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 پول خوش بختی )میاره/ نمیاره(

می  برنجدادیم، در این مقاله به مکانیزم حمایت از بازار داخلی  پیش از اینبنا بر وعده ای که 
مصرف کننده ی " و "تولید کننده ی خالص برنجالزم است تا دو مفهوم " پردازیم. پیش از هر چیز

 " را تعریف کنیم:خالص برنج

نده ی خالص برنج: تولید کننده ی خالص برنج شخص حقیقی یا حقوقی است که تولید کن .1
 تولید و فروش برنج او، از میزان خریدش، به مراتب بیش تر است.

مصرف کننده ی خالص برنج: این عبارت در نقطه ی مقابل تعریف پیشین قرار می گیرد و بر  .2
تولید و فروش برنجش، پیشی شخص حقیقی یا حقوقی داللت دارد که مصرف برنج او، از 

 می گیرد.

 

سیاست های )یادتون هست  با اندکی توجه به دو تعریف یاد شده، در می یابیم که با اجرای
سیاست ها چی بودند؟؟؟( حمایت از بازار برنج داخلی، گروه اول سود می برد و گروه دوم، ضرر 

 می کند و این جاست که در می یابیم "از حرف تا عمل .......".

 ، در عرصه کاربرد داشته باشیم.برنج داخلیحال بیایید نگاهی به سیاست های حمایت از 

افزایش قیمت، کنشی ضد مصرف است و با کاهش مصرف، تولید را افزایش می دهد. از آن  .1
جایی که برنج غذای اصلی عمده ی مردم جامعه، به ویژه قشر فقیر است، افزایش قیمت 
برنج سبب آسیب زدن به این قشر می شود، گرچه تولید کننده از آن سود می برد و سبب 

ی کشاورز می گردد. گذشته از این، با افزایش قیمت تولید افزایش رفاه و سطح کیفی زندگ
برنج، کشاورز و تولید کننده، به استفاده از نیروی کار بومی و البته غیر متخصص که دستمزد 
کم تری طلب می کند، رو می آورد. همین عامل در بلند مدت سبب افزایش سطح رفاه و 
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ی برنج می شود. گرچه تامین برنج برای اشتغال اهالی غیر شهری و تولید کننده های بوم
 دیگر قشر ها، مشکل خواهد شد.

کاهش قیمت، کنشی ضد تولید است و سبب بی میل شدن کشاورز و تامین کننده، نسبت  .2
به تولید برنج می شود. از سویی دیگر، با کاهش تولید برنج، هم چون نمونه ی پیشین، 

اتی محروم خواهند شد. از سویی دیگر، تولید بخش کالنی از مردم جامعه، از این ماده ی حی
و کاشت برنج، تنها منبع درآمد کشاورز است و از آن جایی که کاهش قیمت برنج، کاهش 
تولید آن را به همراه خواهد داشت، در نهایت خود به کاهش درآمد کشاورز منتهی می گردد 

تولیدی و اقتصادی و روشن است که همین مسئله چه پیامد هایی برای دیگر بخش های 
 جامعه به همراه خواهد داشت.

 

داخل، بیش از هر چیز به ساختار و مکانیزم های  از دو مورد یاد شده در می یابیم که حمایت از بازار
برای بهبود آن اندیشه نشود، نمی « تدبیری»اجتماعی حاکم بر کشور وابسته است که اگر -اقتصادی

 به آینده ی روشن آن داشت.« امیدی»توان 

 حال بیایید موضوع بحث شده را از لنز جهانی بررسی کنیم.

با افزایش قیمت، اشتغال، سطح رفاه و مالی کشور افزایش برای کشور های صادر کننده ی برنج: 
خواهد یافت و رشد خواهد کرد. هم چنین با ایجاد اشتغال و درآمد زایی در بخشی از جامعه، درآمد 
ایجاد شده درون جامعه به گردش خواهد افتاد و به دیگر زمینه های اقتصادی تزریق خواهد شد که 

 نوید می دهد. در نهایت رشد اقتصادی کشور را
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برای کشور های وارد کننده ی برنج: با افزایش قیمت، سطح رفاه و درآمد مردم کاهش خواهد یافت 
که این خود به افزایش قیمت ها در دیگر گروه های کاالیی و در نهایت بیکاری، تورم و رکود اقتصادی 

شاید  منتهی می گردد. فراموش نکنیم که برنج غذای اصلی مردم جهان است و با افزایش قیمت،
 مصرف آن کاهش پیدا کند، ولی صفر نمی شود.

داخلی بازار برنج و حمایت از  برنجدر این مقاله به تحلیل دو سیاست یاد شده در زمینه ی کنترل بازار 
پرداختیم و دانستیم که گرچه در تئوری آسان و جذاب است، ولی در عمل چالش های گسترده و 

بازار قصد دارد تا نگاهی به آینده ی  نگارندهمبهمی پیش روی این مهم قرار دارد. در مقاله ی آتی، 
 ن بپردازد.و سیاست های مقتضی و مربوط به آ برنج
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