
نزدیک خواهد شد تا جایی که در قیمت ک مقدار واریانس صفر شده و قیمت انتظاری مشروط
و نامشروط برابر میشود .بنابراین پی بینی مدل نظری یاد شده این است که قیمتهای بازاری
تحت تأثیر قیمتهای ک از مقادیر حقیقی خود فاصله گرفته و کاه مییابند.

پویایی تعادل
به منظور بررسی پویایی قیمت تعادلی میتوان از دیفرانسی رابطه تعادل استفاده کرد .با مشت
گرفتن از لگاریتم دو طر رابطه ( )9نسبت به زمان ،پویایی رابطه تعادلی بهصورت زیور خواهود
بود.
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r
λYt
̃Y
r̃ +
Y λt
1+r
1 + λt

)(12

C
F
̃
̃P
= t+1 − P t

که در آن عالمت مد بیانگر نرخ رشد متغیر مربوطه اسوت .رابطوهی ( )12گویوای آن اسوت کوه
چنانچه دولت در بازار محصووالت کشواورزی دخالوت نکنود و نورخ بهوره تثبیوت شوود ،قیموت
سرمزرعه محصوالت کشاورزی همپای قیمت مصر کنندگان رشد خواهد کورد .اموا اگور دولوت

قیمت ک وضع کند تغییر شرایط به میوزان تغییورات  λYtبسوتگی دارد .بوه منظوور بررسوی
پویایی  λYtمیتوان رابطه ( )10را به صورت زیر نوشت

F
̃̃ P
ℵ
t
= +
Ỹt
Ỹt

)(13

λYt

با ثابت گرفتن نرخ بهره و جایگذاری رابطه ( )13در ( )12خواهیم داشت
2
̃̃Y − P
̃ ̃Y
F + [ℵ
C
F
C
̃
̃+λ
̃
̃P
t
t
t+1 ] P t + [λt − P t+1 ] ℵ
)(14
= Ỹt
C
F
̃
̃
P t+1 − P t
 ℵو ̃Y
هنگامی که دولت در بازار محصول مداخله نمیکنود̃ ،
 λبرابور صوفر هسوتند و از رابطوه
t
حذ میشوند و نرخ رشد تولید برابر با نرخ رشد قیمت است .اما هنگامی که دولت قیمت کو
 ℵو ̃Y
وضع میکند در کوتاه مدت با افزای ̃
 λنرخ رشد تولید افزای مییابد اموا بوه محو
t

اینکه که تولیدکنندگان قیمتهای مورد انتظار خود را اصالح کنند ،به جای اینکه وضوع قیموت
ک را سبب حمایت از افزای قیموت ببیننود آن را عامو کواه قیموت خواهنود دانسوت و
قیمتهای ک با کاه نرخ رشد قیمتهای تعادلی سبب محدود شدن نرخ رشد عرضه نسبت
به شرایط بازار آزاد میشوند .در بلند مدت نیز ،قیمتهوای کو جانشوین قیموتهوای بوازاری
خواهند شد و نرخ رشد تولید برابر با نرخ رشد قیمتهای ک خواهد بود اگرچه سطح تولیود در
مقایسه با بازار آزاد کمتر میباشد.
با توجه به آنچه گفته شد ،اعمال قیمت ک سبب میشود که قیمت تعادلی بوازار کواه یابود
بهطوری که در بلندمدت تولید کنندگان به جای قیمتهای بازار ،بور اسواس قیموتهوای کو
سطح زیرکشت خود را تنظیم کنند .جهت تأثیرگذاری قیمتهوای کو نمویتوانود بور خوال
قیمتهای تعادلی باشد .یعنی ،قیمتهای ک باالتر هماننود قیموتهوای بوازاری بواالتر سوبب
افزای سطح زیرکشت محصول میشوند .از این رو ،نمیتوان بوهطوور مسوتقیم الگووی نظوری

تاثیر ضد حمایتی قیمت کف111...

بخ پیشین را آزمون کرد اما بهصورت غیر مستقیم میتوان آن را با آزمون فرضیههای آمواری
در رابطه با توزیع قیمتها و دقت پی بینی رابطه پویای ( )14آزمود.
فرض مربوط به توزیع آماری قیمتها به سه صورت زیر اعتبار سنجی شده است:
 -1توزیع مستق لگاریتم قیمتها :اگر قیمتها دارای توزیع نرموال لگواریتمی باشوند ،در
این صورت لگاریتم قیمتها دارای توزیع نرمال خواهد بود .از سووی دیگور حاصو جموع
متغیرهایی با توزیع نرمال ،خود دارای توزیع نرمال است .بنابراین سری زموانی مربووط بوه
لگاریتم قیمتها میبایست دارای توزیع نرمال باشد .ممکن است تصوور گوردد کوه وجوود
روند و خودهمبستگی در سری زمانی قیمتها میتواند خللوی در ایون نتیجوهگیوری وارد
کند .برای روش شدن این موضوع فرض کنید که قیمتها دارای یک نورخ رشود تصوادفی
 ρtبا توزیع نرمال لگاریتمی باشد .در این صورت نرخ رشود متغیرهوای لگواریتمی دارای
توزیع نرمال خواهد بود.
Pt = (1 + ρt )Pt−1
و یا
) ln Pt = ln Pt−1 + ln(1 + ρt
با توجه به این که هرسه مولفه رابطه باال دارای توزیع نرمال هسوتند .مویتووان بوه ایون نتیجوه
رسید که وجود خودهمبستگی و روند تأثیری در نتیجهی باال ندارد و سوری زموانی مربووط بوه
لگاریتم قیمتها میبایست دارای توزیع نرمال باشد .البته این موضوع هنگوامی کوه توزیوع ρt
نرمال لگاریتمی نباشد ممکن است مح مناقشه باشد.
 -2توزیع مستق قیمتها :اگر سری زمانی لگاریتم قیمتها دارای توزیع نرمال باشد ،آنگواه
نمای آن میبایست دارای توزیع نرمال لگاریتمی باشد.
 -3توزیع مشترک لگاریتم قیمتها :اگر شک خودهمبستگی قیمتها به گونهای نباشد کوه
بتوان از دو تقریب پیشین استفاده کرد ،در این صورت هر نمونههای انتخابی از لگواریتم
قیمتها میبایست دارای توزیع مشترک نرمال باشد.
درستی رابطه ( )14وابسته به درست بودن این فرض است که قیمتهای تعادلی از قیموتهوای
ک دنبالهروی میکنند .به عبارت دیگر ،قیمتهای ک میبایست علتی برای قیمتهای بازاری
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باشند که این مسئله با استفاده از یک آزمون علیت گرنجری قاب بررسی است .اگور فورض یواد
شده پذیرفته شود ،در این صورت رابطه ( )14موید آن است کوه تغییورات بلنودمودت محصوول
میبایست تابعی از تغییرات بلندمدت قیمتهای تضمینی باشد.
به منظور بررسی تجربی آنچه در این بخ عنوان شد ،از آمار مربووط بوه قیموت کو  ،قیموت
بازاری ،نرخ ارز (دالر ،برای همسان سازی واحد قیمتها) ،و سطح زیرکشوت گنودم (بوه عنووان
عرضه برنامه ریزی شده) در ایران استفاده شده که آمار مورد استفاده در پیوست آ ضمیمه شوده
است.

نتایج و بحث
نتایج آزمونهای عادیسازی بر روی لگاریتم قیمتها در جدول ( )1آمده است .بر اسواس هموه
این آزمونها ،توزیع سری زمانی مربوط به لگاریتم قیمتها نرمال بوده است .آماره آزمون لوو
نرمالیتی شاپیرو – ویلک برای سری زمانی قیمت نیز  0/912میباشد و با سطح احتمال 07115
توزیع سری زمانی قیمتها نرمال لگاریتمی است .همچنین به منظور بررسی نرمالیتی تووأم ،در
ابتدا سری زمانی مربوط به لگاریتم قیمتهوا بوه دو گوروه  12سواله تقسویم شوده و سو س بوا
استفاده از آزمون دورنیک – هانسن نرمالیتی همزمان آنها بررسی شده اسوت .آمواره دورنیوک
هانسن برابر  0/941بوده و با احتمال  0/132نرمال بودن لگاریتم قیموتهوا را تأییود مویکنود.
همچنین ،شایان یادآوری است که نمودار مربوط به آزمون بورازش توزیوعهوای نرموال و نرموال
لگاریتمی در پیوست ب آمده است.
جدول ()1آزمون نرمالیتی لگاریتم قیمتها
آزمون
آماره
معنیداری

شاپیرو –
ویلک
0/154
0/331

شاپیرو –
فرانسیا
0/121
0/311

کلمگرو –
اسمیرن
0/145
بی از 0/15

رایان –
جوینر
0/190
بی از 0/1

اندرسون –
دارلین
0/434
0/211

چولگی –
کشیدگی
1/13
0/420

منبع :یافتههای تحقی

به منظور تعیین رابطه علیت در ابتدا یک مدل خودرگرسیون برداری شام دو متغیور درونوزای
قیمت ک و قیمت بازاری و چهار متغیر برونزای نرخ مبادله ارز ،میوزان یارانوه پرداخوت شوده،
سطح بیمه شده و کفایت بیمه برآورد شد .شمار بهینه وقفههای مدل خودرگرسیون برداری بوا
استفاده از آماره شوارتز – بیزین برابر با  1انتخاب شد و پس از برآورد مدل خودتوضیح بورداری
از آزمون علیت گرنجر برای تعیین رابطه علوی بوین قیموت بوازار و قیموت کو اسوتفاده شود.

تاثیر ضد حمایتی قیمت کف113...

همچنین ،در این رابطه نرخ ارز به عنوان یک متغیر برونزای موثر بور قیموتهوا وارد الگوو شود.
نتایج بهدست آمده همانگونه که پی بینی شده بود نشان میدهد ،یک رابطه علی یوک سوویه
از قیمتهای ک به قیمتهای بازاری وجود دارد و در واقع قیموتهوای بوازاری دنبوال کننوده
قیمتهای ک هستند.
جدول ( )2نتایج آزمون علیت گرنجر
آزمون
قیمت ک علت قیمت بازاری است
قیمت بازاری علت قیمت ک است

آماره کای اسکور
4/152
2/211

درجه آزادی
1
1

احتمال
0/042
0/102

منبع :یافتههای تحقی

دوره زمانی مربوط به رشد قیمتها و رشد عرضه برنامه ریزی شوده گنودم در شوک ( )1نشوان
داده شده است .محور عمودی این نمودارها نرخ رشد قیمت ک  ،نرخ رشد عرضوه و نورخ رشود
قیمت بازاری و محور افقی آنها نیز ،زمان است .قسمت ال شوک ( )1سوری زموانی مشواهده
شده برای رشد قیمتها را نشان میدهد که با کمی دقت در آن ،نوعی تأثیر پذیری قیمتهوای
بازار از قیمتهای ک قاب مشاهده است .در قسمت ب شک ( )2سوریهوای یواد شوده بورای
دورههای  4ساله و در قسمت ج برای دوره  9ساله هموار شدهاند .برخال قسمت ال که رابطه
قاب مالحظهای را بین عرضه و قیمتهای ک نشان نمیدهد ،قسمت ب و ج نشان دهنده یک
رابطه بلندمدت بین نرخ رشد عرضه گندم و نرخ رشد قیمتهای ک گندم اسوت .درحوالی کوه
چنین رابطهای برای قیمتهای تعادلی وجود ندارد .به عبارت دیگر ،همانطور که در شوک ()1
مالحظه میشود ،نرخ رشد محصول در بلندمدت همگام با نرخ رشود قیموت کو (و نوه قیموت
بازاری) بوده است
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الف .سری زمانی مشاهده شده

ب .سری زمانی هموار شده برای هر  4سال
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ج .سری زمانی هموار شده برای هر  8سال
شکل ( )1روند زمانی قیمتهای بازاری ،قیمتهای کف و عرضه

یکی دیگر از پی بینیهای الگوی نظری ارایه شده در این بررسوی ،ایون اسوت کوه بوا افوزای
اختال بین قیمت ک و قیمت بازاری ،میزان عرضه محصول کاه مییابد .ضریب همبستگی
بین شکا قیمت ک و بازاری گندم و میزان عرضه برنامهریزی شده آن برابر  – 0/23است که
تایید کننده این موضوع است .برای روشنتر شدن این مسئله میتوان از نمودار کانتوری ( )1که
رابطه بین عرضه ،قیمت بازاری و قیمت ک گندم را نشان میدهود اسوتفاده کورد .نقواط تیوره
رن روی نمودار مربوط به مقادیر بیشتر عرضه برنامهریزی شده و نقاط روشنتر بیوانگر عرضوه
برنامهریزی شده کمتر گندم میباشد .خطچین رسم شده در این نمودار نقاطی را نشان میدهد
که قیمت بازاری و قیمت ک برابر هستند .بنابراین همهی ناحیه باالی این خوط نقواطی اسوت
که قیمت ک کمتر از قیمت بازاری است و همهی نقاط زیر این خط نقواطی اسوت کوه قیموت
ک وضع شده بی از قیمت بازار است .همانطور که مالحظه میشود ،نقواط زیور خوط چوین
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تیرهتر و نقاط باالی خط چین ،روشنتر هستند .بنابراین ،هرچه دولت قیموت کو را بوا فاصوله
بیشتری نسبت به قیمت بازاری تعیین کند ،میزان عرضه محصول کاه خواهد یافت.

نمودار ( )1رابطه بین عرضه و قیمتهای بازاری و کف

این بررسی هم بهصورت نظری و هم به لحاظ تجربی نشان میدهد تا هنگامی کوه قیموت کو
کمتر از قیمت بازاری است ،وضع آن سبب کاه قیمتهای انتظاری و در نتیجه کاه عرضه
محصول در مقایسه با بازار آزاد خواهود شود .ایون بررسوی بوا آنچوه بهاسوکار ( )1111و گوئو
( )2013از آن به عنوان تاثیر مثبت قیمت ک بر تولید یاد مویکننود مخالفوت کورده و وجوود
چنین تاثیری را وابسته به آن میداند که قیمتهای ک باالتر از قیمتهای بازاری وضع شووند
تا بتوانند قیمتهای انتظاری کشاورزان را به محدودهای باالتر از قیمت تعادلی بوازار در شورایط
بازار آزاد (لسه فر) افزای دهند .البته قیمت ک تنها عام تعیین کننده قیمتهوای انتظواری
کشاورزان نیست .تاثیر قیمت ک بر قیمتهای انتظاری به شیوه تعیین قیموت ،اخوتال آن از
قیمتهای بازاری ،حسن سابقه دولت در پرداخوت ارزش محصوول بوه کشواورزان ،زموان اعوالم
قیمت ک و دیگر عوام شک دهنده قیمتهای انتظاری کشاورزان بستگی دارد .هنگوامی کوه
قیمت ک پس از برنامه ریزی تولید اعالم میشود ،کشاورزان بوا دو واقعیوت روبورو مویشووند:
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نخست ،قیمت ک مشخص نیست و باید آن را پی بینی کنند .دوم ،واسوطههوای خریود هویچ
دلیلی برای خریدن محصول به قیمتی بواالتر از قیموت کو ندارنود .بنوابراین قیموت انتظواری
کشاورزان همان قیمت ک مورد انتظار خواهد بود .بدیهی است که اگر قیمت ک همواره کمتر
از قیمت بازاری محصول اعالم شود ،کشاورزان هم در کوتاه مدت و هوم در بلندمودت براسواس
قیمتهای ک انتظاری برنامهریزی تولید خود را انجام خواهند داد .تا هنگامی که قانون عرضوه
برقرار باشد ،به دلی کمتر بودن قیمتهای کو در مقایسوه بوا قیموتهوای بوازار آزاد ،میوزان
محصول نیز در مقایسه با بازار آزاد کمتر خواهد بود .بنابراین خواه قیمت کو پوی از برناموه-
ریزی تولید و خواه پس از آن اعالم گردد ،سبب کاه سطح تولید در مقایسه بوا شورایط بوازار
آزاد خواهد شد .بنابراین همانطور که گوئ ( )2013و پاتوال و همکاران ( )2012استدالل می-
کنند ،سیاست قیمت ک سبب ایجاد ناکارایی خواهد شد.
کاه سطح عرضه برنامهریزی شده ،به معنی این است که کشواورزان در زموان اعموال قیموت
ک آمادگی کمتری برای سرمایهگذاری در تولید در مقایسه با شرایط بازار آزاد خواهنود داشوت
و بنابراین احتمال بسیار کمی دارد آنگونه که وود و همکواران ( )2012و بوراونیس و همکواران
( )2013استدالل میکنند ،قیمتهای ک سبب افزای سرمایهگذاری در کشواورزی شوود .در
واقع اگرچه سیاست قیمت ک سبب کاه ریسک سرمایهگذاری در تولیود کشواورزی خواهود
شد اما بهصورت همزمان سبب کاه سوطح سوودآوری آن نیوز خواهود شود .در یوک الگووی
تصمیمگیری میانگین – واریانس ،1برای اینکه سود ناشی از کاه ریسک بتواند منافع از دست
رفته ناشی از کاه سود را جبران کند ،سرمایهگذاران باید بسویار خطرگریوز باشوند و اهمیوت
بسیار کمی به سود مورد انتظار بدهند .با توجه به اینکه کشاورزی در مقایسه با دیگر فعالیتهوا
دارای ریسک بیشتری است ،افرادی که در این حوزه سرمایهگذاری میکنند مویبایسوت افوراد
خطرپذیرتری باشند .بنابراین احتمال این که سیاست قیمت ک سبب افوزای سورمایهگوذاری
در کشاورزی شود بسیار کم است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در زمینه چگونگی سیاستگذاری قیمتی در بخ کشاورزی بررسیهای فراوانی شده اسوت اموا
سیاست قیمت ک به رغم کاربرد فراوان آن در کشورهای درحوال توسوعه ماننود ایوران ،کمتور
مورد توجه قرار گرفته است .شاید یکی از دالی آن وجود تصورهای مثبت در موورد پیامودهای
Mean – Variance

1
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آن مانند افزای قیمتها و بهبود درآمد کشاورزان است .اگرچوه در گذشوته انتقادهوایی نیوز از
قیمتهای ک به عم آمده است اما اغلب این انتقادها بر ناکارایی تخصیصوی تأکیود دارنود .از
این رو ،در این بررسی تالش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یوک مثوال عینوی یعنوی
بازار گندم ایران ،کارامدی این سیاست حتی در دسوتیابی بوه هود هوایی کوه سیاسوتگذاران و
طرفداران مداخله دولت در بازار محصوالت کشاورزی درپی آن هسوتند ،ماننود افوزای تولیود،
تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد به چال کشیده شوود .در بخو دوم ایون بررسوی یوک
الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد رابطه قیموت
و عرضه و نق قیمتهای ک در شرایط نااطمینانی قیمتها میدهد .اعتبار فرضهوا و پوی -
بینیهای این الگو به روشهای مختلفی در بخ سوم آزمون شده است .نتایج این آزموای هوا
مؤید آن است که الگویهای رفتاری مطرح شده پی بینی مناسبی از واقیعتهوای بوازار گنودم
ایران دارد .در این بخ  ،با استناد به الگوی ارائوه شوده در بخو دوم ،دو جنبوه منفوی اتخواذ
سیاست قیمتهای ک یعنی ناسازنمای (پوارادوکس) تثبیوت و ناسوازنمای برابوری ارائوه شوده
است.

ناسازنمای تثبیت
تعری متداول قیمتهای ک وظیفه دولت را خرید محصول در قیمت ک مویدانود .بنوابراین،
اگر تولیدکنندگان عقالیی تصمیم بگیرند در شرایطی که خریداران دولتی و خریداران خصوصی
بهجز در قیمت تفواوت ندارنود ،خریوداران خصوصوی را تورجیح خواهنود داد ،چورا کوه قیموت
پیشنهادی خریداران خصوصی (قیمت تعادلی) بیشتر از قیمت ک است .مگور ایون کوه قیموت
تعادلی بنابه دالیلی برابر با یا کمتر از قیمت ک تعیین شده باشد.
بر اساس الگویی که ارائه شد چنین استنباط میشود که وضع قیمت ک برای محصوول سوبب
میشود تا در بلندمدت میزان عرضه نسبت به هنگوامی کوه چنوین قیمتوی وضوع نشوده اسوت
کاه یابد .اما پرس این است که اگر عرضه محصول کاه مییابد ،چه چیزی جانشوین آن
میشود؟ با فرض این که کاربری اراضی تغییر نمیکند ،این الگو پی بینی میکند که بوا وضوع
قیمت ک برای شماری از محصوالت میزان تولید دیگر محصوالتی که قیمت کو بورای آنهوا
وضع نشده است (محصوالت آزاد) افزای مییابد .از سووی دیگور ،هرچوه قیموتهوای کو از
قیمتهای بازاری کمتر باشد ،شدت افزای در عرضه محصوالت آزاد نیز افزای موییابود مگور
اینکه دولت قیمت ک را نسبت به قیمت بازاری محصوالت آزاد تثبیت کند .اگرچه این تثبیت
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از نگاه سیاستگذاران مطلوب است اما در ادامه با یک تحلی تاریخی چگونگی ایجاد ناپایوداری
نظاممند در مدل تثبیت شده بیان خواهد شد.
بر اساس قانون عرضه افزای عرضه محصوالت آزاد در بلند مودت سوبب کواه قیموت آنهوا
میشود .بنابراین ،با وضع قیمت ک برای یک محصول نه تنها قیمت آن محصوول بلکوه قیموت
همه محصوالت کشاورزی آزادی که جانشین آن محصول هستند نیز کاه مییابد و اثربخشی
قیمتهای ک کاه مییابد .با گذشت زمان وروشن شدن بیاثر بودن قیمتهای ک  ،دولوت
برای افزای عرضه محصوالتی که آنها را راهبردی مینامند قیمتهای ک را بهطور گسترده-
ای افزای میدهد .با افزای مرتب قیمتهای ک  ،درست در جایی که قیموت کو بیشوتر از
قیمت بازار است دولت موجب حذ واسطههای خریدار محصول از چرخوه اقتصواد مویشوود و
بازار محصول به بازار خرید انحصاری دولت تبدی میشود .با انحصواری شودن بوازار محصوول و
کنترل مداوم قیمت و میزان تولید و درنتیجه تثبیت حاص شوده ممکون اسوت سیاسوتگذاران
گمان کنند که به هد خود یعنی تثبیت دست یافتهاند .بنابراین دیگر تالشوی بورای تغییور در
تصمیمگیریهای خود نخواهند کرد و اقدام به حفظ یک نسوبت مشوخص از قیموتهوای کو
خواهند کرد .با این حال ،این تثبیت دست کم به یک دلی که درادامه بیان میشود یک تثبیت
واقعی نیست و بدون پایداری است .هنگامی که امکوان صوادرات محصوول وجوود داشوته باشود
(خواه قانونی و خواه غیر قانونی) و قیمتجهانی محصول نیوز بوهطوور مووثری بیشوتر از قیموت
داخلی باشد ،واسطهها بهطور موقت ظهور کرده و با خرید محصول بوه قیمتوی بواالتر از قیموت
دولت ،سبب میشوند که بهطور موقت قیمتهای دولتی پایینتر از قیموتهوای بوازاری باشوند.
کشاورزان در شرایط جدید ترجیح میدهند که محصول خود را به واسطهها بفروشند و با توجوه
به اینکه این واسطههامحصول را از بازار داخلی خارج میکنند ،قیمت داخلی محصوول افوزای
مییابد و میزان موجودی آن در داخ کشور کاه خواهد یافت .بوا افوزای قیموت داخلوی و
افزای قیمتهای انتظاری کشاورزان ،دولت برای تنظیم دوباره بازار داخلی چارهای جز افوزای
قیمت ک نخواهد داشت .با توجه به اینکه قیمتهای جهانی قاب کنترل نیسوتند ،توداوم ایون
تنظیم دوباره در آینده به معنی پیروی بی چون و چرای دولت از یک متغیور خوارجی غیرقابو
کنترل است .حتی اگر قیمت محصولی که سیاست قیمت ک بورای آن اعموال شوده اسوت در
بازارهای جهانی ثابت بماند ،تغییرپذیری قیمت سایر کاالها سوبب مویشوود کوه مقودار عرضوه
محصول مورد حمایت دستخوش تغییر شود .بنابراین ،اگرچوه دولوت در آغواز بوه بهانوه نوسوان
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قیمتهای خارجی و اهمیت تثبیت و پایداری قیموتهوای داخلوی ،بازدارنوده عملکورد حقیقوی
سازوکار بازار میشود اما در نهایت خود منتق کننده تکانههای خارجی به بازار داخلوی خواهود
بود و این با هد اولیه دولت یعنی تثبیت در تناق است.
پارادوکس برابری
بر اساس رابطه ( )12در بخ دوم ،با اعمال قیمتهای ک بهطور موقت رشد قیمت سر مزرعه
از رشد قیمت مصر کننده نهایی عقب میافتد .اگرچه ممکن است با افزای قیمتهای ک توا
سطح قیمتهای بازار این کند شدگی رفع شود ،اما همان دوره موقت کند بودن باعوث افوزای
شکا قیمت سر مزرعه و قیمت مصر کننده نهایی میشود .بنوابراین مداخلوه دولوت در بوازار
محصوالت کشاورزی با استفاده از قیمتهای ک سبب کاه سوهم کشواورزان از هزینوههوای
مصر کنندگان میشود .هنگامی که دولت تنها خریدار محصول باشد میتواند قیمت خرید را با
قیمت مصر کننده تثبیت کند ،اما ناسازنمای تثبیت در اینجا هم فعال خواهد بود چورا کوه بوا
افزای قیمت بازاری محصول ،دولت مجبوور اسوت کوه بورای جلووگیری از افوزای قیموت در
بازارهای پسین ،محصول را به قیمت باالیی بخرد و به قیمت پایینی بفروشد .بنابراین بوار موالی
سنگینی بر دوش دولت خواهد بود و تداوم این بازی نیازمند جوذب منوابع موالی بیشوتر بورای
پرداختهای انتقالی جدید است .هنگامی که دولت نتواند بوار موالی سیاسوت را بودوش بکشود،
درنهایت ناچار خواهد شد که یا محصول را از کشاورز ارزانتر بخرد یا بوه مصور کننوده گرانتور
بفروشد و درهرصورت سهم کشاورزان از قیمت نهایی کاه خواهد یافت.
این بررسی با ارزیابی چگونگی تاثیرگذاری قیمتهای ک بر انتظارها و عملکردها نشان میدهد
که اعمال این سیاست در بلندمدت سبب کاه تولید ،ناپایداری قیمت محصول و کاه سهم
کشاورزان از قیمت مصر کننده نهایی میشود که با هد های اولیه آن یعنوی افوزای تولیود،
کاه ریسک ،تثبیت و افزای برابری در تناق است .از این رو اعموال سیاسوت قیموت کو
دستکم بدون در نظر گرفتن قیمت بازار آزاد ،قیمتهای انتظاری کشاورزان ،نق واسوطههوا و
به صر با اتکا به هزینهی تمام شدهی توصیه نمیشود.
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پیوستها
 دادههای زمانی مورد استفاده: پیوست ال
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