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 کاهش جایگاه تقاضای آن در بررسی اثرتغییر نرخ ارز برقیمت تولید گوشت قرمز و 

  خانوارهای شهری و روستاییسبد غذایی 

 چکیده .1

بررسی اثرتغییر نرخ ارز برقیمت تولید گوشت قرمز و میزان مصرف آن توسط خانوارهای  "های  یافته

 نشان از آن دارد که: "شهری و روستایی

 ی اطالعات  خانوارهای شهری و روستایی برپایههمیت گوشت قرمز )گاو وگوساله( در سبدغذایی ضریب ا

 درصد بوده است.  55تا  3نزدیک به  5939ـ  5911ی ها هزینه ـ درآمد خانوارها در سال

  59%( و واردات )نزدیک به %38نیاز کشور به گوشت قرمز )گاو وگوساله( از دو راه تولید داخلی )نزدیک به 

% بهای قیمت تمام شده هرکیلو گوشت قرمز متاثر از بهای ارز 09شود و این درحالی است که  می تامین

ی سویا  ذرت سیلویی، کنستانتره دربرگیرنده ی ترکیبی از ذرت، جو، کنجاله، شلوارادات خوراک )یونجه، ک

 ی سنگین )گاو وگوساله(است. ها و ... ( دام

 به ناگزیر دولت را  ،تولید گوشت قرمز و وارادات آن ی زایش هزینهفآن ا افزایش شدید نرخ ارز و درپی

کشور با هدف های خوراک دام  نهادهریالی برای تامین  00،111برگزیدن سیاست تخصیص ارز ترجیحی 

 )خانوار، صنف وصنعت( کرد. کنندگان پشتیبانی از مصرف

 و اقتصادی این سیاست، با وجود تاثیرگذاری  کارشناسان و صاحب نظران از روز نخست آثار منفی اجتماعی

گوشزد کردند و با گذشت زمان مخالفان آن هر روز بیشتر و صدایشان بلندتر شد.  رابر کاهش بهای تولید 

سیاست تامین )تولیدو واردات( ، 5015تا بدانجا که دولت سیزدهم در الیحه ی پیشنهادی بودجه سال 

بجای  کنندگان یا با پرداخت ریالی معادل آن به مصرف برپایه ی حذف ارزترجیحی گوشت قرمز

 کند.  می را دنبال کنندگان تولید

 تغییر نرخ ارز  "، "تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی "ی این بررسی با سه فرضیه یها یافته

ونه که در جدول )همانگ "تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز آزاد "و  "% نرخ نرخ ارز نیمایی11ترجیحی به 

ی آن در سبدغذایی  افزایش شدید بهای گوشت تولیدی، کوچک شدن اندازه شود( نشان از می زیر مشاهده

 .دارد را به ویژه خانوارها و کاهش میزان مصرف آن  کنندگان مصرف

 

تغییر نرخ ارز ترجیهی 

 به 

 ارز )ریال( نرخ
 درصدافزایش

 افزایش

 هزینه ی تولید 

 کاهش مصرف

 جدید ترجیحی و روستاییشهری  

 511% 588% 000% 001،111 00، 111 نیمایینرخ ارز 
 61% 68% 560% 551،111 00، 111 % نرخ ارز نیمایی00 

 531% 018% 011% 011،111 00، 111 ترخ ارز آزاد

 

  سطح مصرف ی  هآمارهای منتشره مرکز آمار ایران درباره ی هزینه ـ درآمد خانوارها بیانگر اینست که انداز

ازسطح مطلوب  تر پایینهای اول تا هفتم درآمدی،  بویژه دهک ها ی دهک درهمهگوشت قرمز)گاو وگوساله(

به کاهش  تغییر نرخ ارز در هریک از سه فرضیه باال، هر نفراست. براین روی یکیلوگرم برا 50 )استاندارد(

 انجامد. می شدید مصرف
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دزصدی قیمت از  60÷افزایش ارز نیمایی به % نرخ 11خ ارز ترجیحی به برای نمونه، این رقم برای تغییر نر

ی  برپایه، رف خواهد بود. این کاهشمص %61انجامد که پیامد آن کاهش  می تومان 55،111به  0،011

  را درپی خواهدداشت. محاسبات، حذف گوشت قرمز از سبد غذایی چندین دهک

 ز دام سنگین )گاو و گوساله( با اقالمی چون گوشت نکته ی برجسته آنست که جایگزینی گوشت قرم

ی خوراک دام در زنجیره ی تولید آنها ها گوسفند، گوشت مرغ، و حتی تخم مرغ به سبب جای داشتن نهاده

  از افزایش نرخ ارز در کمینه ترین )حداقل( شرایط، شدنی است. ها و متاثر شدن بهای آن نهاده

 توان انتظار انتقال  قرمز دام سنگین و کاهش تقاضای این کاال، می از سوی دیگر با افزایش قیمت گوشت

مرغ و حبوبات را نیز داشت که این  تقاضا کاالی مورد نظر به بازار کاالهای جانشین نظیر گوشت مرغ، تخم

 امر با برهم زدن تعادل بازارهای مذکور، زمینه افزایش قیمت آن کاالها را نیز به همراه خواهد داشت.

 هادها پیشن .2

 های جهانی که از ابعاد  از انتقال نوسان نرخ ارز و قیمت جدید نباید جلوگیری گذاری در سیاست

 ه گرفت.دی خوراک دام را نادیها و گزینش ابزارهای تامین نهاده گذاری کلیدی در سیاست

 برای  آورند ز تغییر یا حذف ارزترجیحی سربرمیضریب تهدیدهایی که ا نباید از یاد برد که وزن و

بود. ازاین  ان خواهدسیک گوشت قرمز دام سنگین کنندگان ، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تامین

تا  ها ی تامین نهاده ی حمایتی درطول زنجیره ارزش خوراک دام، ـ از حلقهها برنامه بینی پیشرو 

 ـ باید از توازن و تناسب منطقی برخوردارباشد. کننده سفره مصرف

 باید  نرخ ارزترجیحی دگرگونی درنظیم بازارگوشت قرمز )گاو و گوساله(با درتغییر سیاست ت

ابعاد تاثیرگذاری  "، "ی بازار این کاالها ی مختصات وویژگی شناخت ریزبینانه"یی همانند ها عامل

ی مصرف گوشت  تاثیرگذاری این تغییربرهزینه "، "ی تولیدها تغییرنرخ ارزبرساختارهزینه

ی اقتصادی و اجتماعی ها نگاهی چندباره داشت تا بروزچالش "ژه، خانوارها، به ویکنندگان مصرف

  احتمالی را به کمترین اندازه خود رساند.

 کاالهای اساسی و  نهمه کاالها و از همه مهمتریهای حمایتی  نکته کلیدی در خصوص سیاست

رد ارزیابی قرار ها در چارچوب عرضه و تقاضا باید مو آن است که اثر این سیاستمصرفی جامعه 

کننده چه از منظر دریافت کمی مناسب کاال و  . به عنوان نمونه اگر بر حمایت از حقوق مصرفگیرد

همه به لحاظ های تأمین و تولید  این امر در حلقه گردد، باید بستر تحقق چه به لحاظ قیمتی تأکید می

گردد برای  ا توصیه میدر این راست میزان کافی نهاده و قیمت مناسب نهاده فراهم گردد.

های اعتباری صرفا جهت خرید کاالهای  کنندگان راهکارهای افزایش قدرت خرید)کارت مصرف

راهکارهایی  تولیدکنندگانکنندگان نهاده و  تأمیناساسی و راهکارهای مشابه و امکانپذیر( و برای 

عمومی و تسهیل فرایند های  نظیر تأمین سرمایه با قیمت مناسب وبه میزان کافی، تأمین زیرساخت

 اقدام الزم صورت پذیرد.های غیرضرور  واردات و کاهش هزینه

 کننده هزینه واردات تنها افزایش نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی نیست،  در حال حاضر عوامل تهدید

دهنده قیمت  خود یکی از عوامل افزایشبر واردات و ترخیص کاال  بلکه فرایندهای پیچیده و زمان

سازی واردات و فرایندهای مترتب بر آن  گردد موضوع تسهیل باشد. در این راستا توصیه می یکاال م

 ای گردد. تمرکز ویژه
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 پیشگفتار

صنعت دامپروری از برجسته ترین صنایع کشور است که با تامین بخشی چشمگیر از نیاز کشور به 

غذایی امنیت و سهمی بزرگ در تامین پوشش داده را  گوشت قرمز، بخش بزرگی از نیازهای پروتئینی کشور

ارزش بخش کشاورزی را  %90ی صنعتی و دام سنتی نزدیک به ها گاوداری ،ی نگاه اقتصادی ایرانیان دارد. از زاویه

ی دامپروی، نقشی برجسته در  میلیون نفر در گستره 9بیش از  اشتغال مستقیمبا  و ندویژه ی خود ساخته ا

و جلوگیرهای  ها (. ازاین رو، نگاه پررنگ به ازمیان برداشتن بازدارنده5911ر ایران، اشتغال کشور دارد )مرکز آما

، کمکی شایان به با توجه به نقش برجسته ی آنها در تولید گوشت قرمز ی دامیها سازی تامین نهاده تولید وآسان

 نماید.  می یت غذایی کشور و اشتغال درجای جای کشورنام

بازیگری برجسته و تاثیر گذار هم در تولید گوشت و هم بهای تمام  ها نهادهدرزنجیره ی تولید، عامل 

خواه از راه تولید در درون کشور یا واردات نه تنها  ها شده ی هر کلیو گوشت است. هرگونه نابسامانی در تامین آن

وشنی دلخواه ترین و گذارد. به ر می بر میزان تولید، بهای تمام شده که فراتر بر امنیت غذایی کشور اثری سخت

، تولید در داخل است لیک این مهم بستگی زیاد به توان کشورها درانجام ها پسندیده ترین شیوه ی تامین نهاده

شود گفت بیشتر کشورها ناگزیرند که برای برآوردن نیازهای خود دراین زمینه، تن به واردات  می این کار دارد .

دداخل ـ واردات که یک ترکیب بهینه است، هرچه سهم واردات کمتر بدهند. روشن است در ترکیب تولی ها آن

 دیکته  نیروی انسانی و...، خاک، ی جغرافیایی، آبها باشد، این ترکیب بهتر است؛ لیکن این ترکیب را واقعیت

 کنند.  می

ریب دارد؛ برای نمونه، ضطیور سهم باالیی  ی دام وها ، نهادهی تولید گوشت )قرمز وسفید( در گستره

کنجاله و " کنجاله و جو نشان از آن دارد که میانگین ضریب وابستگی به، ی ذرتها وابستگی تولید گوشت به نهاده

% است. چنین اعدادی آشکارا وابستگی گسترده وسخت  11نزدیک به "جو"%، و  11%تا31نزدیک به  "ذرت

ی سیاسی و ها و دشواری ها رجسته شدن چالشی دام وطیور و درکنارآن، بها به نهاده ی تولید گوشت کشور زنجیره

ی تولید گوشت ها ی دیگر نهاده این میزان وابستگی که درباره نمایاند. می را ها اقتصادی درواردات آن نهاده

ی مستقیم یا  ی دام و طیور بگونهها شود بیانگر این است که هر تغییری در بهای نهاده می کمابیش دیده

را به  کننده ی یا کاهشی بهای گوشت تولیدی برای تولیدکننده و بی درنگ برای مصرفنوسان افزایش، مستقیمرغی

 دنبال خواه داشت. 

تنی با قیمت ارز سبهای آن پیوندی ناگس ی دام و طیور ایران و برآوردها مرزی نهاده تامین برون

ویژه گوشت دام سنگین )گاو  به، ی تامین گوشتها درسیاست ها دارد. این اثرگذاری بازیگری است که سال)دالر(

 ی برای کاهش این اثرگذاری نگارش یافته وها نامه شیوه کند و هراز چندی قانون، مقررات و می وگوساله( خودنمایی

ی متاثراز آن سبب شد تا برای ها و افزایش بهای کاال 5916شود. جهش ارزی در پایان سال  می به اجرا گذاره

 01تومانی برای واردات  00،11ر ازاین افزایش، سیاست تخصیص ارز ترجیحی ی آسیب پذیها پشتیبانی از گروه

...( نباتی، تخم مرغ و  گندم، جو، برنج، گوشت قرمزوسفید، روغنویژه اقالم غذایی)چون  ی اساسی بهها کاالقلم 

ت در پاسخ به ی چشمگیری روبرو شد. دولها مخالفت بابه اجرا گذارده شود، کاری که از همان آغاز  5918ازسال 

ی یک سیاست پنهان، گام به گام از شمار این اقالم کاست و آن را از زیرچتر  و شاید برپایه ها این خرده گیری

ی دامی و دارو است. این کار ها گذار نهادهنچه باقی ماند چند قلم بسیار اثرآنجا که آ ارزترجیحی بیرون کرد تا

گیری برای برداشتن  رساتر شد، هرچند تصمیم ان روز به روز بلندتر وصدای مخالفان را خاموش نکرد که با گذر زم
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سیاست  5015ی سال  ی بودجه ارزترجیحی برای اقالم باقی مانده تصمیمی سخت دشوار لیک، دولت در الیحه

 این دیدگاه است. و درپی دریافت موافقت مجلس شورای اسالمی باحذف آن را دنبال 

داران آن دالیلی را ااعی سیاست حذف ارزترجیحی، هرچند هوپیامد اقتصادی و پسآمد اجتم

 ی را درپیش روی نظام و مردمها و دشواری ها نمایاند، چالش می ، شایسته و بایستهها آن شمارند که درنگ بر برمی

یی مناسب را ها ، فرصتها سازی خود و مشارکت در تصمیم نقد گذارد که بسیاری را برآن داشته است که با می

تغییر یا حذف  گذاری تر بگذارند. این گزارش تاثیر گیران برای گزینش سیاست هرچه درست پیش روی تصمیمدر

ی تولید و بهای گوشت تولیدی برای ها طیور و درپی آن تاثیرش بر هزینه ی دام وها نهاده نرخ ارز ترجیحی بر

 کند. می رادنبال کننده نده و مصرفتولیدکن

 در باب گوشت قرمز  ها یگذار سیاست تحلیلی بر. 3

ی حمایتی که پشتیبان ها سیاست (5؛ توان به دودسته تقسیم کرد می پیرامون گوشت قرمز راها  سیاست

  .ها دخالت دربازار و پاسخ به چالشی ها ( سیاست0و کننده تولید داخلی، تولیدکننده و مصرف

 تولیدکننده و  کننده مصرف از ی زیرساختی تولید داخلی و پشتیبانی توسعهی ها سیاست  .1.3

 توانمندسازی"به و داردبلندمدت نگاه  (نمایاند می 5جدول نگونه که)آ این گسترهگذاری در سیاست

های  ایجادزیرساخت"،"وتولیدکنندگان کنندگان مصرفازپشتیبانی "، "گذاری دربخش دامپروری سرمایه وتولید 

  اند. رتو افکندهپ "یم بازاری تنظها ایجادزیرساخت"و "گذاری وپایش آنها  قیمت

 ی پشتیبانی از تولید داخلیها ـ سیاست1جدول 

 تاریخ هدف سیاست / سیاست گذار

 /قانون ایجاد سازمان گوشت
 مجلس شورای ملی

-برای (شهای فرآورده و شیر جزب ) ی آنهاها فرآوردهتنظیم بازار دام و طیور و گوشت و 

 . کننده لیدکننده ومصرفازتو پشتیبانی
00/00/1341 

شورای /حذف یارانه گوشت

 ایران انقالب اسالمی
میلیاردریال 20ی گوشت مصرفی درتهران و اصفهان و به هزینه گرفتن  حذف یارانه

 وشرایط پرورش دام . ها دامپروری درآمد بدست آمده از آن برای بهبود
10/04/1304 

/ کنندگان صندوق حمایت از مصرف

 الس شورای ملی وسنامج

وتغییر  ها نوسان قیمت برابر درکنندگان  مصرف پشتیبانیایجاد شرایط الزم برای 

( معقولپشتیبانی بخردانه )همچنین   های تولید در بازارهای خارجی و داخلی و هزینه

 تولیدکنندهاز

1353/05/12 

/ ها مرکز بررسی قیمت

ی مجالس ها کمیسیون

 سنا شورای ملی و

وارداتی و خدمات و انجام  تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کاالهای ،عیینت

پیشگیری از افزایش نامتناسب  متعادل ساختن و رایی الزم بها و تهیه طرح ها بررسی

 ها قیمت

12/00/1304 

سازمان حمایت ایجاد 

 /کنندگان تولیدو  کنندگان مصرف
 مجالس شورای ملی وسنا

افزایش تولیدات وایجاد سازمان جدید با هدف  کننده مصرف انحالل صندوق حمایت

های تولید در  هزینهتغییرو ها نوسان شدید قیمتبرابر کنندگان در مصرف داخلی و حمایت

التفاوت  پرداخت مابه راهاز  ها رویه هزینه جلوگیری از افزایش بیجهانی،داخلی و  بازار

اعتبارات خرید و فروش و ضررو زیان رکتمر وخرید وهزینه تولید کاالهای اساسی  بهای

آن  وتوزیع ی مباشر تهیهها تلفیق و هماهنگی عملیات دستگاه رایکاالهای مصرفی ب

 کاالها 

20/04/1300 

و  کننده در سازمان حمایت مصرف ها مرکز بررسی قیمت با تصویب شورای انقالب ج.ا.ا.،

 تشکیل شد کنندگان رفتولیدکننده ادغام و سازمان حمایت تولیدکنندگان ومص
1358/10/29 

کاهش واردات گوشت مصوبه ی  

 / یآن از منابع داخل ینقرمز و تام
 .ا.ا.هیأت وزیران دولت ج

دالر ازمحل صرفه  20،000،000بانک مرکزی ج.ا.ا. اجازه یافت معادل ریالی مبلغ 

 ص دهد. جویی ارز واردات گوشت را به نرخ رقابتی ترجیحی به خرید دام داخلی اختصا
13/03/1301 

 20/01/1313، دولتی، تعاونبخشدرشده ) گذاری قیمتقیمت و توزیع کاال وخدمات  پایشبازرسی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و 



  سبد غذایی خانوارهای شهری و روستایی ز و کاهش جایگاه تقاضای آن دربررسی اثرتغییر نرخ ارز برقیمت تولید گوشت قرم

 1 گروه مطالعات وپژوهش های اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیورایران 5011بهمن  51پژوهش شماره 

 

مجمع  /توزیع کاال و خدمات

 تشخیص مصلحت نظام

در کلیه موارد از  ها اجرای قیمتپایش بر، اواردات آنههم م تولید وهها( خصوصی و نهاد

تدوین و اجرای ، شصدور، فاکتور، نصب برچسب و فرو، های مصوب الم قیمتقبیل اع

تولید و ، برنامه بازرسی، با نوع کاال و خدمات پایش هماسازی کارآمد بازرسی و ها روش

 ی و ...اال و خدمات مشمول واحدهای تولیدشبکه توزیع ک

ادغام سازمان بازرسی ونظارت 

خدمات/ برقیمت و توزیع کاال و

 شورایعالی اداری

شورایعالی اداری، سازمان  12/00/1354 مورخ 1101/50051براساس مصوبه شماره 

و  کنندگان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات در سازمان حمایت مصرف

 تولیدکنندگان ادغام شد.

12/00/1354 

 قانون نظام دامپروری کشور/
 مجلس شورای انقالب ج.ا.ا.

قانونمندکردن و ، ی دامپروریها در فعالیت گذاری توسعه و تشویق سرمایه، ظحف

ایجاد امنیت ، افزایش تولید، ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی

، اصالح نژاد، ی روز در امر پرورش، تغذیهها شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فناوری

 . ها سات مربوط به این فعالیتو تأسی ها نگهداری و همچنین ساختمان

20/00/1355 

تاسیس شرکت سهامی پشتیبانی 

هیات وزیران اموردام کشور/ 

 ج.ا.ا.

تنظیم بازار انواع خوراک  موضوع شرکت تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و

و آنها، کمک به عمران، احیاء  حیوانی( و متفرعات دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی)

و صنایع وابسته و  کننده مصرف اصالح مراتع جهت افزایش تولید، حمایت از تولیدکننده،

 ی است .ای و محصوالت پروتئینی دام علوفهتضمینی مواد  خرید

 کاهاها ورقیب واردکنندگان فراتر از تنظیم بازار، شرکت  زمانازاین 

 .شده است ی دام وطیورها نهاده

21/01/1310 

مل نظام تامین و تصویب دستورالع

تعیین قیمت کاال و خدمات 

/ هیات وزیران )سبدحمایتی

 ج.ا.ا.

این نظام کاال وخدمات  ؛ درگذاری و چگونه قیمت گذاری تعریف ساختار و مراجع قیمت

. "کاالها و خدمات سایر"و  "حساس و ضروریکاالها و خدمات اساسی، "در دو گروه 

(کاالها و 1شوند:  گذاری می ظام قیمتن خدمات گروه نخست خود در دو کاالها و

 و کننده بعداز کارشناسی سازمان حمایت از مصرفها  آن گذاری خدماتی که قیمت

 را تعیین ها شورای اقتصاد قیمت آنها،  گیری قیمت به فرآیند تصمیم بنا تولیدکننده و

ی سازمان حمایت از ها (کاالها و خدماتی که درچارچوب دستورالعمل2کند. می

گذاری  قیمت و تولیدکنندگان، خود تولیدکنندگان یا واردکنندگان را کنندگان رفمص

خدمات گروه دوم ـ سایرکاالها وخدمات ـ از شمول این دستورالمل  کند. کاالها و می

 خارج است . 

شود وقیمت  می فهرست کاالها وخدمات موضوع این دستورالعمل بنا به مفادآن تعیین

 شود. می مصوب هر ساله توسط شورای اقتصاد ( گروه نخست1ی ) کاالهاوخدمات دسته

 و تعیین قیمت آنها بنا گذاری ول قیمتمکاالهای مش، 5931سال  پس از

  اند. شده گذاری به این دستورالعمل قیمت

10/02/1350 

  

  ها ی دخالت دولت دربازار و پاسخ به چالشها سیاست .2.4

ی اجتماعی، ها افروختگیبر نشان بازی نقش آتش ه بازار ودولت ب ناگریز ناگزیر و ورود ها این سیاست

بتوان گفت نخستین ورود دولت  میل هم نیستند. شاید ها به این دهات بی است؛ هرچنددولتاقتصادی و سیاسی 

گردد که خواسته یا ناخواسته،  می باهدف تنظیم بازار باز 5908سازمان گوشت کشور درسال  دراین میدان به ایجاد

این سیاست  زمانی طول عمر یها توان درچهارگروه بنابه بازه می را ها ذاری راهم درپی داشت. این سیاستگ قیمت

 تقسم کرد:

 

  00و 00ی ها ی دههها سیاست  .1.2.4

بیشتر بار بردوش کنشگران  داشته است و آشکار به بازار دراین دو دهه دولت کمتر ورود مستقیم و

نظم  زنندگان سامان و ن بازه زمانی برای کوتاه کردن دست و مجازات بهمبوده و ورود دولت درآ )فعاالن( بازار
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، 0جدول  سیاست درگوساله زنده بوده است، دو نمونه  بازارگوشت یا تنظیم آن از راه واردکردن کوسفند، بز و

   نقالب هستند.ا رپیش وپس ازد ها اینگونه سیاست نمایی از

 

 00 و 00 یها دهه در قرمز گوشت عیتوز و گذاری متیقی دخالت دولت درها تاسیسـ 2جدول 

 تاریخ هدف سیاست / سیاست گذار

در  کنندگان اخاللمجازات قانون 

مجلس شورای / طیور عرضه دام و

 ملی

 عرضه دام سبب برهم زدن روند ها مجازات آنانی که با ایجاددست انداز یا بازدارندگی

 آن شوندمراکز توزیع یا فروش درتوزیع گوشت ا آن یز توزیع یا مراک ها میدان در

 . کمیابی و گرانی دام و گوشت شودسبب ای با  همچنین هر واسطه

11/02/1303 

مجوز خرید وواردکردن دام از خارج 

 شورای انقالب اسالمیاز کشور/ 

 ایران

صرفی عمران روستایی اجازه داده شد برای تامیت گوشت م به وزارت کشاورزی و

ی زنده  ، بز و گوسالهورفع نیازهای کشور به تعداد مشخص شده یا بیش ازآن، گوسفند

 ی رسمی و گذاری گوشت بگونه ی قیمت این مصوبه زمینهکند.  کشور وارد

 قانونی را فراهم آورد.

21/04/1301 

 

ای  وش یارانهی خوراک دام و طیور را به رها نهاده طیور بخشی از تولیدکنندگان دام و 61دردهه ی

ی جو، یونجه، سبوس و واکسن به قیمت دولتی، متعهد به تحویل کاالی ها دریافت نهاده کردند. آنان با می دریافت

 شکنی در پیمان تولیدی خئد به دولت شدند. اگرچه برای بدست آوردن درآمد بیشتر بخشی از این کاالها را با

 (.5936بازارآزاد فروختند)نیکوکار، 

 10 دهه در قرمز گوشت عیتوز و گذاری متیق ی دخالت دولت درها استیس ـ3جدول 

تشکیل ستاد بسیج اقتصادی 

 هیات وزیران ج.ا.ا./کشور
بندی و توزیع کاالهای اساسی با  سهمیه، "طرح توزیع عادالنه کاال"ستاد با تصویب

. این این دسته کاالها بودگوشت هم از ی کاال به اجرا گذارد ؛ ها کاربرد کوپن

 ادامه یافت . 1310تا  1301روند از سال 

1359.07.05 

تشکیل  کوپنی شدن گوشت قرمز /

 ستاد بسیج اقتصادی کشور
 1313 شد. گذاری بندی شده جای گرفت و مشول قیمت گوشت قرمز درکاالهای سهمیه

گوشت  کننده افزایش واحدهای توزیع

 هیات وزیران ج.ا.ا.قرمز/ 

ی گوشت کوپنی افزایش یافت و  کننده شمارواحدهای توزیع کنندگان رای رفاه مصرفب

بندی گوشت توسط وزارت بازرگانی با موافقت وزارت جهادسازندگی  هزینه بسته

  به قیمت گوشت افزوده شد. برآورد و

15/11/1314 

 

ی  توزیع گوشت در بازه و گذاری ی دخالت دولت درقیمتها ترین سیاست توان گفت پایدارترین و سختگیرانه می

رخ داد. عامل ورود دولت دراین دوره، جنگ تحمیلی عراق بر ایران وپیامدهای آن بود که نزدیک به  81زمانی دهه 

بندی و توزیع کوپنی کاالهای اساسی  ، سهمیهگذاری نمود و دولت را ناچار به قیمت خود یک دهه کشور را درگیر

  شود(. می دیده 9در جدول  ها ای ازاین دست سیاست رکرد)نمونهاعضای خانوا برپایه تعداد

 10و 50ی ها دهه در قرمز گوشت عیتوز و گذاری متیق استیسـ 4جدول 

 تاریخ هدف سیاست / سیاست گذار

تسهیالت بانکی برای تأمین موافقت با 

گوشت قرمز مورد نیاز کشور توسط 

تصمیم  /سازندگی وزارت جهاد

 پشتیبانی ستاد وزاری عضو

-پس، سبرنامه تنظیم بازار

 شد. مصوبه دولت 

ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نامه شماره  1310.1.21در جلسه مورخ  

وزارت جهاد سازندگی تأمین گوشت درخواست  1310.0.21مورخ  صم10.13551.

 .رسید قرمزمورد نیاز کشور به شرح زیر به تصویب

رکزی جمهوری اسالمی ایران با هماهنگی سازمان برنامه و بانک م 

( 531.111.111.111مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد ) بودجه نسبت به تأمین

قرمز مورد نیاز کشور توسط  بانکی برای تأمین گوشت ریال تسهیالت

21/01/1310 
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 .وزارت جهاد سازندگی اقدام کند

ی گوشتی و ها وردهپشتیبانی از فرآ

نیاز واحدهای صنایع غذایی/ تامین 

( 5ه )دوزاری عضو کمیسیون ما

نامه اجرایی قانون مقررات  آیین

 و صادرات

واردات ، برای پشتیبانی از تولیدات گوشتی و تامین نیاز واحدهای صنایع غذایی

 هرگونه گوشت صنعتی توسط واحدهای غیر تولیدی موکول به دریافت مابه التفاوت شد
01/00/1352 

نامه در مورد سود بازرگانی  تصویب

وزاری عضو  /گوشت قرمز

-نامه آیین 5  هدکمیسیون ما

قانون مقررات و اجرایی

 صادرات

لغایت  20/0/1350یی که از تاریخ ها سود بازرگانی گوشت قرمز برای محموله

 .شود می صفر درصد تعیین، وارد یکی از گمرکات کشور شده باشند 30/5/1350
10/00/1350 

 1385/12/28 گردیدصفر تعیین  1/1/1350ازرگانی گوشت قرمز از تاریخ سود ب

لغایت  1/1/1350سود بازرگانی گوشت قرمز وارد شده به کشور از تاریخ 

ک مورخ 34050/ت50135نامه شماره  ، مطابق تصویب24/0/1350

 .محاسبه و اخذ گردد 20/12/1354

10/04/1350 

( و ارز به نرخ سامانه نیما %4ورودی چهار درصد )واردات انواع گوشت قرمز با حقوق 

 مجاز است
21/12/1311 

شدن گوشت/  گذاری مشمول قیمت

 ها ستادهدفمندی یارانه

کوشت قرمز جزو گروه کاالهای دارای اولویت  1314تاسال  45021بنابه مصوبه ی 

 بود گذاری مشول قیمت
10/04/1314 

 بازار وصنعت دامپروری  در زمینه ی پس از انقالبها تحلیل سیاست .3.4

تولید ها،  ی پس از انقالب بیشترین خواسته دولتها درسال دهد می نشان 0همانگونه که مصوبات جدول 

ی آماری بیانگر آنندکه تولید گوشت ها بررسی(. 5936وتامین گوشت از منابع داخل کشوربوده است )نیکوکار، 

هزارتن  111به  11هزارتن در سال  011% رشد از 03زدیک بهبا ن 5911،ـ5981بازه ی زمانی ، 61دهه ی قرمز در

درهمین % افزایش یافت. 011ی زما بااین همه رشد شاخص بهای گوشت درهمین بازه ،افزایش یافت 81درسال 

ی ارزان از تولیدکنندگان پشتیبانی کند لیکن نابسنده بودن و اندک بودن ها دوره، دولت تالش کرد که عرضه نهاده

، گرایش ها نگه داشتن قیمت بر تولیدکننده در نزد دولت از راه پایدار کننده ، برتری پشتیبانی مصرفها هادهعرضه ن

ی پیش ها قرمز، چالشاندازه نبودن تامین وتوزیع گوشت ببرای توسعه تولید داخلی گوشت قرمز،  گذاری به سرمایه

ی دولت ساختند. در بازه ی زمانی ها برابر تالشسدی درشرایط اجتماعی ـ اقتصادی دوره جنگ و نیز روی توزیع 

ی ها برنامه، زادسازیآبرای کاهش پیامدهای سیاست دولت رویکردآزادسازی کاالها رابرگزید و 5981ـ5931

پروری وبسترسازی برای اجرای آن، تشکیل مبارت کم بهره، بیمه ی کاالهای دامی، تدوین نظام داتیص اعصتخ

پیگیری کرد. بااین روش  را ها وخدمات فنی وبهداشتی برای تعاونی ی تولیدها مین نهادهی دامداران و تاها تعاونی

% را تجربه کرد  00رسید که رشد  5931هزارتن در سال 809به  81هزارتن درسال 809گوشت از  میزان تولید

%  31رشد با شاخص بهای گوشت وثبت جلوگیری افزایش بهای گوشت برای تولید لیکن نکته چشمگیر، ناتوانی 

بازه ی این  شاخص بهای گوشت قرمز درنیز با شتابی کمتر رخ داد،  5986ـ5988دربازه زمانی این روند ، است

نیز تاثیری درکاهش قیمت گوشت نداشت . برای  تعیین سود بازرگانی صف 5911دراین دهه ی . % بود08زمانی 

 % رشدکرد.91باالی  5938% ودرسال 58شاخص گوشت نسبت به سال پیش نزدیک به 5936نمونه درسال 

( باوجود پشتیبانی دولت ازتولیدکننده 5931ـ  5911) 5011رشد شاخص بهای گوشت در دهه ی 

بااجرای قانون  5931تا پایان  5933ی زمانی ها در بازه% خانه گرفت. تنها 111پروازکرد و در رقم  کننده ومصرف

بزرگترین سبب % بود.  95همراه بادیگر کاالهای بخش کشاورزی،  ،گوشترشد شاخص بهای  ،ها هدفمندی یارانه

ی آزادسازی یا تغییر میزان واردات  توان به ادامه یافتن برنامه می این افزایش شاخص رشد چندصددرصدی را

هزارتن 809رشدتقاضا ودربرابرآن نوسان کاهشی تولید گوشت از نمی توان از دانست. هرچند، دراین بازه زمانی 

برنامه ریزی "این رشد باال را ها توان برخی ازسبب می .چشم پوشید 5911هزارتن درسال 805به  5931ر سال د
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وبه پیروی  "برآورد ریزبینانه ازمیزان نیاز"، "سست وکم مایه برای رشدیا کمینه )حداقل( نگهداری سطح تولید

سازمان "یا"جایگزینی کاالهای جانشین ضا باتقا ریزی برای ترازمند)متعادل(نمودن شکاف عرضه و برنامه"ازآن، 

  برشمرد. "دادن )تنظیم( واردات

تادهدفمندی س 03105 که مصوبه ی 5910، تاسال5911ـ5011ی ها دردهه ی آخر قرن چهاردهم سال

 که گوشت را درمیان کاالهای اولویت اول جای داده بود، مصوبه یا مقررات دیگری که اثرگذاری مستقیم برها یارانه

دولت ناگزیر برای  درپی افزایش چشمگیر بهای گوشت قرمز، 5916در سال بهای گوشت بگذارد دیده نمی شود. 

% کاهش 50% به 06کاهش بهای گوشت مجموع حقوق گمرکی وسودبازرگانی گوشت گوساله )سرد و منجمد( رااز 

یکی از برجسته ترین برای ل نگه داشت. گوشت همچنان جای خود در میان کاالهای دارای اولویت او 5918داد. درسال 

ی خوراکی دام وطیور بارز ترجیحی ها ی تولید گوشت از راه تامین نهادهها یارانه ای بودن بخشی از هزینه، برخورداری این اولویت

در افزایش یا کاهش را  ها این نهادهرابطه ی مستقیم افزایش یا کاهش بهای  تخصیص یارانه به سبب . بوده است

 استای گوشت به

 نکته برجسته 

ی ها لیکن واقعیتدولت رویکرد آزاد سازی دربازار کاالها را برگزید، ، 5981و ازسال  31در دهه ی 

تااندازه ی  گذاری ی قیمتها اقتصادی واجتماعی خودرا بردولت تحمیل کرد و درآمدن دولت به بازار و تصمیم

 برپایه ی مصوبه نظام تعیین قیمت کاال وخدمات، 5989درسال  برای نمونه،زیادی این رویکرد را به سایه برد. 

هیات وزیران برای رفاه  53/55/5980درآمد، درتاریخ  گذاری به زیرچتر کاالهای زیرمجموعه ی قیمت قرمز گوشت

 گوشت کوپنی راتصویب نمود.  کنندگان ، مجوز افزایش تعداد توزیعکنندگان مصرف کنندگان مصرف

به وزارت بازرگانی برای واردات  ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار وزاری عضو 55/13/5986جوزمورخ م

ی ها هماهنگی وزارتخانه سازی وتوزیع آن توسط ستادتنظیم بازار با هزارتن مرغ باارز صادراتی برای ذخیره 01،111

دات گوشت توسط وزارت برای تخصیص ارز برای وار 91/16/5986جهادسازندگی ونیز مصوبه ی مورخ  بازرگانی و

  یی هستند که نشان از گذر دولت از سیاست آزادسازی اقتصادی خوددارد.ها جهادسازندگی نمونه

 در کشورگوشت قرمز)گاو و گوساله( مصرفتاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر  1

 یها ی وابستگی آن به نهاده دهنده ی تولید گوشت دام سنگین )گاو وگوساله( نشان بررسی زنجیره

% گوشت قرمز ایران وارداتی 59این بدان سبب است که نزدیک به  خوراکی دامی )ذرت، جو وکنجاله ی سویا(است.

اگرچه داخلی شدن تامین گوشت قرمز برای کشور یک مزیت  % آن آن تولید داخل است.88است وبه سخن دیگر، 

ی خوراک در بهای تمام شده گوشت  زینه% ( ه09انقش چهل وسه درصدی )ب اقتصادی و امنیتی است، لیکن تولید

ام ی خوراکی دها گره بزرگ وسختی به نهاده،راببینید( 5قرمز)برای نمونه بهای تمام شده گوشت گوساله در نگاره 

 خورده است. ن وارداتی استبخش چشمگیری ازآکه 

اکی دام وطیور ی خورها )خانوار، صنف و صنعت(، نهادهکنندگان اکنون دولت باهدف پشتیبانی از مصرف

شود. این کار،  می تخصیص داده تومانی را برای تامین آنها 0،011ترجیحی  را درمیان آن کاالها جای داده که ارز

تر از قیمت واقعی نگه داشتن بهای این کاالی  باوجود نقدهایی که برآن واردشده است، تاثیری بزرگ برپایین

به تغییر بهای گوشت قرمز و پیامدش افزایش  کنندگان مصرف اساسی درسبدغذایی ایرانیان دارد و از واکنش

ی خانوار و پسآمدآن، کوچکتر شدن سهم گوشت قرمز و چه بسا ناپدیدی شدنش از سبدغذایی را ها هزینه

هزینه ـ درآمد خانوارها که مرکز آمارایران هرساله آن را  یها گیری از گزارش بهره توان نادیده گرفت. با نمی
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به تغییر بهای گوشت قرمز، سخت وابسته به  کننده کند، آشکارا واکنش خانوارهای مصرف می منتشر گردآورده و

تاثیر ضریب اهمیت این کاال درسبد مصرفی خانواراست. به سخن روشن تر هرچه ضریب اهمیت یک کاال در 

اال جز کاالهای اساس سبدمصرفی خانواربیشترباشد، میزان توان واکنشی خانوار در برابر تغییر کمتر است وک

 شود.  می شمرده

، ضریب اهمیت گوشت 5939ـ  5911مرکزآمارایران در گزارش هزینه ـ درآمد خانوارها در بازه ی زمانی 

درصد گزارش کرده است؛ به  55تا  3قرمز )گوساله وگاو( درسبدغذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران را بین 

شود. ازدیگرسوی  می خانوارهای ایرانی صرف خرید گوشت قرمز)گاو وگوساله( % ازمخارج51سخن دیگر، نزدیک به 

ی درآمدی گوناگون ها ی گوشت قرمز)گاو وگوساله( درگروهها در همان بازه ی زمانی، بررسی متوسط سهم هزینه

 ایش% در دهک دهم افز51% دردهک اول به 0از نزدیک به  ها دهد که با افزایش درآمد، سهم هزینه می نشان

ی درآمدی دارد. این نکته کلیدی ها با افزایش درآمددهک ها یابد، این افزایش نشان از همگرایی سهم هزینه می

بیانگر ضریب اهمیت باالی گوشت در سبد مصرفی خانوار و قدرت خرید که از یک سو از توان درآمدی و از سوی 

در پایین بودن سهم  کننده سازد که عامنل تعیین می است. این گفته روشن، پذیرد می دیگر ازقیمت کاال تاثیر

 کاهد. می ی دارای درآمدپایین آنان است که از قدرت خریدشان به سختیها هزینه کردبرای گوشت قرمز در دهک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برآینداینکه 

 ی  ی تولید گوشت از یک سو و رابطه ی مستقیم و همسو بین افزایش نرخ ارز و بهای تمام شده رابطه

مستقیم و ناهمسو معکوس بین افزایش قیمت گوشت با مصرف آن از سوی دیگر برقراراست. یعنی با 

وشت قرمز، یابد و با افزایش بهای تولید گ می افزایش نرخ ارز، بهامی تمام شده تولید گوشت قرمز افزایش

 یابد. می مصرف آن کاهش

 گوسالهگاو و بهای تمام شده گوشت 

هزینه ی دارو، 

 واکسن، سموم 

(3/03 )% 

 هزینه ی 

 خوراک

(43 )% 

 هزینه ی خرید

 گوساله جوان

 (04 )% 

 سایر

 (2/0 )% 

 هزینه ی 

 پرسنلی 

(4/1 )% 

 هزینه ی 

 ها اجاره ب

(1/1 )% 

 سهم

 کنستانتره  

 (14 )% 

 سهم 

 یونجه 

 (14 )% 

 سهم 

 کلش

 (14 )% 

 سهم 

 ذرت سیلویی

  (14 )% 

 سایر

(5%/1) 

 جو

(4%/40) 

 ذرت

(5%/21) 

 کنجاله سویا

%(22) 

 ـ تجزیه و تحلیل بهای تمام شده گوشت گاو و گوساله1 ینگاره 



  سبد غذایی خانوارهای شهری و روستایی ز و کاهش جایگاه تقاضای آن دربررسی اثرتغییر نرخ ارز برقیمت تولید گوشت قرم

 51 گروه مطالعات وپژوهش های اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیورایران 5011بهمن  51پژوهش شماره 

 

 باالترین 09ی خوراک با  د گوساله جوان، هزینهشود پس از بهای خری می ( دیده5ی ) همانگونه در نگاره %

ی خوراک دام وطیور ها ی سخت تامین نهاده سهم درافزایش بهای تمام شده گوشت دارد. با نگاه به رابطه

پیامد آن به سرعت و بسیارآشکار در ها،  از راه واردات هر گونه تغییر در نرخ ارز تخصیصی به این نهاده

 ده خواهدشد.دی کنندگان سفره ی مصرف

  گوشت قرمز)گوساله و گاو (کاالیی اساسی درسبد مصرفی خانوارهای ایرانی است لیکن تغییرات سنگین

یی ناخوشایند ها آنجاکه آنان را در برابر گزینهاست تا خانوارهای کم درآمدبه زیان بهای آن بیش ازهمه 

چون کاالهای فرهنگی،  ـاالهای دیگرمصرف ک سازد به کاستن یا دوری گزیدن از می شاننشانده و ناگزیر

 راقرمز سطح نیاز خود به گوشت تن داده و نیاز خود به این کاالی اسای را تامین کنند یا  ... ـ آموزشی،

   سبدغذایی خود خارج کنند. و یاآنکه به ناچارآن را ازبسیار پایین بیاورند 

 میزان مصرف گوشت قرمز در ایران .3

کنند. دراین بین، سهم تقاضا  می نواری گوشت قرمز گاو وگوساله مصرفسه دسته صنفی، صنعتی و خا

هزارتن  098نزدیک به  5911برای مصرف خانوارهای شهری روستایی سهم است. سهم تقاضای این دسته درسال 

ی ها برآوردشده است؛ لیکن آنچه در مصرف خانوار نباید نادیده گرفته شود، بررسی سهم تقاضا برپایه گروه

 ف درآمدی است.مختل

ای و صنایع غذایی کشور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و  انستیتو تحقیقات تغذیه

میانگین مصرف مطلوب )استاندارد( گوشت  ی هرم سنی و جنسیتی جمعیت کشور درمانی شهیدبهشتی برپایه

جداسازی سهم مصرف صنفی و صنعتی، سهم  (. اگر با5939کیلوگرم تعیین نموده است ) 50قرمز برای هر نفر را 

 کیلوگرم 1.8% درنظربگیریم، میزان مصرف مطلوب خانوار برای هر نفر، نزدیک به 01مصرف خانوار را نزدیک به 

ی ها گزارش "از  شود. برای همسنجی )مقایسه( میزان مصرف با میزان مطلوب مصرف خانوارهای ایرانی می

شود  می توسط مرکز ملی آمارایران اجرادر سطح کشورهمه ساله که  "رهای ایرانیی هزینه ـ درآمد خانوا سالیانه

 .بریم می بهره

ی ها این طرح درگام نخست با جداسازی خانوارهای شهری و روستایی و دسته بندی آنان به دهک 

محاسبه ی درآمدی و پس ازآن، در گام دوم سرانه کردن مقدار مصرف و هرخانوار در هردهک برای شدنی کردن 

گیرد. اقالم مصرفی که دراین طرح در ماتریس سبدمصرفی  می ی گوناگون الگوی مصرف خانوارها انجامها شاخص

ی خوردنی ها نان، برنج، ماکارونی، انواع گوشت قرمز )گاو، گوساله و گوسفند(وگوشت سفید، لبنیات، سبزی

)مخارج( به همراه  ها ر مصرف یا میانگین هزینهی این ماتریس مقداها گیرند؛ ستون می جای ها ی میوهها وگونه

از اقالم خوراکی و حتی غیرخوراکی است. برای پوشش همه ی خانوارهای ایرانی ، ی درآمدی و سطرهایشها ده

که دربیشتر  شوند می % آنان برای نمونه گیری برگزیده51 ازکم درآمدترین تا پردرآمدترین،، هردهک درآمدی

 . باشد می خانوار 01،111نزدیک به  ها ونهتعداد نمبا  ها بررسی

 

در بازه ی  ها از میان این اقالم، برای بررسی روند مقدار مصرف سرانه ی گوشت گاو و گوساله خانوار

 ( را نمایش داده شده است . 5برون آوری )استخراج( شده و در جدول ) 5910ـ 5911زمانی 
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 ساالنه ـ نفر ـ کیلوگرم  ی درآمدیها ه ی گوشت قرمز)گاو وگوسفند( درجوامع شهری و روستایی به تفکیک گروهـ مصرف سران 0جدول 

 مرکز ملی آمار ایران هزینه ـ درآمد خانوارهای ایرانی یها با بهره گیری از گزارش

 10 1 5 1 0 0 4 3 2 1 میانگین سال منطقه

ی
شـهـــر

 

1314 1/4 1/0 1/1 3/2 1/2 4/3 0/4 1/4 3/0 0/1 2/1 

1310 0/4 0/0 0/1 0/2 1/2 3/3 1/3 4/4 0/0 1/1 4/1 

1310 5/3 0/0 4/1 1/1 0/2 1/3 5/3 4/4 1/0 4/0 3/1 

1311 2/3 3/0 1/0 4/1 5/1 3/2 5/2 0/3 3/4 5/0 1/5 

1315 0/2 2/0 0/0 1/0 4/1 5/1 2/2 1/2 0/4 0/4 0/1 

1311 1/1 3/0 0/0 1/0 1/1 0/1 1/1 2/2 0/2 1/3 5/4 

 1/4 3/2 0/2 0/1 2/1 0/1 1/0 0/0 2/0 1/0 4/1 1400  بینی پیش

ی 
روستتـــایــ

 

1314 1/3 0/0 1/1 4/1 1/1 3/2 1/2 3/3 2/4 0/0 1/5 

1310 0/3 4/0 1/0 3/1 1/1 2/2 1/2 4/3 4/4 1/4 0/5 

1310 5/2 3/0 1/0 3/1 0/1 1/1 4/2 3/3 0/4 1/4 1/1 

1311 1/2 2/0 0/0 1/0 1/1 4/1 5/1 3/2 0/3 0/3 2/0 

1315 5/1 1/0 3./ 0/0 5/0 1/1 4/1 0/2 1/2 1/3 3/0 

1311 1/1 1/0 3./ 0/0 0/0 1/0 1/0 3/1 0/1 1/2 1/3 

 1/2 5/1 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 3/0 0/0 0/0 1/0 1400  بینی پیش

 

 ( نماینگر آنند که :1از جدول )ها یافته

  ـ 5011قرمز)گاو و گوساله( خانوارهای شهری و روستایی ـ هردو ـ در بازه ی زمانی روند مصرف گوشت

 سخت کاهنده )نزولی( است.  5911

  کیلوگرم برای مصرف خانوارها،  8/1همسنجی )مقایسه( میزان مصرف خانوارهای شهری با مقدارمطلوب

از این سرانه  10ـ10ی ها درسال 51شود درسطح خانوارهای شهری تنها خانوارهای گروه  می آشکار

این گروه به سایرگروه درمصرف زیرمقدارمطلوب پیوسته اند. درسطح  11برخوردار بودند وازسال

کیلوگرم  1.8از مصرف باالی  5910ـ5916در سه سال 51خانوارهای روستایی نیز افراد عضو گروه 

 از سطح مطلوب گوشت قرمز مصرفآنان نیز به دیگر خانوارهایی که کمتر  5918برخوردار بوده و از سال 

% خانوارها درشهرو 31، 5913کنند پیوستند. این یعنی اینکه دراین بازه ی زمانی وتا پایان سال  می

  روستاکمتر از مقدار مطلوب )استاندارد( گوشت قرمز مصرف کرده اند .

 یدرپ یپ یها اهشبا ک ی( شهر51مصرف گوشت قرمز گروه ) یزاندهد که م می نشان 5011سال  بینی پیش 

 ینافتد که ا یفروم یلوگرمک 5/0به مقدار  5910در سال  یلوگرمک 0/1از مصرف  5011در سال  یانهسال

در سال  ییروستا ی( خانوارها51. مصرف گروه )5910( در سال 5مصرف گروه ) یزانمقدار برابر است با م

 یها همانند هم گروه5011در سال  رمیلوگک 5/9به  5910گرم در سال  یلوک 5/3با سقوط از  یزن 5011

 خواهدشد.5910در سال  ییان( روستا5برابربا مصرف گروه ) یشانشهر

 ی باال نظریه ی وجود رابطه ی مستقیم بین افزایش نرخ ارز و بهای تمام شده ی تولید گوشت از ها یافته

 کند. می تقویتی معکوس بین افزایش قیمت گوشت با مصرف آن از سوی دیگر را  یک سو و رابطه

 ی خوراک ها % ) میزان نقش نهاده09تاثیرگذاری کمینه )حداقل( ، تغییر در نرخ ارزتخصیصی یا حذف آن

همانگونه که تحلیل  ها ( خواهد داشت. هرچند در هم افزایشی بین قیمت5)دام و طیور در نگاره

 کرد. بینی پیشان تو می گوشت دیده شد، رشدی فزاینده و تصاعدی رادر باب  ها گذاری سیاست
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 جمع بندی و پیشنهاها .4

 وارداتی که بخش بزرگی از این  ی خوراک دام و طیورها اثرپذیری نرخ گوشت قرمز از نرخ ارز نهاده

شوند و جایگاه آن درسبد غذایی ایرانیان، هرگونه تغییر در نرخ ارزتامین  می ازاین راه تامین ها نهاده

ی بازار این محصول و تاثیرآن بر مصرف ها خت ریزبینانه از ویژگینیازمند شنا ،نهاده از خارج از کشور

 گوشت قرمز در خانوارهای شهری و روستایی دارد.

  بی گمان به افزایش بهای گوشت و کاهش ی حمایتی اثرگذار، ها طرح بینی پیشبدون حذف ارزترجیحی

یا دوری گزیدن  هشپیامد آن کاانجامد و  می ی پایین درآمدیها قدرت خانوارهای ایرانی، به ویژه گروه

از مصرف دیگر کاالهای سبد مصرفی خود ـ  ،ی درآمدی پایینها به ویژه خانوارهای گروه ،خانوارها ایرانی

برای تامین گوشت قرمز یا کاستن ازسطح نیاز خود به این کاالی  چون کاالهای فرهنگی، آموزشی، ... ـ

   .سازد می از سبدغذایی خود خارج کردن آن و اساسی یا تسلیم شدن دربرابر فشارهای مالی

  نکته کلیدی دیگر این است که افزایش قیمت ارز و به تبع افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش مصرف آن

مرغ و حبوبات را افزایش  بدون تردید تقاضا برای کاالهای جانشین این کاالها نظیر گوشت مرغ، تخم

محصوالت جانشین خود باعث افزایش قیمت در بازار محصوالت خواهد داد و برهم زدن تعادل در بازار 

ها نیز با افزایش  مرغ خود متاثر از افزایش قیمت نهاده مذکور خواهد شد. ضمن اینکه کاالهای مرغ و تخم

   باشد. قیمت مواجه می

رگذاری به روشنی این تحلیل تنها برآثار افزایش نرخ ارزترجیحی یا حذف آن پرتو افکنده است و به اث

، افزایش بهای ها ی افزایش بهای گوشت قرمز چون کاهش/ افزایش بهای جهانی نهادهها دیگر عامل

دستمزد و... نپرداخته ، ی واسطه گری، بسته بندیها گوشت مرغ و تاثیر آن بربهای گوشت قرمز، هزینه

 است. 
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