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 چكیده

  و ادعای دولت در پوشش  1401تحقق اهداف بودجه  بررسی چگونگیاین گزارش با رویكرد

 تهیه گردیده است.پذیر های آسیبهدف بهبود معیشت افراد جامعه بویژه گروه

  اهداف معیشتی با وارداتعدم تحقق نظیر با دالیلی  4200تأکید دولت در حدف ارز هرچند 

و مواردی از  ها، ایجاد رانت برای برخی گروه4200ها و کاالهای اساسی مشمول ارز نهاده

 مدیریت کسری بودجه هدف اصلی این اقدام باشد. رسدولی بنظر می این قبیل بوده است،

  مد کشاورزان، آود دربیه بودجه به اهداف حمایت از تولید داخلی، بهدر مبانی تهدر حالی که

ر ها و ثبات در بازالوگیری از افزایش قیمتجتأمین کاالهای اساسی و ارتقای امنیت غذایی، 

برابری  6اشاره گردیده است، اما تغییر مبنای نرخ تأمین ارز کاالهای اساسی و افزایش حدود 

ها خود بطور شفاف و صریح در خصوص برخی رشته فعالیت های انرژیآن و حذف یارانه

 د.سازکه خود تحقق سایر اهداف را با چالش مواجه می سازدها را فراهم میزمینه افزایش قیمت

  در حالی که دولت با حذف ارز ترجیحی  به دنبال کاهش شكاف کسری بودجه و به دنبال آن

 بوده است، اما با تقویت قدرت های تأمین کسری بودجهراهلوگیری از افزایش تورم ناشی از ج

 سو و عدم توجه به توانکنندگان با اعالم پرداخت یارانه نقدی و معیشتی از یکخرید مصرف

های مذکور از سوی دیگر در ها و کاالهای مربوط به زنجیره نهادهکنندگان نهادهو قدرت تأمین

االهای مربوطه خواهد ها در گروه کعمل باعث شكاف عرضه و تقاضا و به تبع رشد قیمت

 شد.

  های خوراک دام )با تأکید بر واردکنندگان نهادهکاال  کنندههای تأمینجنبه حمایت از بخشاز

درصدی از واردات و  30نیز در الیحه پیشنهادی برای بخش دولتی با سهم حدود  و طیور(

ل مورد بسال قدرصدی نسبت به بودجه  33مندی از تسهیالت با رشد ها، بهرهتأمین نهاده

لحاظ قرار گرفته است. این در حالی است که برای بخش خصوصی تمهید خاصی برای حفظ 

قدرت واردات متناسب با سهم تأمین آنها والبته قابلیت آنها در تأمین نیاز کشور مورد لحاظ 

 تواند، شوک تأمین نهاده از طریق واردات را به همراهاین شرایط نیز میقرار نگرفته است. 

 داشته باشد.
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 به یاساس یکاالها بازار در متیق رشد تداوم احتمال ،یالمللنیب ینهادها ینیبشیپ اساس بر 

 باال یراستا در کشورها یاطیاحت یهااستیس یبرخ و کرونا یپاندم تداوم ،یخشكسال لیدل

 یبرا ینگینقد نیتأم قدرت کاهش رونیا از. داشت خواهد وجود یاطیاحت ریذخا سطح بردن

 از دور زین یجهان یهامتیق رشد جهت از بلكه ارز، نرخ شیافزا جهت از تنها نه واردات

 .بود نخواهد انتظار

 ها لهای شرایط کشور از منظر پتانسیبطور کلی الیحه بودجه بیشتر از آنكه بر اساس واقعیت

ها استوار است.که این امر با اصل های تأمین استوار باشد، بر چشم اندازها و آرمانو ظرفیت

 بندی در تعارض  است.ریزی و بودجهبرنامه

 ا ها باوم فعالیت این گروه در عرصه تأمین نهادهدر راستای حمایت از بخش خصوصی و تد

های تجربی، دانش و سایر الزامات و به منظور جلوگیری از بروز تورم ناشی توجه به ظرفیت 

های اعتباری و تسهیالتی، متناسب با سهم تاریخی این گردد، حمایتاز فشار تقاضا، توصیه می

 ها فراهم گرددبخش در تأمین بازار نهاده
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 فهرست مطالب

1.

مقد 

 6 مه

4.

محا 

آن یاجزا و تجارت نهیهز سبه

 Err

or! Bookmark not defined. 

5.

برر 

مختلف یکشورها در واردات نهیهز یس

 Err

or! Bookmark not defined. 

6.

یس 

تجارت یها نهیهز کاهش در کشورها است

 Err

or! Bookmark not defined. 

7.

عم 

تجارت لیتسه در هیترک کشور لکرد

 Err

or! Bookmark not defined. 

8.

راه 

تجارت نهیهز کاهش و لیتسه یبرا ییکارها

 Err

or! Bookmark not defined. 
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9.

جم 

 15 یبند ع

 17 مراجع و منابع
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 مقدمه- .1

ها، در رسیدن و اجرای برنامه بودجه يکي از محورهای کلیدی و نقشه راه دولتبودجه ريزی و ارائه 

های حمايتي و امنیتي در کوتاه مدت و حتي حرکت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، برنامهبرنامه

 باشد.در جهت اجرای برنامه های توسعه در بلندمدت مي

ور ها بطروری است که همان اندازه که تبیین هزينههای بودجه توجه به اين نکته ضدر خصوص برنامه

باشد، تبیین مبادی درآمدی و اطمینان از تحقق آن نیز حائز اهمیت است. در دقیق حائز اهمیت مي

ها به مراتب از درجه احتمال باشد که تحقق هزينههمین راستا توجه به اين نکته نیز قابل توجه مي

رخوردار است و در اين نقطه است که موضوع کسری بودجه امری باالتری نسبت به تحقق درآمدها ب

سازد، دقت در میزان تبیین اجتناب ناپذير مي نمايد. اما آنچه توانمندی و درايت دولت ها را نمايان مي

ها و درآمدها از سوی ديگر است. به عبارت ريت شکاف بین هزينهيسو و مدها و درآمدها از يکهزينه

ها مورد استفاده ری بودجه و ابزارهايي که در جهت تأمین درآمدهای مورد نیاز هزينهديگر مديريت کس

های تأمین کسری بودجه منجر به افزايش قرار مي گیرد از اهمیت خاصي برخوردار است. عموما راه

 هنقدينگي و به تبع آن افزايش تورم را به همراه دارد، اين در حالي است که که خود تورم ايجاد کنند

هايي نظیر کاهش رفاه خانوارها از طريق کاهش قدرت خريد، کاهش قدرت رقابتي تولید و به چالش

 تدريج کاهش و رکود در بخش تولید را به همراه خواهد داشت. 

در اين راستا يکي از اقداماتي که دولت سیزدهم به منظور کاهش کسری بودجه مورد استفاده قرار داده 

نظیر جو، و طیور های دام رزی از بخش تأمین کاالهای اساسي از قبیل نهادههای ااست، حذف حمايت

 ذرت و کنجاله سويا بوده است.

صرفنظر از ارزشگذاری اين اقدام، بررسي ابعاد مغفول در رويکرد تأمین اين کاالها از سوی دولت برای 

های جامعه در اين های احتمالي در بازار کاالهای مذکور و بحران تأمین نیازمندیجلوگیری از تنش
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های مفقوده در اليحه اين گزارش به بررسي ابعاد و حلقه خواهد بود.امری ضروری و کلیدی  ،خصوص

 پرداخته است.های مذکور در زمینه تأمین نهاده 1401بودجه 

و اقدام دولت مطابق  های خوراک دام و طیورهبررسی درجه وابستگی کشور در تأمین نهاد .2

 1401الیحه بودجه 

آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسالمي  ،وزارت جهادکشاورزیآمار منتشره از سوی  اساس بر

ايران و همچنین برآوردهای مربوط به نیاز کشور به کاالهای اساسي از سوی نهادهای متولي نظیر ستاد 

 90 حدود حاضر حال در ،يدام یهانهاده نیتأم به کشور يوابستگ درجه و دیتول توانتنظیم بازار، 

 صیتخص و واردات قيطر از کشور جو ازین از درصد 50 و 1کنجاله ازین از درصد90 ذرت، ازین از درصد

  .گردديم نیتأم يحیترج ارز

 مخصوص معضالت و وریط و دام یهانهاده واردات به کشور ديشد يوابستگ یايگو يارقام و اعداد نیچن

 . است آن به

 هاتیظرف اما است، برخودار ييباال يوابستگ درجه از ،يدام یهانهاده نیتأم منظر از هرچند گريد یسو از

 حد در ينیپروتئ محصوالت نیتأم بعد از که ده،يگرد باعث کشور در وریط و دام دیتول یهالیپتانس و

 13 تا 10 نیب حداکثر ریاخ یهاسال در حوزه نيا در کشور يوابستگ بيضر و داشته قرار ييخودکفا

 شده خارج یعاد حالت از بازار نظم که یموارد در البته. باشد کياسترتژ ريذخا نیتأم حد در و درصد

 يطعمق واردات جهت در ياقدامات بازار میتنظ مصوبات اساس بر باشد، استنباط قابل متیق یهاشوک و

 محصوالت عمده و ياساس نیتأم یمبنا يکل بطور يول. ردیگيم انجام زین ينیپروتئ محصوالت موقت و

 .باشديم استوار داخل دیتول یهالیپتانس و هاتیظرف بر ينیپروتئ

 مورد ينیپروتئ محصوالت نیتأم و دیتول حلقه هرچند، که است یضرور نکته نيا ذکر راستا نیهم در

 لقهح به عيصنا نيا ديشد يوابستگ يول است، استوار يداخل یهاتیظرف و توان بر يداخل بازار ازین

 دهدا قرار واردات به يوابستگ ریمس در زین را حلقه نيا واقع در ور،یط و دام ازین مورد یها نهاده نیتأم

 در و کوتاه يزمان بازه کي در خوراک و نهاده حلقه نیتأم به مربوط یهاچالش لیدل نیهم به. است

 یاالهاک بازار به سرعت همان به يروان یفاکتورها اي و يتورم انتظارات از ریتاث لیدل به موارد از یاریبس

 .گردديم منتقل ينیپروتئ

                                                           
های روغني وارداتي درصد است ، ولي بخشي از کنجاله از طريق استحصال روغن از دانه 60از منظر واردات مستقیم کنجاله وابستگي حدود 1 

که ضريب وابستگي به کنجاله نیز همان حدود توان استنباط نمود ها روغني ميدرصدی به دانه 90گردد. با عنايت به ضريب وابستگي تأمین مي

 درصد باشد. 90
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 در درصدی 78 خودکفايي به دستیابي توسعه، ششم برنامه قانون 39 ماده هرچند طبق از سوی ديگر

 پي در ها را کاال اين واردات ارزبری کاهش است که طبعا شده هدفگذاری کشاورزی اساسي محصوالت

( با 1398سلطاني)( و 1396(، بهرامي)1392داشت، اما مطالعات متعددی نظیر مطالعه نظری) خواهد

های تولید از سو و وضعیت منابع آبي، کیفیت خاک و تکنولوژیاز يک استناد به سناريوهای تغییر اقلیم

برخي  تنمايند، بلکه توصیه به کاهش سطح زيرکشسوی ديگر، نه تنها مسئله خودکفايي را تأيید نمي

تأمین از طريق واردات را مورد تأکید قرار محصوالت بويژه محصوالت علوفه ای وخوراک دام و طیور و 

 دهند.مي

در بودجه سال آینده منابع الزم برای افزایش تولیدات زراعی و باغی به این در حالی است که 

ئه شده های اراها و توصیهنیبیدر واقع دولت نه تنها به پیش میلیون تن دیده شده است. 7.3میزان 

های انجام شده از سوی وزارت جهادکشاورزی در بینیاز سوی محققین اعتنایی ندارد، بلکه پیش

بویژه در حوزه تولید غالت و حبوبات درصدی تولید  50تا  30حدوددولت قبل مبنی برکاهش بین 

 نیز توجهی نداشته است. 

هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و افزایش  10برداری از تکمیل و بهرهتعریف اهداف بلند نظیر  

ای درصد از دیگر اهداف برنامه 58به  10ضریب خود اتکایی در تولید جوجه نژاد داخلی از 

های حمایتی تومانی از سیاست 4200یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم حذف ارز بودجه 

 گردد.دولت تلقی می

ظات حو بدون مال افزایش تولید چنین تصور کرده است که با تعریف هدف ر واقع دولت سیزدهمد

 4200توان تصمیم به کاهش کسری بودجه از طریق حذف میمذکور مربوط به تحقق هدف 

 .توجیه نمودرا  و دالیل حذف ارز مذکور از نظام حمایتی تومانی

 سطح پوشش بیمه کشاورزیز دیگر نکات قابل توجه در این زمینه تالش دولت در جهت بهبود ا

 هباست تا از این طریق انگیزه کشاورزان حداقل به حفظ سطح زیر کشت درصد  27به  18از 

. اما باید توجه نمود که در شرایطی که کشاورزان با محدودیت منابع فیزیکی و اعتباری انجامد

 مواجه هستند، افزایش سطح پوشش بیمه باعث افزایش تولید نخواهد شد.
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ها و اهداف تعیین شده در خصوص افزایش تولید بخش جه بندهای مربوط به حمایتا توب

ی های ذاتهای و پتانسیلتوان استنباط نمود که دولت در الیحه بودجه به ظرفیتمیکشاورزی 

 ورو توجه چندانی نداشته مورد نیاز این بخش و همچنین شرایط خشکسالی سال زراعی پیش

ا بیشتر ر (حداقل در شرایط فعلیواردات،)بر واقعیت وابستگی  را کاییآرزوی خودکفایی و خودات

 مورد توجه قرار داده است.

های مباشر دولت یعنی شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی فزایش تسهیالت برای شرکتا

به  به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز واردات با توجه درصد 73و  33دولتی به ترتیب به میزان 

ه و البت ر مورد لحاظ قرار گرفته استوتومانی از سیستم واردات کاالهای مذک 4200حذف ارز 

الیحه مذکور اشاره دارد، به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کاالهای اساسی،  2در بند )ز( تبصره 

شرکت بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات کشاورزی در صورت ضرورت و  3

أیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده از تسهیالت بانکی فراتر از سقف مصوب ت

توان ، نمیبرای بخش خصوصیالزم به ذکر است  باشند.( الیحه بودجه می3پیوست شماره)

برای تمهید یا حمایت از بخش مذکور در جهت واردات کاالهای اساسی  استنباط صریحی را 

 مشاهده نمود.

 های خوراک دام و طیورسی سهم بخش خصوصی و دولتی در تأمین نهادهررب .3

های درخصوص تأمین نهاده 1401های دولت در الیحه بودجه به منظور بررسی تناسب برنامه

سهم بخش  4تا  1خوراک دام و طیور با تأکید بر جو، ذرت و کنجاله در ادامه و در قالب جداول 

بصورت تجمیعی  واردات ذرت، جو و کنجاله از وزن و ارزش را )خصوصی(هادولتی و سایر بخش

 آورده شده است. و در خصوص ذرت بصورت منفرد
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های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
1400 مهر ماه تاريخ: 10صفحه:    

 

 ( سهم وزنی بخش خصوصی و دولتی در واردات جو، ذرت و کنجاله)درصد(1دول)ج

 1400ماهه  9 99 98 97 /سالاحبان کاالص

 31 24 25 13 پشتیبانی امور دام

 69 76 75 87 سایر

 های تحقیقمأخذ:یافته

 سهم ارزشی بخش خصوصی و دولتی در واردات جو، ذرت و کنجاله)درصد((2دل)ج

 1400ماهه  9 99 98 97 /سالاحبان کاالص

 34 27 26 16 پشتیبانی امور دام

 65 73 74 84 سایر

 های تحقیقمأخذ:یافته

 (سهم وزنی بخش خصوصی و دولتی در واردات ذرت)درصد(3دول)ج

 1400ماهه  9 99 98 97 /سالکاالاحبان ص

 13 16 22 8 پشتیبانی امور دام

 87 84 78 92 سایر

 های تحقیقمأخذ:یافته

 (سهم ارزشی بخش خصوصی و دولتی در واردات ذرت)درصد(3دول)ج

 1400ماهه  9 99 98 97 /سالاحبان کاالص

 12 14 22 8 پشتیبانی امور دام

 88 86 78 92 سایر

 های تحقیقمأخذ: یافته

دهد،بخش خصوصی نشان می 1400ماهه  9تا  1397های مانطور که اطالعات جداول برای ساله

به لحاظ وزنی و به تبع آن سهم ارزشی آن داشته است. سهم قابل توجهی را در واردات نهاده 
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های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
1400 مهر ماه تاريخ: 11صفحه:    

 

به عنوان یک عامل اثرگذار برای ورود بخش خصوصی به فعالیت  4200بدیهی است وجود ارز 

ه گردد آن است کتواند استنباط میده است. اما نکته دیگری که در این راستا میدر این حوزه بو

این سهم به نوعی توانمندی بخش خصوصی را در مدیریت تأمین بازار حداقل در حلقه واردات 

های بخش مذکور در حوزه تجارت، شناسایی بازارهای تولیدکننده و صادرکننده این و توانمندی

 دهد.نشان می را نیز یندهای مترتب بر وارداتکاالها و سایر فرا

هزار تومان به معنای  23تومانی و ارجاع این ارز به نرخ  4200با حذف ارز  نچه مسلم است،آ

ش تر کاهیا به عبارت دقیق این کاالها سرمایه واردکنندگانقدرت  و نیم برابری 5 کاهش حدود

ت باشد و این بدان معناسمی ها(همان میزان نهاده)با فرض ثبات قیمت وارداتمیزان نقدینگی برای 

راک خو وارداتو با عنایت به مشابه بودن سهم وزنی و سهم ارزشی که بدون هیچ تحلیل اضافه 

 میزان واردات کاالهای مذکور به شدت کاهش خواهد یافت. ،دام وطیور

 مین نهاده از طریق واردات و با توجه به توانأا عنایت به وابستگی شدید صنعت دام و طیور به تب

میلیون تنی  7.3بینی افزایش و حتی با فرض تحقق پیش هاتأمین این نهادهتولید داخل در اندک 

محصوالت زراعی و افزایش تولید تولید محصوالت کشاورزی در الیحه بودجه که در مجموع 

 های مذکور و به تبع کاهشایجاد شکاف شدید بین عرضه و تقاضای نهادهگیرد، می برباغی را در

های تولیدکننده محصوالت ران ورشکستگی بنگاهسو و بحهای دام و طیور از یکفراورده تولید

درت ضمن اینکه کاهش ق دور از انتظار نخواهد بود. ،پروتئینی مبتنی بر دام و طیور از سوی دیگر

 ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.خرید واردکنندگان، در بلندمدت پایداری فعالیت این بنگاه

احتمال تداوم رشد قیمت در بازار کاالهای  ،المللیبیننهادهای  یبینذکر است بر اساس پیشایان ش

ای های احتیاطی کشورها در راستو برخی سیاستاساسی به دلیل خشکسالی، تداوم پاندمی کرونا 

رای ب قدرت تأمین نقدینگیکاهش رو اینباال بردن سطح ذخایر احتیاطی وجود خواهد داشت. از 

های جهانی نیز دور از انتظار نه تنها از جهت افزایش نرخ ارز، بلکه از جهت رشد قیمت واردات

 نخواهد بود.
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های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
1400 مهر ماه تاريخ: 12صفحه:    

 

 در راستای تأمین کاالی اساسی 1401.مهمترین اقدامات دولت بر اساس بودجه 4

هزار  100ها پیشنهاد پرداخت در خصوص هدفمندی یارانه 1401بودجه  الیحه 14در تبصره  

 اصالح جبران و تومانی 4200 ارز اصالح ازای در مردم به آینده سال میلیارد تومان یارانه جدید در

 .است آمده گندم تضمینی خرید و نان یارانه دارو، اساسی، کاالهای نرخ

هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که  336کل یارانه پرداختی در سال آینده طبق این الیحه 

 .میلیارد تومان آن یارانه نقدی و معیشتی است 800هزار و  73

 33های مباشر دولت بین برای شرکتاقدامم دیگر دولت در این خصوص افزایش سهم تسهیالت 

ر د برای شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی بوده است.درصد به ترتیب  67تا 

( امکان افزایش سقف تسهیالت برای مباشران دولتی در 2جایی دیگر از این الیحه)بند ز تبصره 

 جهت تأمین کاالهای اساسی داده شده است. 

های دام و هرغم سهم باالی بخش خصوصی و توان این بخش در تأمین نهادر این راستا علید

رفته در نظر نگبرای بخش مذکور طیور، دولت در الیحه بودجه پیشنهادی هیچ تمهید مشخصی را 

سو و رونق و پایدرای تولید است و این خود چالشی در جهت تحقق هدف تأمین معیشت از یک

 ها از سوی دیگر خواهد بود.های وابسته به این نهادهدر فعالیت

دولت در  حداکثری توان به حمایتها در الیحه بودجه میجابجایی یارانه ز نکات قابل توجه اینا

حلقه مصرف اشاره نمود که با پرداخت یارانه نقدی و معیشتی به دنبال تقویت قدرت خرید این 

تقویت تقاضا در شرایطی که میزان عرضه به این در حالی است که گروه از ذی نفعان بازار است. 

کنندگان به احتمال قوی با کاهش مواجه خواهد بود، گذاران و تأمینیهدلیل کاهش قدرت سرما

 تواند اثرات تورمی بیشتری را به همراه داشته باشد.خود می

تی یهرچند اقدام به تقویت قدرت خرید به عنوان یک راهکار معیشتی، از نگاه کلی و ماهر واقع د

ای محسوب گردد، اما بررسی این اقدام در طول زنجیره تأمین کاال و تواند اقدام شایستهمستقل می

 زننده تعادل محسوب گردد. تواند یک اقدام برهمدر چارچوب عرضه و تقاضا می
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های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
1400 مهر ماه تاريخ: 13صفحه:    

 

 های تأمین کاالهای لجستیک، تسهیل فرایند واردات در کاهش هزینهقش بهبود زیرساختن .4

ها در کشور موضوع اعتبار الزم برای تأمین ارزش سی وضعیت واردات نهادهدر راستای برر

 ها در ایرانکاال)فاکتور مرتبط با قیمت( همواره به عنوان مهمترین عامل حمایت و مداخله دولت

های واردات تنها محدود به قیمت و مقدار کاال نبوده بلکه فرایندهای بوده است، در حالی که هزینه

ای که در حال حاضر مبنای رقابت ها تاثیرگذار بوده، بگونهاردات نیز بر این هزینهمترتب بر و

گیرد. زیرا قیمت در ها قرار میکشورها در حوزه تجارت کاال بطور مشخص تحت همین هزینه

بازار جهانی تعیین شده و تقریبا با توجه به مبدأ تأمین همه متقاضیان از شرایط نسبتا یکسانی 

 باشند. میبرخوردار 

کایت از این واقعیت را دارد، که دولت با حذف یارانه ارزی حهای اولیه از الیحه بودجه ررسیب

از تأمین کاالهای اساسی، بنظر برنامه ای جهت تسهیل و تخصیص اعتبار برای بهبود زیرساخت ها 

 و تقویت الزامات مورد نیاز در جهت کاهش هزینه های واردات ندارد. 

لی به واردات )صرفنظر از قیمت کاال و مستقل از ارزش کاال( که صرفا یهای تحمهزینه (1مودار)ن

و فرایندهای مربوط به لجستیک، فرایندهای اداری تأیید کیفیت خدمات  ،ناشی از عملکرد سیستمی

باشد را برای ایران و از جمله کشورهای و ترخیص کاال از گمرک و مواردی از این قبیل می

 دهد.ران نشان میهمسایه ای

 تحت تاثیر متغیرهای دورنی بوده و تجارت نهیهز دوم دستهزم به ذکر است هزینه های مذکور در ال

 "ضخامت" دهنده نشان ینوع به و هستند مقصد ای مبدا مربوط خاص عوامل و است زا درون یا

 :از عبارتند این هزینه ها. است آنها تجاری یمرزها

 کنترل مانند) تجارت لیتسه یتنگناها و( نانیاطم تیقابل و ریتاخ نه،یهز) یکیلجست عملکرد •

 ؛( ثالث یکشورها با تیترانز یها ستمیس و مرزها

 وجهت با ژهیو به ،ینیزم و ییهوا ،ییایدرمنظم  خدمات وجود مانند ،یالملل نیب ارتباطات •

 ؛یالملل نیب نقل و حمل hub-and-spoke سازمان به
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های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
1400 مهر ماه تاريخ: 14صفحه:    

 

 و ها؛ تعرفه •

 .یا رتعرفهیغ اقدامات •

 حال رد یکشورها در تجارت یها نهیهز رود یم انتظار ،یبند طبقه نیا ریفراگ تیماه به توجه با

 هتعرف به این دلیل که دباش یافته توسعه یاقتصادها یها نهیهز از شتریب یتوجه قابل طور به توسعه

 .است توجه قابل همچنان توسعه حال در یکشورها در یا رتعرفهیغ موانع و ها

 

 
 Source: worldback, 2021  برای چند کشور مختلف شامل کشورهای همسایه ایران 2019( هزینه واردات در سال 1شكل )

 

دهد که در بین کشورهای منتخب، کشور ایران بیشترین هزینه واردات را داشته ( نشان می1شكل )

و سایر موارد قانونی و گمرکی  دالر هزینه برای زمان، حمل و نقل 660است. در هر فرایند واردات 

ی المللی و برخی دیگر ناشهای بینی از تحریمها ناشاز این هزینهبخشی متحمل واردکننده شده است. 

از  هاینین فرصتاز ضعف و کیفیت خدمات مترتب بر واردات یا به عبارتی خود تحریمی و همچ

دالر  46مربوط به کشور ترکیه با های مذکور هزینهکمترین رقم باشد. رفته برای تجار ایران میدست

 دالر می باشد. 442بوده است. میانگین جهانی این هزینه 
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های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
1400 مهر ماه تاريخ: 15صفحه:    

 

 

 جمع بندی .5

 ریزی وها بر اساس آن اقدام به بودجههایی که دولتاساسا یكی از ابعاد کلیدی یا ضرورت 

نمایند، تحقق هدف برقراری نظم و تعادل بین طرف عرضه و تقاضای اقتصاد میبندی بودجه

ای تنظیم گردد که سهم بخش دولت، باشد. به بیان دیگر بودجه دولت باید بگونهمی

گذاری، خالص صادرات و واردات و مصرف بخش خصوصی و خانوارها در تعادل سرمایه

 و مالی دولت( دچار عدم تعادل پایدار نگردد. های پولیدرآمد ملی) در دوره اجرای برنامه

با توجه به تصمیم حذف ارز ترجیحی از بخش مصارف دولت به دالیلی نظیر عدم اثربخشی  

نفعان در در جهت بهبود معیشت خانوارها، توزیع رانت و برهم زدن فضای رقابت بین ذی

 هایولید داخل در تأمین نهادهسو و توان تاز یک های خوراک دام و طیورحلقه متقاضیان نهاده

مذکور از سوی دیگر، بررسی نحوه برقراری توازن بین نیروهای عرضه و تقاضای زنجیره 

کنندگان کاالهای وارداتی متناسب با کاالهای مذکور و همچنین بررسی نحوه حمایت از تأمین

 سهم آنها در تأمین امری ضروری است.

فاقاتی که در عرصه بازارهای جهانی رخ دهد و با فرض ها نشان می دهد صرفنظر از اتبررسی 

پتانسیل افزایش تورم  1401های جهانی خوراک دام و طیور، الیحه بودجه ثابت بودن قیمت

که این منبع  در سال آینده را از دو جهت به همراه خواهد داشت. تورم ناشی از فشار هزینه

های خوراک دام و طیور و اردات نهادهرشد تورمی با عنایت به درجه وابستگی کشور به و

امری کامال بدیهی خواهد بود. منبع دوم تشدید  ،برابری هزینه هر واحد ارز 6افزایش حدود 

تورم، ناشی از فشار تقاضا)به دلیل جبران نقدی اصالح ارز ترجیحی( در مقابل کاهش قدرت 

ا عنایت به سهم غالب آنها تأمین سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی در دو حلقه واردات نهاده)ب

، رهای مذکور( و هم در حلقه تولیدکنندگان فراورده های دام و طیودر واردات و تأمین نهاده

 های پروتئینی را به همراه خواهد داشت. که به تبع کاهش تولید و عرضه فراورده
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1400 مهر ماه تاريخ: 16صفحه:    

 

 استنباطتوان نفعان حلقه واردات با بررسی بندهای الیحه بودجه میاز ذیاز حیث حمایت  

نمود که نه تنها به سهم بخش خصوصی در تأمین نهاده های خوراک دام و طیور توجه نشده 

های مذکور در فرایند تولید کنندگان از نهادههای بعدی زنجیره و استفادهاست، بلكه حلقه

 محصوالت پروتئینی نیز توجهی نشده است.

 های اعالمی که بیشتر بر بهبودحمایت ها نشان می دهد الیحه بودجه پیشنهادی با نوعبررسی 

کنندگان تأکید داشته و قدرت تولیدکنندگان را کمتر مورد توجه یا حفظ قدرت خرید مصرف

درصدی  30قرار داده از یک سو و با برنامه حمایتی اعالم شده از مباشران دولتی با سهم حدود 

بخش خصوص در زنجیره حمایت از های خوراک دام و طیور و نادیده انگاشتن هاز بازار نهاد

های سوی دیگر، از دو جهت و البته با ماهیت گوناگون تعادل عرضه و تقاضا در زنجیره نهاده

 خوراک دام و طیور را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا با افزایش فشار تورمی در بازار نهاده و کاال، ضمن کاهش  

کنندگان کاالهای نهایی مورد نظر، اثربخشی یارانه نقدی حلقه فقدرت خرید مصر

 ثمر یا کم اثرخواهد ساخت.کنندگان را نیز بیمصرف

ن به دلیل ضعف عملكردی و که بخش عمده آ واردات کشوربا توجه به هزینه های باالی  

های زائد شود بخشی از بهبود معیشت مردم از طریق کاهش هزینهباشد، توصیه میسیستمی می

 واردات مورد هدف قرار گیرد.

های واردات، تا حدی هزینه های ناشی از افزایش نرخ ارز را برای تجار نیز جبران کاهش هزینه 

 نماید.می
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