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برآورد میزان افزایش قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی
در اثر حذف یارانه نهادهها (بررسی موردی :برنج استان
مازندران)
نادیا گوران ،سید مجتبی مجاوریان ،قاسم نوروزی
تاریخ دریافت0300/93/07:
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تاریخ پذیرش0303/93/02 :

چكيده
یکی از سیاستهای اقتصادی رایج برای حمایت از کشاورزی ،یارانه نهادههای تولیدی است .با توجه به تصمیم
دولت مبنی بر تعدیل یارانهها ،در این تحقیق به تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده برنج در مازندران پرداخته شده
است .از آنجایی که میزان مصرف نهادههای حمایت شده در بین کشاورزان برای زراعتهای مختلف ،و همچنین
میزان عملکرد محصول برنج در اراضی مختلف ،یکسان نیست ،در این تحقیق ،با استفاده از اطالعات میدانی ،به
اندازهگیری میزان تاثیرتعدیل یارانهها بر قیمت تمام شده برنج توجه شد .دادههای تحقیق برگرفته از 151پرسشنامه
توزیع شده میان تولیدکنندگان ارقام مختلف برنج در سطح استان مازندران در سال زراعی  1799-93میباشد .روش
مورد استفاده ،برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینهای نهادههای تولید از طریق رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط
میباشد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که یک درصد تغییر در قیمت نهادههای بذر و کود ،قیمت تمام شده برنج
کل استان را به میزان  1/10درصد و قیمت تمام شده ارقام مرغوب را به میزان  1/22درصد افزایش خواهد داد.
همچنین با بهدست آمدن روند تغییرات قیمتی نهادهها پس از اجرای طرح هدفمندی و تاثیر آن بر کشش قیمتی
محصول ،مشخص شد که با حذف یارانه نهادهها ،قیمت تمام شدهی برنج کل استان به میزان  1/15درصد و ارقام
مرغوب ،به میزان  1/11درصد افزایش خواهد داشت .نظر به تفاوت تاثیر حذف یارانه هر نهاده برقیمت تمام شده
محصول ،پیشنهاد میشود میزان کاهش حمایت ،بر اساس نوع نهاده صورت گیرد.
طبقهبندی .Q12, Q18 , D24 ,H24 :JEL

واژههای کليدی :نهادههای تولیدی ،قیمت تمام شده ،سیاست های یارانهای ،برنج.

 1به ترتیب دانشآموخته كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي  ،دانشیار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي ساري
و استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر
Email: nadia.gouran@gmail.com
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مقدمه
يكي ازسیاستهاي اقتصادي رايج كشاورزي دركشورهاي درحال توسعه و حتي كشورهاي توسعه
يافته اعمال سیاستهاي حمايتي مناسب وپرداخت يارانه است .هدف از اعمال اين سیاستها
ممكن است كمک به مصرفكنندگاني باشدكه قادر به تهیه برخي از كاالها يا ارزاق حیاتي نیستند
و يا ممكن است كمک به تولیدكنندگاني باشدكه به علت افزايش قیمت تمام شده برخي از كاالها
قادر به رقابت با واردكنندگان آن كاال نباشند (دبیرخانه كارگروه تحوالت اقتصادي) .حمايت از
بخش كشاورزي از ديرباز در جهان مورد توجه بوده و داليل متعددي همچون ،ماهیت كشاورزي،
از جمله ريسک باالتر نسبت به ساير بخشها ،تأمین امنیت غذايي و نقش آن در تغذيه ،پشتوانه
اين حمايتها است .در ايران سابقه حمايت از تولید محصوالت كشاورزي به سال  1818و پس
از شروع اصالحات ارضي برميگردد و اعطاي يارانه به نهادههاي كشاورزي ،از مهمترين
سیاستهاي حمايتي دولت از بخش كشاورزي به شمار ميرود (نیكوكار .)1831 ،اما يكي از
مهمترين سیاستهايي كه در بحث آزادسازي بخش كشاورزي مطرح بوده و مورد نظر تحقیق
حاضر نیز ميباشد سیاست حذف يارانه پرداختي به نهادههاي مورد حمايت ميباشد (نئو.)1131،
با توجه به اهمیت تولید برنج در اقتصاد كشاورزي استان مازندران ،بايد تاثیر آزادسازي قیمت
نهادهها ،بر قیمت تمام شده اين محصول ،مشخص گردد تا چنانچه اين سیاست زيانبار باشد ،با
جايگزيني مناسب ،بتوان از آسیب آن جلوگیري كرد .در سال  ،1831استان مازندران با 081
هزار هكتار سطح زير كشت برنج 10 ،درصد از سطح زير كشت برنج ايران را دارا بوده كه1842
هزار تن ،میزان تولید شلتوک آن ميباشد .از اين مقدار شلتوک تولیدي 11 ،درصد مربوط به
ارقام پرمحصول و  41درصد مربوط به كشت ارقام محلي (مرغوب) ميباشد .میزان خريد تضمیني
برنج در سال  1831براي ارقام پرمحصول 81 ،هزارتن بوده است (آمارنامه جهاد كشاورزي استان
مازندران).
مطالعات متعددي در داخل و خارج از كشور ،روند تغییرات قیمت محصوالت مختلف را پس از
آزادسازي قیمت نهادههاي آنها بررسي كردند .عزيزي ( )1831در مقالهاي با عنوان "بررسي
آزادسازي قیمت نهادههاي كود شیمیايي و سم بر تولید برنج در استان گیالن" با تخمین چندين
تابع هزينه ترانسلوگ به روش شور و نیز محاسبه كششهاي خود قیمتي و متقاطع آلن و توابع
تقاضا براي نهادهها ،آثار سیاست آزادسازي نهادهها بر روي تولید برنج استان گیالن ،را بررسي
كرد .نتايج نشان داد ،اين سیاست ،سبب افزايش قیمت برنج و كاهش مصرف كود و افزايش
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مصرف سم در تولید ميشود .كريمزادگان و همكاران ( )1834اثر يارانه كود شیمیايي بر مصرف
غیر بهینه آن در تولید گندم را بررسي كردند .نتايج نشان داد كه يارانه كود شیمیايي ،باعث
مصرف غیربهینه آن شده است و سیاست قیمتگذاري فعلي كود شیمیايي كه بر مبناي پرداخت
يارانه مستقیم از طريق كود شیمیايي ارزان ميباشد ،ناكارا و مستلزم بازنگري است .سالمي و
سرايي شاد ( )1831در مطالعهاي با عنوان" تخمین میزان افزايش قیمت گندم تولیدي در اثر
حذف يارانه سوخت" با استفاده از دادههاي سريزماني ،تابع هزينه (ترانسلوگ) گندم را تخمین
زدند .پس از محاسبه میزان حمايت داخلي گندم و كششهاي هزينهاي نهادهها ،افزايش در قیمت
تمام شده گندم در اثر حذف يارانه سوخت برآورد شد .نتايج نشان داد با حذف كامل يارانه
سوخت ،قیمت گندم به میزان  183/18ريال و معادل 83/38درصد افزايش خواهد يافت .طاهري
و همكاران ( )1831در مطالعهاي به اثر حذف يارانه انرژي بر هزينههاي تولید كلزا در شهرستان
مرودش ت پرداختند .نتايج تخمین تابع هزينه ترانسلوگ نشان داد كه تقاضاي براي ماشینآالت
نسبت به قیمت بيكشش است .آنت و ايتا ،1138 ،با استفاده از دادههاي مقطعي مربوط به 148
مزرعه نمونه واقع در شرق مصر و بكارگیري تابع هزينه ترانسلوگ ،به برآورد كششهاي تقاضاي
عوامل ت ولید و آزمون ساختار فناوري كشاورزي در برنج پرداختند .در اين مطالعه پس از برآورد
توابع سهم نسبي هزينه عوامل ،كشش هاي قیمتي خودي و مقطعي محاسبه شدند .نتايج نشان
داد كه تقاضاي عوامل تولید (مثال كود) ،به قیمتهاي عوامل تولید در بازار سیاه حساسیت
بیشتري نسبت به قیمت حمايتي دولت  -با اعمال يارانه  -دارد .گاالتي ( )1112در هندوستان
نشان داد كه با توجه به پرداخت يارانه براي نهادههاي كود شیمیايي و كنترل قیمت محصوالت
تولید شده توسط دولت ،كشاورزان در عمل يارانه خالصي روي نهاده كود شیمیايي ،دريافت
نميكنند .ردي و دنتبادي ( )1110به بررسي اثرات مثبت و منفي حذف يارانه كود شیمیايي در
هند پرداختند .يافتههاي اين مطالعه نشان داد كه در مناطق داراي رشد باال ميتوان يارانه كود
شیمیايي را بهتدريج كاهش داد ،اما در مناطق با رشد پايین ،بايد میزان توزيع يارانه افزايش يابد.
گلدن و همكاران ( )0221با تحلیل كیفي و توصیفي ،اثرات احتمالي افزايش قیمت انرژي در
كشت آبي غرب كانزاس را بررسي نمودند .نتايج گوياي افزايش حدود  81دالر به ازاي هر هكتار
زمین در سال  0221بر هزينههاي تولید در اثر افزايش قیمت انرژي بود.
آنچه كه در اين پژوهش دنبال ميشود ،برآورد میزان افزايش قیمت تمام شده برنج استان
مازندران ،در اثر حذف يارانه نهادههاي حمايتي در سال زراعي  1833-31ميباشد.
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روش تحقیق
براي اينكه اثر حذف يارانه نهادههاي موردنظر بر هزينه تولید برنج مشخص شود ،بايدكشش هزينه
اي اين نهادهها محاسبه شود .براي محاسبه از توابع هزينه استفاده ميشود .استفاده از توابع تولید،
براي بررسي وضعیت تولید و برآورد پارامترهاي مربوط ،همچون كشش تولید نسبت به هر يک
از نهادهها ،ضريب تابع (تغییر تولید نسبت به تغییر همزمان در تمام نهادهها) و تعیین بازدهي
واحد كشاورزي نسبت به مقیاس ،بسیار متداول است ولي بكار بردن توابع هزينه به جاي تابعهاي
تولید بمنظور برآورد مشخصههاي تولید ،ميتواند چارچوب غنيتري براي تجزيه و تحلیل روابط
تولیدي ،فراهم آورد (كالنتري .)1834 ،در اقتصاد كشاورزي ،از توابع گوناگوني ميتوان به عنوان
توابع هزينه استفاده كرد .مانند تابع خطي ،تابع درجه دوم ،تابع ريشه دوم ،توابع چند جملهاي،
تابع اسپیر من  -میتسچرلیچ ،تابع تواندار (كاب  -داگالس) ،تابع ترانسدنتال (متعالي) ،معادله
مقاومت ،تابع با كشش جانشیني ثابت و تابع ترانسلوگ (ترانس لگاريتمي) .در اين مطالعه ،به
دلیل ويژگيهاي مطلوب تابع ترانسلوگ ،براي تخمین تابع هزينه ،از اين تابع استفاده ميشود.
معادله كلي تابع هزينه ترانسلوگ به صورت معاده ( )1بیان ميشود:
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در اين معادله  Cهزينه كل Pi ،قیمت نهاده  Iام Q ،مقدار محصول تولید شده در هر مزرعه بر
حسب كیلوگرم و  Lnبیانگر عملگر لگارتیمي ميباشد  Qi ,  QQ ,  ij , i .نیز پارامترهاي مدل
هستند .با مشتقگیري از شكل كلي تابع كشش نهاده iام به صورت زير قابل محاسبه است:
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و محدوديتهاي مدل عبارت اند از :
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براي تعیین حجم نمونه از فرمول كوكران كه متداولترين روش ميباشد استفاده شد .با در نظر
گرفتن  ،p=q=0.5حجم نمونه  032222جامعه برنجكاران مازندراني (آمارگیري كشاورزي
 )1830و مقدار  ،d=0.08دادههاي تحقیق با پرسشگري از  142كشاورز در سطح استان به
دست آمده است.
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در رابطه ي باال  nحجم نمونه؛ Nحجم جامعه z ،مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد ،كه در سطح
اطمینان  14درصد برابر  1/11ميباشد P .مقدار صفت موجود در جامعه است .اگر در اختیار
نباشد ميتوان آنرا  2/4در نظر گرفت .در اين صورت مقدار واريانس به بیشینه میزان خود

ميرسد ،q .درصد افرادي كه بدون صفت مورد نظر در جامعه هستند q = (1-p) :همچنین ،d
مقدار خطاي مجاز ميباشد.
براي تعیین تاثیر حذف يارانهي نهادهها بر قیمت تمام شده برنج  ،بايد كشش قیمتي نهادههايي
را كه در تولید برنج استان تحت حمايت قرار ميگیرند ،محاسبه نمود .پس از محاسبه كششها،
ميتوان تاثیر يک درصد افزايش در قیمت هر يک از نهادهها را بر میزان مصرف نهاده ،میزان
تولید ،هزينه تولید (تمام شده) محاسبه كرد .با وجود اين اطالعات و محاسبه افزايش قیمت نهاده
در اثر حذف يارانه ،ميتوان میزان افزايش قیمت تمام شده را پیشبیني كرد.

نتایج و بحث
آمارها و دادههايي كه از اين پرسشنامهها استخراج شد ،نشان داد هزينههاي تولیدي مورد نظر
كه شامل هزينههاي تهیهي نیرويكار ،بذر ،كودهاي شیمیايي ،سموم شیمیايي و ماشینهاي
كشاورزي ميباشد ،بطور میانگین ،به ترتیب  2/30درصد 2/21 ،درصد 2/20 ،درصد 2/23 ،درصد
و 2/10درصد از هزينههاي تولید را پوشش ميدهند .به طوري كه نیرويكار و كودهاي شیمیايي،
به ترتیب بیشترين و كمترين سهم هزينههاي تولیدي را به خود اختصاص دادهاند.
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نمودار ( )1درصد سهم نهادههاي تولیدي از هزینه تولید

در تولید ارقام پر محصول برنج ،بیشترين سهم استفاده از نیرويكار ،در بخش خرمنكوبي و در
تولید ارقام مرغوب ،در بخش جمعآوري و حمل و نقل ميباشد .هزينه استفاده از ماشینآالت در
سال 1831براي هر شالیكار ،بطور متوسط  88111ريال در هكتار بوده كه شخم و خرمنكوبي،
بیشترين سهم هزينهها را به خود اختصاص دادهاند .میانگین مصرف مواد شیمیايي (سم و كود)
در هر هكتار  13/10كیلوگرم ميباشد كه از اين میزان بیشترين هزينهها مربوط به سموم
حشرهكش ،علفكش و كودهاي فسفاته و پتاسه ميباشد.
همچنین نتايج بهدست آمده از نمونه نشان داد ،متوسط عملكرد در سطوح كشت زير  1هكتار
 1114/13كیلوگرم ،سطوح  1تا  0هكتار 1214/12 ،كیلوگرم و سطوح  0تا  4هكتار1310/01 ،
كیلوگرم ميباشد .همچنین ارقام پرمحصول و مرغوب به ترتیب داراي میانگین عملكرد 8131/10
و  1131/13كیلوگرم در هر هكتار ،ميباشند .نتايج به دست آمده از برآورد معادلهها ،به صورت
جدول ( )1است:
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جدول ( )1مشخصههاي برآورد شده تابع هزینه ترانسلوگ برنج استان مازندران در سال 1320
نام متغیر ها
عرض از مبدا
سم
بذر
نیروي كار
كود
توان دو سم
اثر متقابل سم و بذر
اثر متقابل سم و نیروي كار
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نتايج برآورد فرمول و صورت معادلههاي تقاضاي نهادهها ،به تفكیک براي برنج كل استان وارقام
مرغوب ،واعداد بهدست آمده ازكشش نهادهها ،بیان ميكند كه  1درصد تغییر در قیمت نهادهها،
قیمت تمام شده برنج كل استان را به میزان  2/21درصد و قیمت تمام شده ارقام مرغوب را به
میزان  2/00درصد افزايش خواهد داد.
در ادامه ،با بهدست آمدن روند تغییرات قیمتي نهادهها پس از اجراي طرح هدفمندي و تاثیر آن
بر كشش قیمتي محصول ،مشخص شد كه با حذف كامل يارانه نهاده كودهاي شیمیايي ،قیمت
تمام شده برنج كل استان به میزان  2/28درصد و ارقام مرغوب ،به میزان  2/13درصد افزايش
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خواهد داشت .همچنین با حذف كامل يارانه نهاده بذر ،افزايش  2/20درصدي در قیمت تمام
شده برنج كل استان و افزايش  2/21درصدي در قیمت تمام شده ارقام مرغوب ،رخ خواهد داد.

نتیجهگیري و پیشنهادها
در اين بررسي با هدف اندازهگیري میزان تاثیر حذف يارانه نهادهاي در تولید برنج استان مازندران
از اطالعات هزينه تولید  142كشاورز شالیكار استفاده شد .براي روش تحقیق ،برآورد تابع هزينه
ترانسلوگ و برآوردگر رگرسیون به ظاهر نامرتبط گزينش شد .براي اندازهگیري تاثیر حذف يارانه،
درصد تغییر در قیمت بهواسطه سیاست مزبور از راه كشش نهادهاي و سهم هزينهاي ،میزان تغییر
در قیمت تمام شده اندازهگیري شد .از آنجا كه ارقام مختلف برنج با هزينه تولید متفاوت در
منطقه وجود دارد ،اين بررسي براي كل برنج و ارقام مرغوب جداگانه انجام گرفت .با توجه به
میانگین ضرايب و كششها در سال  ،1831نتايج بررسي نشان داد با حذف كامل يارانه نهادهاي
بذر ،قیمت تمام شده برنج كل استان به میزان  2/21درصد و ارقام مرغوب ،به میزان  2/00درصد
افزايش خواهد داشت .با حذف يارانه نهادههاي مورد حمايت (كود و بذر) ،قیمت تمام شده برنج
كل استان به میزان  2/24درصد و قیمت تمام شده ارقام مرغوب ،به میزان  2/13درصد افزايش
خواهد داشت .يكي از علل تاثیر كم حذف يارانه نهادهايي بر قیمت تمام شده ،كاربر بودن شديد
تولید برنج در مازندران و سهم كم ديگر نهادهها در هزينه تولید است.
از آنجا كه تأثیر حذف يارانه نهادهايي مختلف تولید برنج بر قیمت تمام شده ارقام مختلف آن
نتايج يكساني ندارد ،پیشنهاد ميشود كاهش يارانههاي نهادهايي با توجه به نوع رقم برنج كشت
شده صورت گیرد.
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