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تاریخ پذیرش1394/11/25 :

چکيده
شکر از جمله کاالهای فرآوریشده در جهان است که مادة اولیة آن از تولیدات بخش کشاورزی
است و کاالیی استراتژیک محسوب میشود .در این تحقیق قصد بر این است که با رویکردی برر
نظریة بازیها ارتباط بین واردات و صادرات شکر ایران و برزیر تحلیر شرود .همچنرین ترثییر
تغییرات قیمت جهانی و تعرفة وارداتی ایران روی رفاه اجتمرایی ایرران و برزیر بررسری شرود.
دادههای مورد بررسی در این تحقیق طی دورة زمانی  1391-1360مورد استفاده قررار گرفتنرد
که پس از انجام آزمونهای مورد نیاز ،توابر مرورد نظرر از طریرق سیسرت معرادالت همزمران
( )3SLSتخمین زده شدند .نتایج محاسبة رفاه در چارچوب نظریة بازیها حاکی از افرزایش 22
درصدی قیمت جهانی و کاهش  10درصدی نرخ تعرفه بهترتیب بررای برزیر و ایرران برود کره
مازاد رفاهی برابر با  759/5دالر برای برزی و  -194دالر برای ایران به دنبال خواهد داشت.
طبقهبندي .C70- C32- D6 :JELL
واژگان کليدي :استراتژی ،رفاه اجتمایی ،قیمت جهانی ،معادالت همزمان ،نظریة بازیها.

* نویسندة مسئول ،تلفن09166141644 :
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مقدمه
شکر یکی از کاالهای بین المللی و راهبردی است که جایگاه خاصی در سیاستهای بازرگرانی،
اجتمایی ،و اقتصاد کالن کشورها دارد .ایرن کراالی اساسری در صرنعت مرواد غرذایی جهران
اهمیت ویژهای دارد و تثمینکنندة بخشی از مواد اولیرة ایرن صرنای اسرت .شرکر یرالوه برر
اهمیتی که در سبد مصرفی خانوارها و صنای کشورها دارد از نظرر سیاسری و اقتصرادی نیرز
حائز اهمیت بوده و به ینوان یک کاالی راهبردی مطرح اسرت .رشرد سرری تولیرد شرکر در
جهان طی سال های اخیر مؤید توجه و تحرول در نظرام تولیرد شرکر جهرانی اسرت .حضرور
کشورهای قدرتمندی مانند برزی  ،هند ،و استرالیا در بازار یرضرة شرکر و دامپینر شرکر از
سوی مجام و اتحادیه های مختلف ،لرزوم توجره بره سراختار زیربنرایی شرکر ایر از تولیرد،
تجارت ،بازرگانی ،و مصرف را ضروری میسازد (سلیمانی سهدهی .)1390 ،در شررای فعلری
قیمت تمامشدة شکر در اکثر کشورهای تولیدکنندة جهان بیشرتر از قیمرتهرای جهرانی آن
است و این امر وضعیت تولید را برای تولیدکنندگان کوچکتر ،که اهداف غیرتجاری همچرون
خودکفایی و کاهش وابستگی را در برنامهریزی های خود گنجانردهانرد ،بسریار مشرک کررده
است (همان) .برزی به ینوان نخستین تولیدکنندة شکر جهران در حرال حاضرر بریش از 39
میلیون تن شکر تولید میکند (احمردیان .)1384 ،شرکر در ایرران نیرز ،هماننرد بسریاری از
کشورهای جهان ،کاالیی مه و استراتژیک محسوب می شود .مصررف سررانة شرکر در ایرران
نزدیک به  30کیلوگرم است ،لذا کشور ما به طور میانگین ساالنه بره  2میلیرون و  200هرزار
تن شکر نیاز دارد .در حال حاضر میزان تولید داخ یک میلیون و  258هزار تن است کره برا
توجه به نیاز کشور تقریباً نزدیک بره نیمری از آن مریبایسرت از طریرق واردات ترثمین شرود
(کارگزاری بهمن .)1390 ،از این رو ،ایران یکی از واردکنندگان یمدة شکر در جهران اسرت و
واردات بیرویه طی سال های اخیر صدمات جبرانناپذیری را به تولید این محصرول در داخر
وارد کرده است (پیروز .)1388 ،از جمله ابزارهای دولت برای تنظری برازار داخر و حمایرت
منطقی از تولید تعرفة وارداتی است که تقریباً در همة کشورها استفاده می شود .برا توجره بره
روند تعرفه های شکر خام و سفید و قیمت جهانی شکر ،میتوان نتیجه گرفت که همزمران برا
کاهش قیمتهای جهانی و کاهش میزان تعرفهها ،واردات شکر چندین برابرر افرزایش داشرته
است .چنانچه دولت بتواند با ایمال تعرفه بر واردات شکر از ورود شکر ارزانقیمرت (ارزانترر
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از قیمت داخلی) جلوگیری کند ،از یک سو درآمرد مالیراتی خرود را افرزایش داده اسرت و از
سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی را قادر به رقابت با واردکنندگان شکر کرده اسرت (حسرینی
و شهبازی .)1387 ،لذا هدف اصلی این پژوهش اندازهگیری رفاه اجتمایی ناشری از سیاسرت
تعرفة وارداتی شکر ایران در مقاب سیاست صادراتی برزی است.
این پژوهش همواره بر مبنای تئوری بازیها انجام می شود کره ترا کنرون در صرنعت
شکر پژوهشی بر مبنای این الگو صورت نگرفته اسرت .پرس از بررسری مبرانی نظرری و
تجربی به محاسبه و تحلی رفاه اجتمایی دو کشور ایران و برزیر مریپرردازی  ،سرپس
چارچوپ تئوری بازیها تشکی خواهد شد .در نهایت تعادل نش بین دو کشرور ایرران و
برزی مشخص میشود و بهترین استراتژی هرکشور در چارچوب تئوری بازیهرا تعیرین
خواهد شد.
مبانی نظري
رفاه اجتماعی

الگوها و نظریه های متفاوتی در بحث رفاه وجود دارند ،که از آن جمله میتوان به الگروی
بهینة پارتو ،1آزمون کالدور ر هیکس ،2سکیتوفسرکی ،3الگروی پیگرو ،4و الگروی توسرعة
انسانی اشاره کرد .یکری دیگرر از الگوهرا در ایرن زمینره نیرز مباحرث مربروط بره مرازاد
مصرفکننده و تولیدکننده است .حال اگر مازاد مصرفکننده و تولیدکننده و مازاد دولت
را با ه جم کنی میتوان رفاه حاص از یک محصول را برای آن جامعه محاسبه کررد.
ما در این پژوهش از این روش استفاده میکنی .
رفاه مصرفکننده و توليدکننده

مازاد مصرفکننده زمانی وجود دارد که فرد قیمتی برای کاال میپردازد کره ایرن قیمرت
کمتر از قیمتری اسرت کره وی آمرادگی پرداخرت آن را دارد .بره همرین ترتیرب ،مرازاد

1. Preto
2. Kaldor-Hichs
3. Scitovsky
4. Pigou
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تولیدکننده زمانی وجود دارد که قیمت بازار برای کاالی تولیدی بیشتر از کمینة قیمتری
است که برای یرضه شدن آن کاالی تولیدی نیاز است (فاطمی و یزدانی.)1381 ،
مازاد رفاه دولت

یایدی دولت  GS از رابطة زیر به دست میآید:
نرخ تعرفة وارداتی  * t میزان واردات = IM یایدی دولت GS 
() 1
مازاد رفاه جامعه

مازاد رفاه جامعه از مجموع مازاد تولیدکننده و مصرفکننده و یایدی دولت رفاه جامعره
به دست میآید.
() 2

IS  GS  CS  PS

نظریة بازيها
نظریة بازیها در مطالعة طیف گستردهای از موضرویات کراربرد دارد کره در ابتردا بررای
درک مجمویة بزرگی از رفتارهای اقتصادی شرک رفرت .تحلیر پدیرده هرای گونراگون
اقتصادی و تجاری نظیر پیروزی در مزایده ،معامله ،داد و سرتد ،و شررکت در مناقصره از
دیگر مواردی است که تئوری بازیها در آن نقش ایفا میکند .پژوهشها در ایرن زمینره
اغلب بر مجمویهای از راهبردهای شناختهشده به ینوان تعادل در بازیها اسرتوار اسرت،
که این راهبردها اصوالً از قواید یقالیی استنتاج میشوند .مشهورترین تعرادلهرا تعرادل
نش است .بر اساس نظریة تعادل نش ،اگر فرض کنی در هر بازی برا اسرتراتژی مخرتل
بازیکنان به طریق منطقی و معقول راهبردهای خود را انتخاب کنند و به دنبال حرداکثر
سود در بازی هستند ،دست ک یک راهبرد برای به دست آوردن بهترین نتیجه برای هر
بازیکن قاب انتخاب است و چنانچه بازیکن راه کار دیگری به غیر از آن را انتخاب کنرد
از مطلوبیت کمتری برخوردار خواهد شد (یبدلی.)1387 ،
در نظریة بازیها فرض بر این است که بازیکنان تصمی گیری یقالیی اتخاذ میکنند،
یعنی استراتژی انتخابی آنها در راستای منافعشان است .در مبانی تئوری اقتصراد خررد
نیز هر فردی سبدی از کاالها را انتخاب میکند که مطلوبیت او را حداکثر کند:
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MAX U i  X ,  

() 3

 Xبردار متغیرهای انتخابی است (مث سبد مصرفی) X .یبارت است از مجمویره
انتخاب های ممکن برای فرد   ، iپارامترهای خارج از کنترل فرد مصررفکننرده اسرت
(مث درآمد و قیمت کاالی موجود در سبد) و  U iتاب مطلوبیت فرد  iام است.
در نظریة بازیها استراتژیهایی که در راستای مناف فرد اسرت ،بره اسرتراتژی هرای
انتخابی بازیکنان دیگر (حریفان) بستگی دارد .لذا میتوان گفت  همان استراتژی هرای
انتخابی حریف و  Xاستراتژی انتخابی بازیکن  iاست و  U iپیامد اوست .در نتیجه در
نظریة بازیها مسئلة تصمی گیری یک بازیکن به صورت زیر است:

s , s 

() 4
که

i

i

s

i

i

MAX U

ترکیب استراتژی انتخابی همة بازیکنان (حریفان بازیکن  ) iبه استثنای برازیکن

 iاست .مسئلة مهمی که وجود دارد این است که بازیکن  iانتخاب های حریف (  ) s iرا

نمیداند ،در حالی که در حالت قب  بررای فررد معلروم اسرت .لرذا انتخراب بهتررین
استراتژی  si  S iبرای بازیکن در نظریة بازیها مستلزم تحلی همزمان هر برازیکن برا
حریفان خود است (مک ولودر.)1993 ،1
پيدا کردن تعادل نش

برای پیدا کردن تعادل نش باید هر یک از سلولهای ماتریس بازی را بررسی کرد که آیرا
تعادل نش است یا نه .ابتدا هر یک از استراتژیهرای برازیکن حریرف را دادهشرده فررض
میکنی و بهترین پاسخ را برای آن استراتژی های بازیکنان به دست میآوری  .این کار را
برای تمام بازیکنان تکرار میکنی  .آن ترکیرب اسرتراتژی تعرادل نرش خواهرد برود کره
بهترین پاسخ متقاب بازیکنان به یکدیگر را نشان دهد.
مثال :پیدا کردن تعادل نش :در بازی زیر تعادل نش را بر اساس بهترین پاسرخ پیردا
میکنیرد .در ایرن برازی برازیکن  1چهرار اسرتراتژی  T , H , L, B و برازیکن  ،2سره
اسررتراتژی  C, M , R دارد و ایررداد داخرر جرردول پیامرردهای منرراف حاصرر از
استراتژیهای مختلف است (یبدلی .)69 :1387 ،ابتدا بهترین پاسخ های بازیکن  1را بره
1. Makki.S, Luther.T
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دست میآوری  .بهترین پاسخ بازیکن  1بره اسرتراتژی  Cانتخراب اسرتراتژی  Bاسرت و
بهترین پاسخ  1به استراتژی  Mا نتخاب اسرتراتژی  Lیرا اسرتراتژی  Bاسرت و بهتررین
پاسخ بازیکن  1به استراتژی  Rانتخاب استراتژی  Lاست که در جدول مذکور زیر پیامرد
مربوط خ کشیده شده است.
جدول  .1پيدا کردن تعادل نش
استراتژیهای بازیکن 2
2و10

3و2

1و3

4و6

0و3

5و4

3و12

4و5

2و2

7و9

5و5

6و5

استراتژی بازیکن 1

R

M

C

T
H
L
B

همین کار را برای بازیکن  2انجام میدهی  .بهترین پاسخ بازیکن  2به  Tانتخاب ،M
به  Hانتخاب  ،Cبه  Lانتخاب  Mو به  Bانتخاب  Rاست .مشاهده مریشرود کره ()L،M
تعادل نش است .جایی که هر دو بازیکن از یملکرد بازی سود به دست میآورند.
بيان ریاضی رفاه
تحت فروضات اقتصادی معینی ،مازاد مصرفکننده به وسیلة سطح زیر منحنری تقاضرا و
باالی خ قیمت نشان داده میشود .ایرن مسراحت از سروی مارشرال بره ینروان مرازاد
مصرفکننده معرفی شده و به صورت زیر محاسبه میشود:
() 5

q0

0

 f (q ).d (q )  q p
0

CS 

0

که در آن )  f (qتاب تقاضاست و اگر تاب تقاضا بره صرورت )  q  g ( pباشرد خرواهی
داشت:
M0

() 6

) g ( p ).d ( p



p0

CS 
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که در این رابطه M 0 ،مقدار  pاست وقتی که
تقاط تاب تقاضا با محور  pهاست؛ پس:

q
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برابر با صفر باشد یعنی M 0 ،محر
M0

() 7

) g ( p ).d ( p





p0

0

p

q0

0

 f (q ).d (q )  q

CS 

0

با توجه به رواب فوق تغییرات مازاد مصرفکننده در دو وضرعیت اولیره و یانویره بره
صورت زیر محاسبه میشود .برای مثال اگر قیمت از  p 0به  p 1افزایش یابد:
p0

() 8

) q ( p )d ( p )    g ( p ).(dp
p1

M0



g ( p ).(dp ) 

p0

M0



p1

CS  CS 1 CS 0 

یالمت منفی در این رابطه نشان مریدهرد برا افرزایش قیمرت از  p 0بره  p 1مرازاد
مصرفکننده کاهش مییابد .لذا هنگامی که سطح قیمت کاهش مییابد رابطرة فروق برا
یالمت مثبت و وقتی افزایش مییابد با یالمت منفی ظاهر میشود.
همچنین مازاد تولیدکننده از نظر ریاضی سطح بین قیمرت و منحنری یرضره اسرت،
یعنی مازاد تولیدکننده به صورت زیر است:
q0

) p  f (q ).d (q

() 9

0



0

0

PS  q

که در این رابطه ) p  f (qنشان دهندة تاب یرضه است .در ضمن داری :
p0

()10

) g ( p ).d ( p



CS 

M0

که در این رابطه q  g ( p) ،تاب یرضه بر حسب قیمت اسرت M ،مقرداری از  pاسرت
که متناظر با  q 0است ،یعنی  M 0مح تالقی تاب یرضه با محور  pهاست؛ پس:
()11

q0
) g ( p ).d ( p

q0

p   f (q ).d (q )  

M0

0

0

0

PS  q

حال اگر قیمت کاال از  p 0به  p 1افزایش یابد ،آنگاه تغییرات مازاد تولیدکننرده بره
صورت زیر خواهد بود:
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)  g ( p ).d ( p

()12

p0

g ( p ).d ( p ) 

p0



M0

g ( p ).d ( p ) 

p1



M0

PS  PS 1  PS 2 

پس تغییر مازاد تولیدکننده ،سطح حد فاص بین دو خ اولیه و یانویره و براالی
منحنی یرضه است ،این سطح در هنگام افزایش قیمرت برا یالمرت مثبرت و در هنگرام
کاهش قیمت با یالمت منفی نشان داده میشود.
پيشينة تحقيق
1

آگنس و همکاران ( ،)2013به بررسی ایرهای تغییر تعرفة واردات شکر بر رفاه انردونزی
در سال  2008پرداختند .نتایج نشان داد ،زمانی که تعرفه به  41/6و  50درصد افرزایش
مییابد تولید داخلری شرکر  1/89و  3/77درصرد و در نتیجره رفراه  52درصرد افرزایش
خواهد یافت.
2
ادیو و یوسف ( ،)2012در مقالة خود بره کراربرد تئروری برازیهرا بررای کشرت بهینرة
محصوالت باغبانی در جنوب نیجریه پرداختند .نتایج نشان داد که از بین میروه و سربزیجات،
کشت گوجهفرنگی و آناناس بیشترین منفعت را برای کشاورزان خواهد داشت.
ریزل رست  ،)2009( 3در مطالعهای با ینوان «تثییر سیاستهای تعرفرة وارداتری برر
محصول شکر تصفیهشده در اندونزی» به بررسی ایر توزی رفاه بر درآمد دولرت ،مخرارج
مصرفکننده ،و درآمد تولیدکننرده در دورة زمرانی  1990ترا  2008پرداخرت و نتیجرة
تحقیق نشان داد که درآمد و مخارج دولت تحت تثییر تعرفة وارداتی قرار میگیرد.
نکسازانا و هرمن ،)2005( 4در مقالة تحقیقی خود با ینوان «بررسی تثییرات رفراه تنظری
بازار ذرت در سوازیلند طی دورة ( »)1998/1999،2003/2004برا اسرتفاده از مردل تعرادل
جزئی به بررسی تغییرات مازاد مصرفکننده و تولیدکننده پرداختند و به این نتیجه رسریدند
که ساختار کنونی سیاست بازار به نف تولیدکنندگان و به ضرر مصرفکنندگان است.

1. Agnes.Q.Pudjiastuti
2. Adeoye.I.B,Yusef S.A
3. Rustam.rizal
4. Nkosazana N.Mashini, Herman van schalkwyk
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لی و کنردی ،)2002( 1در مطالعرهای بره تحلیر سیاسری ر اقتصرادی برنامرههرای
صادراتی برنج امریکا به کرة جنوبی و ژاپن با استفاده از روش نظریة برازیهرا پرداختنرد.
نتایج این مطالعه نشان داد که بهترین گزینة سیاست صادراتی از نظرر امریکرا کراهش 4
درصدی تعرفة وارداتی کرة جنوبی و ژاپن به همرراه ترکیرب برنامرة دسترسری امریکرا و
برنامة توسعة بازار جهانی است.
برهان ازکان ،)2001( 2به بررسی کاربرد نظریة بازیهرا بررای محصروالت زرایری در
استان آنتالیا پرداخت و بیان داشت که راه ح مطلوب بررای تئروری برازی مریتوانرد از
طریق فرموله کردن آن بر اساس برنامهریزی خطی انجام شود.
مک و لودر ( ،)1993به بررسری مرذاکرات تجراری کشراورزی بره منزلرة یرک برازی
استراتژیک پرداختند .نتیجه بیانگر این بود که تعادل نش و بهینة اجتمرایی بررای اکثرر
مردم در آزادسازی تجارت یکطرفه و یا چندطرفه است.
مطالعات داخلی
اسداللهیپور ( ،)1392در پایاننامة خود مبنی بر بررسی تثییر رفتار قیمتی ایران بر برازار
اقتصادی داخلی و جهانی ذرت دانهای با تثکید بر روش نظریة بازیهرا بره بررسری رفراه
اجتمایی ناشی از ایمال سیاست های وارداتری ذرت ایرران در مقابر سیاسرت صرادراتی
چین و برزی پرداخت و نتیجه مبنی بر تعیین نرخ تعرفة  8درصدی برای ایرران برود ترا
رفاه اجتمایی حداکثر شود.
طلویی ( ،)1392در مقالهای با ینوان «نقش تنظی بازار در زنجیرة تثمین صرنعت قنرد و
شکر در کشور» بیان کرد که یکی از مشکالت بازار شکر در ایران ،متثیر بودن قیمرت داخلری
شکر از نوسانهای قیمت جهانی است .در آخر طرح و برنامة جدید برای تنظی برازار صرنعت
قند و شکر در کشور و نقش آن در زنجیرة تثمین این صنعت ارائه شده است.
تعالی مقدم و بستام ( ،)1391پژوهشی را با ینوان «کشت بهینة محصوالت براغی برا
استفاده از نظریة بازیها» به انجام رساندند که هدف ایرن پرژوهش ارتبراط برین نظریرة
بازیها و برنامهریزی خطی و سپس کاربرد نظریة بازیها برای کشت بهینرة محصروالت
1. Lee,D.S,P.L.Kenedy
2. Burhan ozkan
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زرایی استان خراسان رضوی بود .یافته های پرژوهش نشران داد کره از برین محصروالت،
کشت پستة آبی و سیب ریسکپذیرترین محصوالت برای دورة مورد بررسی است.
شیخ زینالدین و بخشوده ( ،)1390به اندازهگیری رفاه اجتمرایی ناشری از سیاسرت
تعرفة وارداتی برنج ایران در مقاب سیاست مالیات صادراتی برنج تایلند با کمرک تئروری
بازیها پرداختند .نتایج این مطالعه نشان میدهرد کره تعرادل نرش برازی همکارانره در
راهبرد نرخ تعرفة وارداتی  3درصدی برای ایران و افزایش  15درصدی قیمرت صرادراتی
تایلند ایجاد میشود.
نتایج تحقیق موسوی و اسماییلی ( ،)1390با ینوان «آیار سیاست تعرفة واردات بر برازار
برنج ایران» نشان داد ،افزایش تعرفة واردات توأم با کراهش چشرمگیر مصررف و واردات و ترا
حدودی افزایش قیمت خردهفروشی ،قیمت سر مزریه ،و نیز تولید داخلی برنج است.
حسینی و همکاران ( ،)1386پژوهشری برا ینروان «بررسری قردرت برازاری در برازار
واردات شکر ایران» به انجام رساندند و با کمرک الگوهرای اقتصادسرنجی میرزان قردرت
بازاری در بازار واردات شرکر ایرران را بررای دورة زمرانی  1383-1352بررسری کردنرد.
یافته های این پژوهش نشان داد که ضریب قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران برابرر
با  0/004و رقابتی است.
محمودی و کاظ نژاد ( ،)1385در تحلی خود مبنی بر مقایسة نسبی حمایتهای حراک
بر صنعت قند و شکر در جهان و ایران به این نتیجه دسرت یافتنرد کره در میران محصروالت
کشاورزی ،شکر به دالی مختلف بعد از برنج از بریشتررین مقردار حمایرت برخروردار اسرت.
همچنین بیان داشتند که پرداخت یارانه های سرنگین صرادراتی در کشرور هرای گونراگون در
حمایت از صادرات به صادرکنندگان اجازه میدهد که کاالهرا را بره قیمتری کمترر از قیمرت
داخلی صادر کنند که این امر موجب انحراف الگوی تجارت جهانی میشود.
روششناسی تحقيق
همواره میتوان با استفاده از روش نظریة برازیهرا ،برآوردهرای اقتصادسرنجی ،و تعیرین
نقطة تعادل نش ،به ح مسائ و مشکالت اقتصادی و تعیین بهترین راهبررد پرداخرت.
اساس تحقیق حاضر ،اندازهگیری رفاه اجتمایی ناشی از سیاست های وارداتی و صرادراتی
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در دو کشور ایران و برزی است .مرازاد رفراه اجتمرایی از مجمروع مرازاد تولیدکننرده و
مصرفکننده و یایدی دولت به دست میآید.
()13
IS  GS  CS  PS
سطوح مختلف مازاد به صورت زیر محاسبه خواهد شد (لی و کندی.)2002 ،
مازاد تولیدکننده و مصرفکننده برای کشور ایران به صورت زیر است:
ps

 S  p dp

()14

PS 

pw

 PSمازاد تولیدکنندة ایران و
و به صورت زیر است:
()15
ln S t   0   1ln Ps t 1   2 ln A t   3 ln Pw t  e st
در رابطة باال  S tمقدار یرضة تولیدکننردة داخلری شرکر ایرران و نماینردهای از تولیرد در
زمان  tاست و  Pw t ، A t ، Ps t 1و  e stبهترتیب قیمت تولیدکنندة شکر ایرران در زمران
 ،t-1سطح زیرکشت نیشکر و چغندرقنرد در زمران  ،tقیمرت جهرانی شرکر در زمران  tو e st
جملة پسماند است  0 .تا   3پارامترهای مدل اند و از آنجایی که ایرن معادلره برر حسرب
لگاریت تعریرف شرده اسرت  1 ،بیرانگر کشرش قیمتری تولیرد و نشراندهنردة حساسریت
کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت است.
)S (p

نشاندهندة تاب یرضة تولیدکنندة شکر در ایران

pd

 D ( p )dp

()16

CS 

pw

 CSمازاد مصرفکنندة ایران و
و به صورت زیر است:
ln D t     ln Pd t   ln Pw t   ln I t   ln D t 1  e Dt
()17
0
1
2
3
4
در تاب باال  I t ، Pw t ، Pd t ، D tو  D t 1نشاندهندة مصرف داخلی شکر ایرران
)D (p

نشاندهندة تاب تقاضای داخلی شکر در ایران

در زمان  ،tقیمت خردهفروشی شکر ایران در زمان  ،tقیمت شکر وارداتی (قیمت جهانی)
شکر در زمان  ،tدرآمد در زمان  ،tمصرف سرال گذشرتة شرکر ایرران و   0ترا   4نیرز
پارامترهای مدل تقاضا میباشند  1 .و   3بهترتیب کشش قیمتری و کشرش درآمردی
تقاضای شکر است.
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()18

GS  IM * t

نرخ تعرفة وارداتی (  * ) tمیزان واردات  =  IM یایدی دولت GS 

تاب نتیجة کشور صادرکننده ،که نشاندهندة مازاد صادرکنندة کشرور برزیر اسرت،
به صورت زیر است.
pw 1

()19

)dp

w

 XS ( p
t



PX

V

pw 0

 XS tتاب یرضة صادراتی کشور برزی که به صورت زیر است:
()20

    ln PBD t   ln Pw t   ln PR t  e Xt
3

2

1

0

t

ln X

 PR t ، Pw t ، PBD t ، X tبهترتیرب مقردار صرادرات شرکر برزیر در زمران ،t
قیمت داخلی شکر برزی در زمان  ،tقیمت جهانی شکر در زمان  ،tمیزان تولید شرکر در
کشور برزی در زمان  tو   0تا   3پارامترهای مدل یرضة صادراتیاند.
در نهایت رابطة بین قیمت تولیدکننده و قیمت خردهفروشری شرکر در ایرران و نررخ
تعرفه به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
()21
) ln P r   0   1ln P s   2 ln(1  TE
که در آن  P rو  P sبهترتیب قیمت خردهفروشی و قیمت یمردهفروشری اسرت و TE

معادل تعرفه است (نیکیتا.)2009 ،1
واحد پول ایران ریال و واحد پول برزی رئال است کره در ایرن پرژوهش بره منظرور
مقایسه و بررسی بهتر ،واحدهای پولی دو کشور یکسان و تبدی به دالر شدهاند .پرس از
انجام آزمونهای مورد نیاز و بررسی تواب  ،در قالرب سیسرت معرادالت ،روش  3SLSبره
ینوان بهترین روش تخمین تشخیص داده شد .لذا با کمک این روش توابر مرورد نظرر
برآورد شدند .پس از بررآورد توابر مرورد نظرر برا اسرتفاده از نررمافرزار  ،Evies6مرازاد
تولیدکننده و مصرفکنندة ایران و مازاد صادرکنندة کشور برزیر محاسربه و در نهایرت
رفاه اجتمایی این دو کشور به دست آمد.

1. Nicita.A
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سپس به منظور تعیین بهترین راهبرد به گونهای که رفاه دو کشور ایرران و برزیر را
به طور همزمان حداکثر کند از نظریة بازیها و تعیین تعادل نش استفاده شد.
داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر شام سرریهرای زمرانی تولیرد (ترن) ،مصررف
(تن) ،سطح زیر کشت (هزار هکتار) ،قیمت تولیدکننده (دالر /ترن) و مقردار صرادرات (ترن)
مربوط به سال های  1360تا  1391است که از پایگاه اینترنتی فائو ( )faoجمر آوری شردند.
درآمد ایران (دالر) از سایت بانک جهانی ،قیمرت یمردهفروشری (دالر /ترن) و مصررفکننرده
(دالر /تن) و نرخ تعرفه برای سال های  1360تا  1391از سایت انجمرن صرنفی قنرد و شرکر
ایران به دست آمد .قیمت جهانی شکر (دالر /ترن) از سرازمان کشراورزی امریکرا ( )USDAو
قیمت خردهفروشی برزی (دالر /تن) از سازمان جهانی شکر ( )ISOجم آوری شد.
تجزیه و تحليل دادهها
بررسی آمارههای توصیفی بهدستآمده در جدول  2نشان میدهد کره متوسر یرضره و
تقاضای داخلی ایران در دورة مرورد بررسری برهترتیرب  820406/3و  1604960ترن و
متوس قیمت تولیدکننده ،خردهفروشی ،و قیمت جهانی بهترتیب  ،0/43 ،0/38و 0/31
دالر به ازای هر تن است که مشاهده میشود قیمت جهانی از متوس قیمت تولیدکننده
و خردهفروشی پایینتر است.
جدول  .2آمارههاي توصيفی متغيرهاي مدل
نام متغير
یرضة داخلی ایران
تقاضای داخلی ایران
قیمت تولیدکنندة ایران PSt
قیمت خردهفروشی ایران Pr
قیمت خردهفروشی برزی PBDt
PWt
قیمت جهانی
PRt
تولید داخلی برزی
Xt
یرضة صادراتی برزی
At
سطح زیر کشت ایران
St

Dt

مثخذ :یافتههای تحقیق

واحد

ميانگين

انحراف معيار

تعداد مشاهدات

تن
تن
تن /دالر
تن /دالر
تن /دالر
تن /دالر
تن
تن
هکتار

820406/3
1604960
0/38
0/43
0/35
0/31
17553362
9938539
195710/6

189182/6
511734/2
0/19
0/21
0/095
0/17
10269558
8825975
32945/47

32
32
32
32
32
32
32
32
32
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آزمون مانایی
با توجه به اینکه از دادههای سری زمانی در انجام این پژوهش استفاده شده است ،قبر
از هر اقدامی باید مانایی هر یک از متغیرها بررسی شود .در این راستا ،از آزمرون مانرایی
دیکی فولر تعمی یافته استفاده خواهد شد ،که در ایرن تحقیرق برا اسرتفاده از نررمافرزار
 Evies6بررسی شد (جدول .)3
بر این اساس ،سری زمانی تمامی متغیرها در سطح دادهها پایا میباشند .به یبرارتی،
قدر مطلق آمارة محاسباتی برای تمامی متغیرها از قدر مطلق مقدار بحرانی بیشتر بوده و
فرضیة صفر مبنی بر ناپایی متغیرها و داشتن ریشة واحد رد میشود .لذا تمرام متغیرهرا
در سطح  ،5 ،1و  10درصد پایا میباشند و این نشاندهندة این اسرت کره یرک ترکیرب
خطی از این متغیرها در بلندمدت پایا و بدون روند تصادفیاند (جدول .)3
جدول  .3نتایج آزمون پایایی دیکی ـ فولر تعميمیافته
متغيرها

مقدار بحرانی

مثخذ :یافتههای تحقیق

مقدار
محاسباتی

سطح معناداري

نتيجة آزمون

بررسی پایایی

-2/96

-3/06

%5

پایا

-3/21

-3/32

% 10

پایا

-3/21

-3/21

% 10

پایا

-3/21

-3/25

% 10

پایا

-2/96

-3/47

%5

پایا

-3/21

-3/46

% 10

پایا

-3/21

-3/46

% 10

پایا

-3/23

-3/35

% 10

پایا

-3/21

-3/38

% 10

پایا

-3/21

-3/34

%1

پایا

-3/56

-3/64

% 10

پایا

-2/61

-2/65

%5

پایا

-3/58

-3/76

% 10

پایا

-4/35

-4/38

%5

پایا
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آزمون اریب همزمانی
از آنجا که برخی از متغیرها درون زا هستند و احتمال وجود همبستگی با جملة پسماند
وجود دارد ،آزمون همزمانی بررای بررسری همبسرتگی متغیرهرای درونزا و جملرههرای
پسماند ضروری است .در صورت تثیید وجود همزمانی باید از روش های دیگری به جرای
روش  OLSاستفاده کرد ،در غیر این صورت استفاده از روش حداق مربعرات معمرولی
مجاز است .یکی از آزمونهایی که برای بررسی اریب همزمانی استفاده می شرود ،آزمرون
هاسمن است که از سوی دیویدسون و مک کینون ( )1983پیشرنهاد شرده اسرت .بررای
انجام آزمون هاسمن نیازمند انجام دو رگرسیون  OLSهستی  .در نخستین رگرسریون،
متغیری را که گمان میرود متغیر درونزاستبر همة متغیرهای برونزا و ابرزاری رگررس
می کنی و پسماند آن را به دست میآوری و سپس در رگرسیون دوم ،با در نظر گررفتن
پسماند بهدستآمده از مرحلة اول به ینوان متغیر توضیحی ،رگرسریون قبر را تشرکی
میدهی  .چنانچه ضریب متغیرر توضریحی جدیرد (پسرماند بره دسرت آمرده از اولرین
 ) OLSاز لحاظ آماری معنیدار باشد ،به معنی اریب همزمانی است.
انجام آزمون هاسمن برای معادالت مورد بررسی در پژوهش ،فرضیة مبنی برر وجرود
همزمانی بین متغیرهای یادشده را تثیید میکند.
آزمون قطري بودن
برای تعیین روش برآورد به فرم سیستمی یا تکمعادلره ،آزمرون قطرری برودن مراتریس
واریانس ر کوواریانس با هدف بررسی احتمال همبستگی بین جملههای پسماند معادالت
موجود در سیست از سوی بروس و پاگان ( )1980پیشنهاد شد .از آنجا که این احتمال
وجود دارد که جملههرای پسرماند در ظراهر نرامرتب باشرند و معادلرههرا دچرار اریرب
همزمانی نباشند ،آزمون قطری بودن استفاده میشود.
نتایج آزمون قطری بودن نشان داد که ماتریس واریرانس رر کوواریرانس جملرههرای
پسماند دربارة سیست معادالت مورد بررسی قطری نیست .در نتیجه بره منظرور بررآورد
پارامترهای معادالت ،میتوان از برآوردهای سیستمی استفاده کرد.
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مسئلة تشخيص
برای انجام آزمون تشخیص دو شرط ترتیبی و مرتبهای بررسی می شود .در الگویی با G
معادلة همزمان که دارای  Gمتغیر درونزا و  Kمتغیر برونزاست ،اگر از معادلهای با g

متغیر درونزا و  Kمتغیر برونزا ،تعداد متغیرهای از پیش تعیرینشردة بره کرار گرفتره
نشده )  ( K  kبیشتر یا برابرر تعرداد متغیرهرای درون زای معادلره منهرای یرک ()g-1
باشد ،آنگاه معادله قاب شناسایی است ،اگر شرط ترتیبی به این صورت باشرد .همچنرین
شرط مرتبهای زمانی صادق اسرت کره ،اگرر و فقر اگرر مراتریس ،کره شرام ضررایب
متغیرهای حذفشده از یک معادله اما به کار گرفته شده در معادالت دیگر اسرت ،دارای
مرتبهای برابر تعداد معادالت منهای یک باشد؛ به یبارتی ،معادله برقرار باشد (صردیقی و
الولر.)282 :1386 ،
بر اساس روش تشخیص و بررسی تواب  ،معادالت بیش از حد مشخص تشخیص داده
شدند .لذا با کمک روش حداق مربعات سهمرحلهای ( )3SLSتواب مرورد نظرر تخمرین
زده شدند (جدول .)4
بر اساس نتایج برآوردشده در جدول زیر ،میبینی که متغیرهرای واردشرده در مردل
یرضة داخلی تولیدکنندة ایران  0/85درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند
و مقدار آماره  DW=1/78است و در ناحیرة یردم خودهمبسرتگی مثبرت و منفری قررار
گرفته است .همچنین تمام ضرایب از نظر آماری معنادارنرد .کشرش قیمتری تولیرد ،کره
بیانگر حساسیت تولیدکنندگان نسبت به تغییرات قیمت است ،برابر برا  0/36اسرت کره
نشاندهندة ک کشش بودن تولید شکر نسبت به تغییرات قیمت اسرت .بره یبرارتی ،برا
یابت بودن سایر شرای  ،چنانچه قیمت یک درصد افزایش پیدا کند ،تولید داخلی فقر
 0/36درصد افزایش پیدا خواهد کرد .همچنین ضریب قیمرت جهرانی منفری و برابرر برا
 0/097است .این نشاندهندة این است که ،برخالف مبانی تئروری ،رابطرة برین قیمرت
جهانی و تولید شکر ایران رابطه ای معکوس است .زمانی که قیمتهرای جهرانی افرزایش
پیدا میکنند به تب آن قیمتهای داخلی نیز افزایش پیردا خواهرد کررد .امرا در زمینرة
محصول شکر متثسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است .یک یام مه و اساسری کره طری
چند سال گذشته اتفاق افتاد ،کاهش نرخ تعرفه ،باالخص در سال  ،1385بود کره منجرر
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به واردات بیش از حد ،نزدیک به  5برابر نیاز داخ  ،شد .از یک طرف شرکرهای وارداتری
با قیمتهای پایینتر نیاز بازار را تثمین کردنرد .از طررف دیگرر یردم فرروش شرکرهای
تولیدشدة کارخانهها ،بایث کاهش نقدینگی آنها و در نتیجه کاهش تولید شرد و ادامرة
این وضعیت و پایداری واردات افت تولید شکر را به دنبال داشرت .همچنرین متغیرهرای
واردشده در مدل تقاضای شکر ایران  0/79درصد از تغییررات متغیرر وابسرته را توضریح
میدهند و مقدار آماره  DW=1/92اسرت کره در ناحیرة یردم خودهمبسرتگی مثبرت و
منفی قرار گرفته است .با توجه به تاب تقاضای داخلی کشش قیمتی تقاضا ( )-0/13کره
در سطح  90درصد معنرادار اسرت ،ایرن ضرریب نشران مریدهرد کره شرکر از دیردگاه
مصرفکننده یک کاالی ک کشش محسوب میشود .یعنری برا افرزایش قیمرت تقاضرای
مصرفکننده چندان کاهش پیدا نمیکند .کشش درآمدی تقاضا ه برابر با  0/59اسرت
که نشاندهندة این است که شکر کاالیی ضروری است .ضرریب مصررف باوقفره در ایرن
معادله برابر با  0/34و یالمت ضریب قیمت جهانی مثبت و برابر با  0/11اسرت کره ایرن
یالمت نشاندهندة وجود رابطة جانشینی بین شکر داخلی و شکر وارداتی است .به بیران
دیگر ،افزایش قیمت جهانی مصرفکننده شکر داخلی را جایگزین شکر وارداتی میکنرد.
بر اساس نتایج برآوردشده ،تاب یرضة صادراتی تمام ضررایب از نظرر آمراری معنادارنرد.
میزان صادرات شکر تابعی از قیمت داخلی و قیمتهای صادراتی است که ضریب قیمرت
خردهفروشی در تاب یرضة صادراتی برزی مثبت و برابر با  0/26است .همچنین ضرریب
قیمت صادراتی (جهانی) منفی و برابر با  0/26است .برزی از طریق صادرات بیش از حد
شکر و دامپین  ،سطح قیمتهای جهانی را خیلی پایینتر از میزان آن در سایر کشورها
نگه داشته است .به یبارتی ،یرضة بیش از حد محصول شکر از سروی برزیر اسرت کره
بایث کاهش قیمتهای جهانی شده است.
در نهایت با توجه به نتایج بهدستآمده از تاب قیمت مشخص میشود که با افرزایش
 1درصدی قیمت خردهفروشری در ایرران ،برا فررض یابرت برودن سرایر شررای  ،قیمرت
تولیدکننده تقریباً  1درصد افزایش مییابد .همچنین ضریب نرخ تعرفه مثبت و برابرر برا
 0/01است و مبین این است که با افزایش  1درصردی نررخ تعرفره قیمرتهرای داخلری
 0/01درصد افزایش خواهند یافت.
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تواب در قالب سیست معادالت همزمان به صورت زیر نوشته میشوند:
تاب یرضة داخلی شکر ایران:
()22
LnS t  6 / 88  0 / 362Ln PS t 1  0 / 42Ln A t  0 / 097Ln Pw t
تاب تقاضای شکر ایران:
Ln D t  5 / 9  0 / 13Ln pd  0 / 11Ln Pw t  0 / 59Ln I t  0 / 34Ln D t 1
()23
t
تاب یرضة صادراتی برزی :
Ln X t  12 / 98  0 / 26Ln pbd  0 / 26Ln Pw t  1 / 76Ln PR t
()24
t
تاب قیمت:
Ln p  0 / 14  0 / 99Ln P S  0 / 01LnTE
()25
r
جدول  .4نتایج برآورد توابع با استفاده از سيستم معادالت
معادله
تاب یرضة داخلی
ایران
ضریب یابت

ضریب

6/88
0/36
0/42
-0/097
0/85
1/78

آماره

6/39
7/32
5/022
-1/92

احتمال

0/0000
0/0000
0/0000
0/05

تاب تقاضای داخلی ایران
ضریب یابت
-5/9
-0/13
0/11
0/59
0/34
0/79
1/92

-2/11
1/53
1/84
3/75
2/7

0/03
0/1
0/06
0/0003
0/007
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ادامة جدول  .4نتایج برآورد توابع با استفاده از سيستم معادالت
معادله

ضریب

آماره

احتمال

تاب یرضة صادراتی برزی
ضریب یابت
-12/98
0/26
-0/26
1/76
0/97
1/9
تاب قیمت
ضریب یابت

0/14
0/99
0/01
0/99
2/68

-16/83
2/05
-3/41
34/94

7/45
328/6
1/83

0/0000
0/04
0/0009
0/0000

0/0000
0/0000
0/06

نتایج سناریوهای مورد بررسی در قالب مدل نظریة بازیها و در شرک ماتریسری آن نیرز
در زیر نشان داده شده است .در این بازی دو کشور به ینوان دو بازیگر و برای ایرران و برزیر
هر کدام  4استراتژی منظور شده است .دولت برزی به منظور تثمین تقاضای داخلی و حفر
نقش خود در بازار شکر جهان ،سیاستهای مختلفی را به کار میبرد .از جملة این سیاستهرا
میتوان به یارانه های صادراتی و اختصاص تسهیالت برا بهررة کمترر بره تولیدکننردگان ایرن
محصول اشاره کرد .از طرفی ،برزی در تولید نیشکر و شکر مزیت نسبی دارد و سره براالیی
در صادرات شکر نسبت به سایر کشورها دارد .لذا هرگونه سیاست ایمرالشرده از سروی ایرن
کشور بر قیمتهای جهانی مؤیر خواهد بود و در واق از طریق تغییر در قیمرتهرای جهرانی
میتواند در مازاد رفاه کشورهای واردکننده از این کشور (از جمله ایران) تثییرگذار باشد.
لذا در این مطالعه از طریق تغییرات قیمت جهانی تثییر سیاستهای بره کرار گرفتره
شده از سوی برزی را بر میزان رفاه اجتمایی دو کشور اندازه میگیری  .بنابراین افرزایش
 22و  14درصدی قیمتهای جهانی به ینوان راهبرد کشور برزی مد نظرر قررار گرفتره
است .البته کاهش  22و  14درصدی قیمت جهانی نیز به ینوان راهبرد های ایرن کشرور
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لحاظ شده است تا نتایج احتمال سیاستهای معکوس در این کشرور نیرز قابر بررسری
باشد .همچنین از جمله سیاستهای ایران که با استفاده از آن میتواند منجرر بره تغییرر
در رفاه مصرفکننده و تولیدکننده و در نتیجه رفاه ک شود نررخ تعرفره اسرت .در ایرن
تحقیق رفاه جامعة ایران در  4حالت یدم تعرفه ،میزان حداکثر تعرفه ،تعرفة متوسر  ،و
حداق نرخ تعرفه بررسی شد .به منظور تعیین ایر سناریوهای مختلف بر رفاه دو کشرور،
سال  1385به ینوان سال پایه لحاظ شد و نتایج سناریوها برای این سرال ارزیرابی شرد
(جداول  5و  .)6البته این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که به هنگرام محاسربة مرازاد
رفاهها ،به دلی سه ناچیز ایران در تجارت شکر ،سیاستهای ایمالشده از سوی ایرران
بر رفاه برزی مؤیر نخواهد بود؛ لذا در محاسبة رفاه برزی نرخ تعرفة ایران نقشری نردارد،
ولی چون برزی در تجارت شکر جهانی به منزلة قدرت برتر به حساب میآمد به هنگرام
محاسبة رفاهها در ایران یالوه بر تثییر نرخ تعرفه ،سیاستهای برزی که از طریق قیمرت
جهانی نمود پیدا میکند ،بر رفاه در ایران مؤیر خواهد بود.
جدول  .5حدود در نظر گرفتهشده براي محاسبة مازاد رفاهها
سياستهاي برزیل

سياستهاي ایران
نوع تاب

حدود

متغیر

مقادیر
قب از
تغییرات

یدم
تعرفه

%10

%70

%150

%+22

%-22

%+14

%-14

مازاد
تولیدکنندة
ایران

حد
پایین

p

419

419

419

419

419

511

326

477

360

p

610

610

61

427

915

744

475

695

360

p

419

419

419

419

419

511

326

477

584

p

680

680

68

476

1020

829

530

775

419

w0

p

419

419

419

419

419

w1

p

419

511

326

477

360

مازاد
مصرفکنندة
ایران
مازاد
صادرکنندة
برزی

حد باال
حد
پایین
حد باال
حد
پایین
حد باال
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تحت تثییر نرخ تعرفه و سیاست
ایران نیست
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نتایج حاص از شبیهسازی سناریوها در قالب نظریة بازیها نشان داد که برای کشرور
برزی افزایش  22درصدی قیمت صادراتی راهبرد غالب است کره ایرن راهبردبره ایجراد
رفاه معادل  759/5دالر برای این کشور منجر میشود .همچنین چون ایرران در تجرارت
شکر کوچک محسوب میشود ،ایمال تعرفة وارداتی شکر از سوی ایران بر قیمت جهرانی
و در نتیجه رفاه برزی تثییری نخواهد گذاشت .از ایرن رو ،در نررخهرای تعرفرة مختلرف
ایران رفاه این کشور تغییر نکرده است .حال با آگاهی از اینکه راهبرد غالب کشور برزی
افزایش  22درصدی قیمت جهانی است ،راهبرد ایران مشروط به ایمال نررخ تعرفرة 10
درصدی از سوی دولت است که منجر به رفراه اجتمرایی فقر بره انردازة  -194درصرد
خواهد شد و در چنین شرایطی ،رفاه هر دو کشور ایران و برزی به طور همزمان حداکثر
می شود .لرذا تعرادل نرش در برازی برین دو کشرور ایرران و برزیر حرداکثر رفراه را در
راهبردهای نرخ تعرفة وارداتی  10درصدی بررای ایرران و  22درصردی افرزایش قیمرت
صادراتی برای برزی ارائه میکند.
جدول  .6نتایج اعمال سناریوها در ایران و برزیل
ایران (ميليون دالر)

دالر)

برزیل (ميليون

عدم تعرفه

تعرفة %10

تعرفة %70

تعرفة %150

%14

-578/5و488/4

 -1268و488/4

 -457و 488/4

 -744و488/4

% 22

-680/1و 759/5

 -194و759/5

 -476و759/5

 -344و759/5

-%14

3045و-500/9

 3531و-500/9

 3249و-500/9

 4076و-500/9

-%22

2863و-793/4

 3349و-793/4

 3066و-793/4

 3810و-793/4

مثخذ :یافتههای تحقیق

نتيجهگيري و پيشنهاد
شکر کاالیی استراتژیک است که همواره مورد حمایت و توجه دولتهاست .صنعت قند و
شکر از جمله صنایعی است که بیشرترین ارتبراط را برا حلقرههرای پسرین و پیشرین در
زنجیرة تولید اقتصاد ملی دارد .به همین دلی اهمیت و حساسیت باالیی دارد و دولتها
با دخالت در بازار داخلی از کاهش تولید آن جلوگیری میکنند .این دخالرتهرا از سروی
دولتها بایث میشود که قیمت این محصول در بازارهای داخلی و جهانی واقعری نباشرد
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و از این رو در رفاه اجتمایی اقشار مختلف جامعه تثییر بگذارد .بنابراین در تحقیق حاضر
آیار سیاستهای ایمالشده دربارة شکر در ایران و برزی به همراه آیار تغییر در رفاه این
کشورها بر ایر افزایش قیمت جهانی بررسی شد.
در چارچوب تئوری بازیها ،افزایش  22درصدی قیمت جهانی به ینوان راهبرد غالب
کشور برزی بود که رفاه این کشور را به اندازة  759/5افزایش خواهد داد .در مقاب ایرن
استراتژی کشور برزی  ،بهترین استراتژی که کشور ایران میتوانرد انتخراب کنرد تعیرین
نرخ تعرفة  10درصد است که در این صورت رفاه را فق به انردازة  194کراهش خواهرد
داد .در چنین شرایطی است که دو کشور ایران و برزی  ،هر چند با اهداف متفاوت ،ولری
به طور همزمان از مبادلة محصول شکر بیشترین منفعت را به دسرت خواهنرد آورد .لرذا
نقطة تعادل نش در چهارچوب نظریة بازیهرا ترکیبری از اسرتراتژی  22درصردی بررای
برزی و  10درصدی برای ایران خواهد بود .در واق در چهارچوب تئروری برازیهرا و در
ارتباط با محصول شکر ،میتوان گفت بازی ایران و برزی یک برازی یرکطرفره اسرت و
معیار تصمی گیری برای ایران تغییر سیاستهای برزی در نظر گرفته میشرود .بره ایرن
صورت که ایران در مقاب هر سیاست برزی سیاستی را برمیگزیند که بیشترین منفعت
را برایش به دنبال داشته باشد .به یبرارتی ،ایرران در مقابر یمر برزیر بایرد بهتررین
یکسالعم ممکن را اتخاذ کند تا منفعتش حداکثر شود.
در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از برآوردها و محاسبات تجربی ،پیشنهادی را
که میتوان مطرح کرد این است که از آنجا که نرخ تعرفه یراملی مهر و تثییرگرذار برر
رفاه اجتمایی است ،لذا به منظور افزایش رفاه ک جامعه باید نرخ تعرفة مناسب در نظرر
گرفته شود .تعیین نرخ تعرفه از سوی دولت باید برا در نظرر گررفتن شررای حراک برر
جامعه و همچنین وضعیت موجود در جهان باشد .لرذا برر اسراس نترایج ایرن پرژوهش،
پیشنهاد میشود در شرایطی که قیمتهای جهانی در حال افزایش انرد بهترر اسرت نررخ
تعرفه کاهش پیدا کند.
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