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Abstract

Following the increase in currency fluctuations in Iran, the government's economic 

headquarters in 2018, announced that for the import of basic goods, it will allocate 

preferential currency at the rate of 4200 Tomans per US dollar. The main purpose of 

this policy was to prevent the rise in prices of basic goods and to compensate for the 

lost welfare of households. However, over time, the number of items receiving the 

preferred currency decreases, and due to the problems that exist to provide this 

currency and access to its benefits for the target communities, finally, in May 2022, 

the preferential currency subsidy for imported inputs of protein products was 

eliminated. In this regard, given that a significant amount of subsidies in the 

agricultural sector is paid for the main inputs of livestock and poultry, including 

corn, barley, seeds and soybean meal, the elimination of the preferred currency 

strongly affects the cost of protein products and consumer welfare. With this 

approach, in this study, the supply and demand functions of products including red 

meat, chicken, eggs and milk were first specified and then estimated in the form of a 

system of simultaneous equations. Then, the demand elasticity of the models was 

used to calculate the changes in the welfare of consumers of protein products in two 
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cases, after removing the subsidy of the preferred currency and the 35,000 Toman 

currency scenario. The results of estimating the supply function of red meat, 

chicken, egg and milk showed that the supply of livestock and protein products is 

inelastic than the price and with the increase of input prices, the supply of these 

products decreases. At the same time, economic sanctions have had a negative 

impact on the supply of livestock and protein products. Based on the results of the 

demand function, the prices of red meat, chicken, eggs and milk have a negative and 

significant effect on the demand for these products. Also based on the results of red 

meat, chicken and fish are substitutes; In addition, red meat, chicken, eggs and milk 

are considered necessary commodities for consumers. Finally, the results showed 

that by removing the preferential currency subsidy and changing the price of each 

kilogram of red meat, chicken meat, eggs and milk in the market to 191,324, 55,236, 

38,564 and 12,513 tomans, respectively, the welfare surplus of protein product 

consumers is equal to 318,468 thousand billion Toman has decreased. If the 

currency rate increases to 35,000 Tomans in the coming months, the price of each 

kilogram of red meat, chicken, eggs and milk will reach 154,350, 55,000, 43,875 

and 11,369 Tomans, respectively and decreasing the welfare surplus of consumers 

will be equal to 395,082 thousand billion Tomans.

Key Words: Preferential Currency Subsidy Policy, Livestock and Protein Products, 

Supply and Demand Function, Consumer Welfare.
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  چکیده

، اعـالم نمـود کـه جهـت     1397، ستاد اقتصـادي دولـت در سـال    در ایرانارزي  يها به دنبال افزایش تالطم

تومان براي هر دالر آمریکا خواهـد   4200م به اختصاص ارز ترجیحی با نرخ واردات کاالهاي اساسی، اقدا

جلوگیري از افزایش قیمت کاالهـاي اساسـی و جبـران رفـاه از دسـت رفتـه       این سیاست اصلی هدف. کرد

و بـا توجـه بـه    کننـده ارز ترجیحـی کـاهش     تعداد اقـالم دریافـت   با این حال با گذشت زمان. خانوارها بود

در  تیدر نها جهت تأمین این ارز و نیز دسترسی به منافع آن براي جوامع هدف وجود داشت،مشکالتی که 

در این راستا با  .حذف شد ینیمحصوالت پروتئ یواردات هاي نهادهیحیارز ترج ارانهی1401سال  بهشتیارد

طیـور شـامل   هـاي اصـلی دام و    توجهی از یارانه در بخش کشاورزي بـراي نهـاده   که حجم قابل توجه به آن

شـده   شـدت بـر قیمـت تمـام     شـد، حـذف ارز ترجیحـی بـه     ذرت، جو و دانه و کنجاله سـویا پرداخـت مـی   

با این رویکرد در این مطالعه ابتدا تابع عرضه . کنندگان اثر گذاشته است محصوالت پروتئینی و رفاه مصرف

قالـب مـدل سیسـتم     مرغ و شیر تصـریح و سـپس در   و تقاضاي محصوالت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم

ــم  ــادالت ه ــد  مع ــرآورد ش ــان ب ــاه     . زم ــرات رف ــبه تغیی ــراي محاس ــا ب ــاي الگوه ــش تقاض ــه از کش در ادام

 35000ارز  يویسناری و حیارز ترج ارانهیبعد از حذف کنندگان محصوالت پروتئینی در دو حالت  مصرف

مـرغ و شـیر    مـرغ، تخـم   عرضه محصوالت گوشت قرمز، گوشتتابع برآوردجینتا. ی استفاده گردیدتومان
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هـا  کشش است و با افزایش قیمت نهـاده  نشان داد که عرضه محصوالت دامی و پروتئینی نسبت به قیمت بی

ي محصوالت دامی ي بر عرضهاقتصاد هايمیتحرکه  ضمن آن. ي محصوالت مذکور کاهش می یابدعرضه

مرغ  گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخمیز، قیمت بر اساس نتایج تابع تقاضا ن. و پروتئینی تأثیر منفی داشته است

قرمز، گوشت مرغ گوشت همچنین بر پایه نتایج . دار داردبر تقاضاي این محصوالت اثر منفی و معنی ریو ش

بــرايمــرغ و شــیر کــه گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ، تخــم  و گوشــت مــاهی جانشــین هســتند؛ ضــمن آن

در نهایت نیز نتایج نشان داد که با حذف یارانه  .ندتلقی می گردضروري عنوان کاالهاي  کنندگان به مصرف

در بـازار بـه ترتیـب بـه      ریشو  مرغ تخم، گوشت مرغ، گوشت قرمزارز ترجیحی و تغییر قیمت هر کیلوگرم 

کنندگان محصوالت پروتئینـی معـادل    تومان، مازاد رفاه مصرف 12513و  38564، 55236، 191324معادل 

تومـان   35000هـاي آتـی نـرخ ارز بـه     حال چنان چه طی ماه. یافته است اهشهزار میلیارد تومان ک 318468

، 55000، 154350به ترتیب به ریمرغ و ش گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم لوگرمیهر ک متیقافزایش یابد، 

کننـدگان محصـوالت    رسد که در چنـین شـرایطی کـاهش مـازاد رفـاه مصـرف       تومان می 11369و  43875

  .میلیارد تومان خواهد بود 395082پروتئینی معادل 

تابع عرضه و تقاضا، رفاه  ،ینیو پروتئ یمحصوالت دام ،یحیارز ترج ارانهیاستیس:هاي کلیدي واژه

  .کنندگانمصرف

  

  مقدمه

غذایی در کشورها تـا حـد زیـادي بـه قیمـت مـواد غـذایی و سـطح درآمـد           امنیتوضعیت 

ایی کم نوسان و پایدار باشد، افـزایش چه سطح قیمت مواد غذچنان. خانوارها وابسته است

مصـرف ازوکنندمتنوعراخودغذاییسبدکنندگان سبب شود تا مصرفتواند درآمد می

که ارزش غذایی پائینی دارند بـه  ) زمینی سیبمانند(ايغدهوايمحصوالت ریشهوغالت

هـا  يسـبز  وهـا  میـوه ولبنیاتگوشت،با ارزش غذایی باال مانندغذاییسمت مصرف مواد

کـه  عامل مهمی است نوسانات قیمت مواد غذایی ).Meade & Thome, 2017: 24(بروند 

د دسترسـی، امکـان تحقـق کامـل ایـن هـدف را در جوامـع مختلـف بـا          بعـ با اثرگذاري بـر  

ایــن مســئله، در کشــورهاي ). Rudolf, 2019: 40(ســازد  هــاي جــدي مواجــه مــی چــالش

ي مخارج مواد غذایی از سبد مصرفی خانوارهـا، بـه شـکل    ، به سبب سهم باالتوسعه درحال
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دهـد   حادتري بروز پیدا کرده و امنیت غذایی و سطح رفاه خانوارها را تحت تأثیر قـرار مـی  

)Ginn & Pourroy, 2019: 1; Iddrisu & Alagidede, 2020: 1(.  

ادي و کـالن اقتصـ   يهـا ها تالش دارند تا با تـدوین و اجـراي سیاسـت    ، دولترو ینازا

 Laborde(مداخالت مستقیم، تأثیر عوامل ایجاد تنش در بازار مواد غذایی را تقلیـل دهنـد  

et al., 2019: 1.( تبـع  بـه و ترین عواملی که قیمـت   با توجه به مطالعات متعدد، یکی از مهم 

 Abbott & Borot(باشـد  می 1دهد، نرخ ارز مواد غذایی را تحت تأثیر قرار میآن مصرف 

de Battisti, 2011: 23; Reboredo & Ugando, 2014: 73; Chou, 2019: 332.( 

ــورهاي   ــرخ ارز در کش ــزایش ن ــالاف ــعه درح ــهو  توس ــوص ب ــش   خص ــه بخ ــورهایی ک کش

کنند، پیامـدهاي سیاسـی، اقتصـادي و    از مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می توجهی قابل

 ,Ikuemonisan(انجامـد   واد غذایی میاجتماعی مختلفی به دنبال دارد و به افزایش قیمت م

در . شـود  منجر به افـزایش تـورم مـی   ) ملی کاهش ارزش پول(افزایش نرخ ارز . )26 :2018

انتظار بر این ، شودتعدیل نمیزمان با تورم هم کار یرويندستمزد که این رابطه با توجه به آن

؛ این امر در نهایت سبب بیافتدعقب ملی کاهش ارزش پول  یتورم آثاردستمزد از است که 

).Bahmani-Oskooee et al., 2015: 2(در جوامع کاهش یابد مصرف سطح شود تا می

، سـتاد اقتصـادي دولـت بـراي     در ایـران  ارزي ایجـاد شـده   يها به دنبال افزایش تالطم

، اعـالم نمـود کـه جهـت واردات کاالهـاي      1397فروردین سـال   20مدیریت بازار ارز، در 

تومان بـراي هـر دالر آمریکـا خواهـد      4200م به اختصاص ارز ترجیحی با نرخ اساسی، اقدا

هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلـی، جلـوگیري از افـزایش قیمـت     . کرد

پـس  . کاالهاي اساسی و نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه از دست رفته خانوارها بود

؛کننــده ارز بـا نــرخ ترجیحـی کــاهش یافــت   ریافـت تعـداد اقــالم د  مــرور بـه از ایـن تــاریخ،  

اي،  از قبیـل ذرت دانـه   محصـوالتی ، تنهـا بـه واردات   1400در فـروردین سـال    کـه  طوري به

مرکـز  (شـد هاي روغنی و روغن خام، ارز ترجیحـی اختصـاص داده    کنجاله سویا، جو، دانه

  .)7-5: 1398هاي مجلس شوراي اسالمی، پژوهش

                                                  
1. Exchange rate
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به مشکالتی که جهت تأمین این ارز و نیز دسترسی بـه منـافع آن    در نهایت نیز با توجه

 هـاي نهـاده  یحـ یارز ترج ارانـه ی1401سال  بهشتیدر ارد براي جوامع هدف وجود داشت،

اي خـاص کشـور ایـران    البتـه سیاسـت ارز یارانـه    .حذف شـد  ینیمحصوالت پروتئ یواردات

دولـت هوگـو چـاوز بـه     . ده اسـت نیست و در کشورهاي دیگر از جمله ونزوئال نیز اجرا شـ 

پرداخـت   ارانـه ییخارج يارزها دیخر براي، 2013تا مارس  2003مدت ده سال، از مارس 

 کایتوانستند دالر آمر داشتند، می یدسترس یحیکه به نرخ ارز ترج یمدت، کسان نیدر ا. کرد

در بازار آزاد کایدالر آمر کی، 2012هیمثال، در ژانو يبرا. کنند يداریتر خرارزان اریرا بس

توانستند آن را بـه قیمـت    اي دسترسی داشتند می بود اما کسانی که به ارز یارانهواریبول 42/9

. فروخـت  اي ارز یارانـه دالر  اردیـ لیم 200از  شیدولت چاوز ب. بولیوار خریداري کنند 23/4

خروج  که ريطو بهمدت آثار مثبتی براي اقتصاد ونزوئال داشت در کوتاهاعمال این سیاست 

از ناظران انتظار داشتند که  ياریبسبا این بهبود . افتیبهبود  یخارج ریکاهش و ذخا هیسرما

، اما به دالیل سیاسی و فشار اجتماعی دولت هرگز نتوانست را شناور کند واریبول ، نرخدولت

).Gulotty & Kronick, 2022: 4(این سیاست را متوقف کند

اجـراي  ، )1398(اسـالمی ایـران   شـوراي هاي مجلـس  شمرکز پژوه گزارشاساسبر 

هاي زیادي از قبیل رانت جویی، گسترش فسـاد، تضـعیف    هزینهیارانه ارز ترجیحی سیاست 

بـا ایـن   . اسـت  دنبـال داشـته  کشور را بـه  تولید داخلی، هدر رفت منابع و خروج منابع ارزي

 هتوجیـ از سـوي موافقـان   حال، آنچه که ادامه اجراي سیاست پرداخت نرخ ارز ترجیحی را

و در د، میزان تأثیر آن در کنترل نوسانات و رشد قیمـت محصـوالت در بـازار نهـایی     رک می

تصـمیم   1401با این حال در نهایت در اردیبهشت سـال   .نهایت مصرف خانوارها بوده است

بـا  . هاي وارداتـی محصـوالت پروتئینـی حـذف شـد     نهایی اتخاذ و یارانه ارز ترجیحی نهاده

مطـرح  همواره این پرسش در میان محافل علمی و سیاسی کشور حذف یارانه ارز ترجیحی 

ی نپروتئیمحصوالتکنندگان  رفاه مصرف ی،واردات هاينهاده یحیحذف ارز ترجاست که

، هدف اصـلی پـژوهش   با این رویکردرا چگونه و به چه میزان تحت تأثیر قرار داده است؟ 

کننـدگان   بـر رفـاه مصـرف    یوارداتـ  هـاي نهـاده  یحـ یترج ارز حـذف  پیش رو، ارزیابی اثر
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، شناخت الزم را در این هدفدستیابی به  است که ذکر یانشا. باشد می ینیمحصوالت پروتئ

 هـاي جـایگزین فـراهم   و نیـز ارائـه سیاسـت   حذف سیاست نـرخ ارز ترجیحـی   آثار رابطه با 

  .کند می

  

  پیشینه تحقیق

 وتولیدکننـدگان رفـاه بـر شـیر را قیمـت تغییـر ثرات، ا)1386(دانشور کاخکی و همکاران 

ــرف ــدگان  مص ــد کنن ــی کردن ــراي  . بررس ــه ب ــن مطالع ــیندر ای ــزانتعی ــراتمی ــاهتغیی رف

وعرضــهتوابـع تخمـین از، پـس 1338-82دورهبـراي کننـدگان   مصـرف  وتولیدکننـدگان 

مـورد شـیر قیمـت درصـدي 20و5،10تغییـرات اثـر دررفـاه تغییراتمیزانشیر،تقاضاي

تولیدکننـدگان رفـاه شـیر قیمـت افـزایش اثـر درکـه دادنشـان نتـایج . گرفـت قرارارزیابی

تغییراتبر اساس نتایج همواره که آنضمن . یابد میکاهشکنندگان مصرفرفاهوافزایش

  .بوده استکنندگان مصرفرفاه) کاهش(تغییراتازبیشتولیدکنندگانرفاه) افزایش(

گوشـت غـذایی شـامل نـان،   موادقیمت، اثر افزایش)1392(همکاران  نژاد وخسروي

. ایـران بررسـی نمودنـد   شهريخانوارهايرفاهبررا مرغ تخم ولبنیاتسفید،گوشتقرمز،

بـرآورد درAIDSروشازخـاص طـور  بهوتقاضانظریهدر این مطالعه ازمنظور،اینبراي

کننـدگان  مصـرف رفـاه تغییـر ارزیـابی جهـت یجبرانـ تغییـر معیـار سپسوتقاضامعادالت

وایرانشهريخانوارهايبودجهيها داده بر اساستقاضاسیستمتخمین. استشده استفاده

حـاکی تحقیـق يها افتهی. شدانجامدیتاپانلروشازاستفادهبا1375-89زمانیدورهبراي

يا نهیهز پایینيها دهک درغذاییموادقیمتافزایشازناشیرفاهکاهشکهاستآناز

کـه سـهم  داردیمـ  بیانآمده دست بهنتایج. استبااليها دهک ومیانیيها دهک ازبیشتر

افزایشنتیجهدرواستپردرآمدخانوارهايازبیشتردرآمد  کم خانوارهايدرغذامخارج

دررفـاه کـاهش ونمـوده متـأثر راخانوارهـا اینغذاییمخارجماًیمستق غذایی،موادقیمت

  .استدیگرخانوارهايسایرازبیشخانوارهااین
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تأثیر عبـور نـرخ ارز بـه قیمـت مـواد غـذایی را در ایـران        ) 1392(بهار و همکاران پیش

استفاده شد، نتایج نشـان   1370-1390یفصلهاي در این پژوهش که از داده. بررسی کردند

ناقص بوده و کشـش عبـور نـرخ ارز در     ییمت مواد غذایعبور نرخ ارز به شاخص قداد که 

 یريکـارگ  بـه بنـابراین،  . باشد یمدرصد  6درصد و در بلندمدت حدود  3حدود  مدت کوتاه

کـه   ییمت مواد غذایتورم ق ویژه بهتواند در کاهش نرخ تورم یم يمناسب ارز يهااستیس

.باشد مؤثرار یکند بسیکشور را دچار بحران م ییت غذایامن

ذرتبـازار ازدولـت مداخلـه حـذف رفـاهی ، آثار)1394(ن و بخشوده الدیزینشیخ

وتجـاري آزادسـازي رفـاهی آثـار تعیینمطالعهاینانجامازهدف. ایران را بررسی نمودند

  زمـانی سـري يهـا  داده ازمنظـور، ایـن بـه . اسـت ذرت بـوده بازارازدولتمداخلهحذف

ذرتوارداتـی تقاضـاي وداخلـی قاضـاي تداخلـی، عرضـه توابـع وشداستفاده88-1340

و32/0ترتیـب بهتقاضاوعرضهقیمتیکششدادنشانتوابعاینتخمیننتایج. شدبرآورد

ایـن رفـاهی آثـار ذرتتقاضـاي وعرضـه قیمتـی کشـش ازاسـتفاده باسپس. است-25/0

مـت قیشـد مشـاهده در دسـترس   اطالعـات بـه توجـه بـا همچنین،. شديریگ اندازه سیاست

در  ،رو ازایـن . اسـت تـر  نییپـا  داخلـی کننـده   مصـرف  وتولیدکننـده قیمتازذرتوارداتی

وکـاهش ترتیـب بـه کننـدگان  مصـرف وتولیدکننـدگان رفـاه تجاري،آزادسازيصورت 

. یابـد  مـی کـاهش دولـت يهـا  نـه یهز سیاسـت ایـن اجرايپیدرهمچنین،. یابد میافزایش

  .شود میمنجراجتماعیرفاهافزایشبهذرتبازارجاريتآزادسازيدادنشاننتایجدرکل،

يهـا رفـاه گـروه  خـالص را بـر شیرقیمتافزایش، تأثیر)1394(و همکاران يمرتضو

سـرانه يتقاضـا رابطـه ابتدادر این مطالعه. ایران بررسی نمودنددريشهريدرآمدمختلف

سپسوگرفتهقراربررسیوردم ،تصرف قابلسرانهدرآمدومتوسطقیمتيمتغیرهاباشیر

يهـا  وقفـه  بـا خـود توضـیح  يالگـو ازاستفادهبايشهريدرآمدگروهپنجيبرارابطهاین

رفـاه، جبرانی وتغییراتکهاستآنازحاکینتایج. استشدهبرآورد) ARDL(گسترده 

ینپـای يهـا  رفـاه گـروه   ریشـ  یارانـه حـذف بـا کـه معنـی بـدین . کنند میطیرانزولیروند

بـه وشوندیم تغییراتدستخوشبیشتر،يدرآمديبااليها گروه بهنسبتيشهر يدرآمد
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نتـایج   کـه  آنضـمن   .باشـد یمـ  مشـکل ضـرر اینجبرانگروه،اینبودن درآمدپاییندلیل

 طـور  بـه دولـت توسـط حـذف اینازناشیهزینهچنانچهحاصل از این مطالعه نشان داد که

 يبـرا راقیمـت افزایشتواند  نمی توزیعبازاینتنها نهگردد،قسیمتخانوارهابیندريمساو

 منتفـع يبیشـتر درآمـد ازيدرآمـد يبـاال يهـا  گروه بلکهکند،جبرانها  گروهاز کیچیه

  .گردندیم

تولیدکننـدگان رفـاه برپروتئینی رايها فرآورده قیمتتغییرات، آثار)1397(پاکروح 

توابع عرضه و تقاضـاي گوشـت   ابتدا منظور  ندیب. سی نمودایران برردرکنندگان و مصرف

 )ARDL(گسترده يها وقفه باتوضیحیخودالگوي مرغ با روشتخمقرمز، گوشت مرغ و

 میـان رابطـه بلندمـدت   وجـود  ) ARDL Bound(کرانهآزموناستفاده از با سپس برآورد و 

کنندگان و تولیدکننـدگان   فنهایت تغییرات رفاهی مصردر. متغیرهاي توابع آزمون گردید

. ه شـدند بقیمت محصوالت مورد مطالعـه محاسـ   درصدي 20و  10،5مختلف در سه سناریو

د غـذایی خانوارهـا جـزء    بمـرغ در سـ   مرغ و تخـم نتایج نشان داد که گوشت قرمز، گوشت

هـاي ایـن مطالعـه نشـان داد کـه      یافتـه  کـه  آنضـمن  شـوند؛ مـی کاالهاي ضروري محسوب 

نشـان داد  نیـز  نتایج تغییرات رفاهی . گوشت قرمز بیشتر از سایر کاالها استبراي حساسیت

ها بیشتر از افزایش رفاه تولیدکنندگان بـوده   کنندگان در برخی سال مصرفکه کاهش رفاه

  .استو رفاه جامعه کاهش پیدا کرده

ومصـرف تولیـد، را بـر تجـاري آزادسـازي ، اثـر )1397(و همکـاران   یراوند فردوس

بخـش جزئـی تعـادل الگـوي ازاسـتفاده بـا پـژوهش در ایـن . برنج بررسی نمودنـد تتجار

مقطعـی ینظمـ یب حداکثررهیافتومثبتيزیر برنامه ازاستفادهبايساز نهیبه وکشاورزي

تولیدکننـده يها استان دربرنجتجارتومصرفتولید،برتجاريآزادسازياثربررسیبه

ایـن بـراي . شـد پرداختـه ) فـارس وگلسـتان خوزستان،گیالن،،مازندران(ایرانبرنجعمده

عنـوان  بـه 1394و1393يها سال برايتجارتومصرفتولید،يها داده میانگینازمنظور

سـناریوهاي . گردیـد بـرآورد GAMSافزار  نرم ازاستفادهباالگووگردیداستفادهپایهسال

100و10،25،50،75،90میـزان بـه رنجبـ وارداتتعرفـه نرخکاهششاملبررسیمورد
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واردات، تعرفـه نـرخ کـاهش بـا کـه دادحاصل از این مطالعه نشاننتایج. بوده استدرصد

ــاهدرصــد اســت، امــا2/0حــدودوکــمبســیاراجتمــاعیخــالصرفــاهافــزایشمیــزان رف

2ازهانـد  بـه نیـز تولیدکننـدگان رفـاه ودرصـد افـزایش  12حدوددولتوکنندگان مصرف

  .یابد میکاهشدرصد

نـرخ ارز   نیـی نحوه تع آثاریبررس، در مطالعه خود به )1399(و علی کفایی  یپور فتح

محاسـبه رفـاه از   بـراي . پرداختنـد  1358-96ي خانوارهـاي ایرانـی طـی دوره    بر رفاه اقتصاد

رفــاهی نحــوه تعیــین نــرخ ارز در آثــارو شــدهگیــري چندبعــدي اســتفاده شــاخص انــدازه

در ایـن مطالعـه   . قـرار گرفتـه اسـت   بررسی مورد کالن  اقتصادسنجیوب یک الگوي چارچ

،)حالـت پایـه  (یافتـه تحقـق زا و بر اسـاس نـرخ ارز    برونصورت بهتعیینِ نرخ ارز يها روش

زا و تعدیل ساالنه بر اساس اختالف تـورم داخلـی    الگوي پولی، برونزا بر اساس یک درون

داد نشان این مطالعه نتایج  .بوده است بر تورم داخل ریتأثیو ب زا بروندر نهایت  و خارجی و

رفاه اقتصادي را در بـین   نیتر نییپادر مقایسه با حالت پایه، روش مبتنی بر الگوي پولی، که

رفـاه  تواننـد یاعمال م؛ اما دو روش سوم و چهارم در صورتآوردیروش به دنبال مچهار 

توجه به برخی جامعه به ارمغان بیاورند که هر یک به دلیل باالتري نسبت به حالت پایه براي

توجه به شـرایط اقتصـادي   در نتیجه با. تبعات نرخ ارز در اقتصاد نسبت به حالت پایه برترند

هـا   تمـام سـال  ، اتخاذ روشـی ثابـت بـراي   ها میکشور و مشکالت خاص بیرونی آن مثل تحر

 ویـژه  بـه تعیین نرخ ارز باید بـه پیامـدهاي آن    همواره بهترین انتخاب از نظر رفاه نیست و در

. رفاه اقتصادي افراد توجه و تا سرحد امکان از ایجاد نوسـان در نـرخ ارز خـودداري گـردد    

، کنـد یچهارم به سبب حذف آثار تورمی تعیین نـرخ ارز، رفـاه بـاالتري را ایجـاد مـ     روش

.سازدییک اقتصاد بسته م مثابه بهلیکن کشور را 

بـر رفـاه خانوارهـا در     را هـاي نـرخ ارز   تأثیر تکانه، )1400(و همکاران  محمديصدیق

هاي نرخ ارز بر رفاه خانوارها در  ، بررسی تأثیر تکانهمطالعهدف این ه. بررسی نمودند ایران

بـدین  . اسـت بـوده   (CV)و تغییرات جبرانـی  (EV)ایران از طریق معیارهاي تغییرات معادل

هـاي مـاتریس حسـابداري     بـر مبنـاي داده   (CGE)محاسـبه  ابـل قتعادل عمـومی   منظور، مدل
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سازي افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهاي  ، کالیبره شده و با شبیه1390اجتماعی سال 

ــده اســت  ــاه   دادنتــایج نشــان . شــهري و روســتایی مقایســه گردی کــه افــزایش نــرخ ارز، رف

ــأثیر    ــاهش و ت ــتایی را ک ــهري و روس ــاي ش ــذیري خ خانواره ــیش از  پ ــهري ب ــاي ش انواره

هرچـه تکانــه افـزایش نــرخ ارز شـدیدتر باشــد، کـاهش رفــاه     . خانوارهـاي روسـتایی اســت  

.تري را به دنبال دارد بیش

کنندگان کشـور غنـا   تغییرات قیمت مواد غذایی و رفاه مصرف) 2007(1آکا و آپلتون

در . رسی کردنـد هاي تجاري و اصالحات کشاورزي بربا تأکید بر سیاست 1990را در دهه 

نتـایج  . اسـتفاده شـد   1991-99هـاي  آل و از دادهاین پژوهش از سیستم تقاضاي تقریباً ایـده 

عمـده در خانوارهـاي فقیـر شـهري      طـور  بـه هاي بـاالي مـواد غـذایی    نشان داد که اثر قیمت

سازي نیز نشان داد که آزادسازي تجاري ممکن اسـت اثـري بـر    نتایج شبیه. شود احساس می

توانـد کـاهش رفـاه را بـراي همـه      رفاه نداشـته باشـد و آزادسـازي بیشـتر تعرفـه مـی      کاهش 

.خانوارها تعدیل کند

را در چهـار   2007-2008هـاي  غـذا در سـال   قیمـت اثر بحران ) 2010(2روبلز و توررو

 هـا  آن. کشور آمریکاي التین شامل گوآتماال، هندوراس، نیکاراگوئه و پرو بررسی کردنـد 

میـانگین تغییـرات جبرانـی در    . بنـدي کردنـد  به شـش گـروه کـاالیی تقسـیم     مواد غذایی را

ــرو   ــدوراس و پ ــاال، هن ــت   5/1-5/2گوآتم ــه اس ــارج اولی ــد مخ ــال. درص ــه یدرح ــراي  ک ب

فقـر در   درصـدي  یـک عالوه بر این، نتایج حـاکی از افـزایش   . باشددرصد می 7نیکاراگوئه 

  .اگوئه استدرصد در نیکار 4گوآتماال، هندوراس و پرو و حدود 

 انتخـاب  ،عمومی پویاي تصـادفی با استفاده از مدل تعادل، )2010(3اتینی و همکارانب

دهـد زمـانی کـه     نشـان مـی   مطالعـه نتـایج  . براي اقتصاد هند بررسی کردند را نظام ارزي نوع

کنـد،   گذاري نرخ تورم داخلـی بـه همـراه نـرخ ارز را اجـرا مـی      هدفگذار، قاعدهسیاست

                                                  
1. Ackah and Appleton
2. Robles and Torero
3. Batini et al.
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از سـوي دیگـر   . همـراه اسـت   توجـه  قابـل با زیان رفاهی نوسان کمتر نرخ ارز تحمیل کردنِ

  .هزینه رفاهی نسبتاً کمی خواهد داشتز ثابت،رقاعده بهینه ترکیبی و نرخ ا سازي یادهپ

رفــاه  را بـر ییمـواد غــذا  مــتیق، تـأثیر تغییــرات جهـانی   )2010(1کـدجو و همکــاران 

 مــتیقدر کشــور غنــا کــه ن مطالعــه نشــان داد نتــایج ایــ. بررســی کردنــد در غنــاخانوارهــا 

 يمسـئله هـم بـرا    نیـ ا ؛دارد يادیـ ارتبـاط ز  یبـازار جهـان   يهـا  مـت یبا ق یمحصوالت داخل

 در تولیـد کـه غنـا    یمحصـوالت  ياست و هم برا وابسته ها آنکه غنا به واردات یمحصوالت

، انـدازه  بهتوجه  بامتیانتقال قبر اساس نتایج  که آنضمن  .ها خودکفا است صادق است آن

بـر ایـن اسـاس بـا افـزایش      . متفاوت است ها استانفاصله و نیز وضعیت معیشتی خانوارها در 

هاي کوچک، دور و بـا سـطح درآمـد پـائین     قیمت مواد غذایی خانوارهاي ساکن در استان

هـا کـاهش خواهـد     پذیرنـد و سـطح رفـاه آن    از افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر می شدت به

  .یافت

اثـرات رفـاهی افـزایش قیمـت مـواد غـذایی را در اتیـوپی بـا         ) 2013(2یملز و دللگنش

هاي این پژوهش نشان داد افزایش در یافته. هاي بودجه خانوار بررسی کردنداستفاده از داده

رفاه خانوارهـاي شـهري    توجه قابلقیمت نسبی اقالم ضروري از قبیل غالت منجر به کاهش 

 تـوجهی  قابـل طور بهها ایی خانوارهاي داراي زمین از افزایش قیمتدر مناطق روست. شودمی

در ایـن  . کننـد اما خانوارهاي کشاورز با زمـین کـم، رشـد منفـی تجربـه مـی      . شوندمنتفع می

  .هاي قیمتی خودي و متقاطع استفاده شدپژوهش براي بررسی تغییرات تقاضا از کشش

ــا ــو  ) 2014(3بنفیک ــبت س ــی و نس ــرات جبران ــرات   از تغیی ــابی اث ــراي ارزی ــالص ب د خ

هـاي مختلـف درآمـدي در منـاطق روسـتایی و شـهري       هاي باال بـر گـروه  مدت قیمتکوتاه

تحلیل ضریب تغییرات نشان داد هر دو گروه خانوارهاي روستایی و . ماالوي استفاده کردند

ر قـرار  اما خانوارهاي شهري بیشتر تحت تأثی. اندها متضرر شدهشهري از افزایش اخیر قیمت

                                                  
1. Cudjoe et al.
2. Shimeles and Delelegn
3. Benfica



  

  

  

  

267   |، شعبان زاده و همکاران ... تحلیل آثار حذف ارز ترجیحی نهاده هاي  

همچنین کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در مناطق روستایی بیشـتر  . اندگرفته

  .است

ذرت را بر رفاه خانوارها در کشور متیق راتییتغ، اثر )2014(1کاراسیولو و همکاران

در قالـب  بـرآورد و سـپس  تقاضـا   در این مطالعه ابتـدا توابـع عرضـه و   .زامبیا بررسی کردند

جینتـا . کننـدگان بررسـی شـد    بـر رفـاه مصـرف   ذرتمـت یق ، آثار تغییرمختلف يوهایرسنا

17آن مصـرف ، ذرت مـت یق يدرصـد  50شیافـزا  حاصل از این مطالعـه نشـان داد کـه بـا    

کننـدگان میـزان فقـر در     درصد کاهش خواهد یافت؛ در این رابطه با کـاهش رفـاه مصـرف   

  .د یافتافزایش خواهدرصد  70به درصد 68از  زامبیا

ــاران ــزا، )2017(2آفتـــاب و همکـ ــأثیر افـ ــذا مـــتیق شیتـ ــاه را ییمـــواد غـ بـــر رفـ

شـامل پاکســتان، بـنگالدش و هنـد بررســی     ایجنــوب آسـ  يکننـدگان در کشـورها   مصـرف 

کنندگان با استفاده از  بر رفاه مصرف ییمواد غذا متیق شیتأثیر افزادر این مطالعه . نمودند

 سـتم یس ازیمتـ یق هـاي کشـش  يریـ گانـدازه بـراي  ی وبررسـ )CV(3یجبران اترییتغ روش

 داد کشـش قیمتـی  نشـان  این مطالعـه  جینتا. استفاده گردید) AIDS(4آلدهیتقریبًا ا يتقاضا

مـواد  پـائین اسـت و در مقابـل    نسـبتًا  و شیر در کشورهاي پاکستان، بنگالدش و هنـد  غالت 

بر این اساس در این . هستند با کششيو گوشت گوسفند غمانند مر نیاز پروتئ یغن ییغذا

رفـاه  در ایـن کشـورها افـزایش یابـد     ریغالت و شـ  مطالعه اذعان شده است چنان چه قیمت

.خواهد یافتکاهش  شدت بهکنندگان  مصرف

ــأثیر افـــزا، )2017(5پریفتـــی و همکـــاران ــاه را ییمـــواد غـــذا مـــتیق شیتـ بـــر رفـ

 مـت ی، ق2016و  2015يهـا  سـال  یطـ . بررسـی نمودنـد   لسـوتو کشـور  کنندگان در  مصرف

امـر منجـر بـه     نیـ ا .یافـت شیافـزا شدت بهاست لسوتوکشور که غذاي اصلی مردمغالت 

                                                  
1. Caracciolo et al.
2. Aftab et al.
3. Compensating Variation
4. Almost Ideal Demand System
5. Prifti et al.
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بـر ایـن اسـاس در    . حاوي غالت در این کشور شديو مصرف غذاها دیقدرت خر کاهش

حـاوي  ییغـذا مـواد  مـت یق شیافـزا  ا، آثـار تقاضـ  ستمیس با استفاده ازاین مطالعه سعی شد

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد .ي شودساز هیشب رآمد و رفاه خانوارهاسطح د برغالت 

 یخنثـ  يبـرا است؛ لذا  یافته کاهششدت بهافزایش قیمت غالت رفاه خانوارها  واسطه بهکه 

هـا،   قیمتسطح رفاه خانوار به سطح قبل از افزایش برگشتو متیق شیافزا راتیکردن تأث

  .افزایش یابديدرصد 4/0درآمد خانواردیغالت با متیقدر شیدرصد افزا به ازاي یک

اثر افزایش قیمت مواد غذایی را بر رفاه خانوارها در نیجریـه  ) 2018(1شیتو و همکاران

نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش قیمت غالت اثر منفی بر مقدار مـواد  . بررسی کردند

افزایش . و رفاه اقتصادي خانوارها دارد ، تنوع رژیم غذایی)کالري دریافتی(غذایی مصرفی 

هـا، میـوه و سـبزیجات    ها و چربیهاي حیوانی، روغنشامل پروتئین ییمواد غذاقیمت سایر 

  .اثر ناهمگنی از خود نشان داد

منی غذایی و رفـاه  ابه تحلیل اثر تغییرات قیمت مواد غذایی بر نا) 2020(2گیوا و چوگا

لسوتو، مـاالوي، آفریقـاي جنـوبی، موزامبیـک و     (قایی اقتصادي در کشورهاي منتخب آفری

نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد بـا توجـه بـه       . پرداختند 1980-2016در دوره زمانی ) بوتسوانا

اینکه خانوارهاي مورد مطالعه فروشنده خالص مواد غذایی هستند، بنابراین در بلندمدت، بـا  

  .شوندبرخوردار می افزایش قیمت مواد غذایی از رفاه اقتصادي باالتري

در کشـور غنـا   رابطـه بـین نـرخ ارز، تولیـد و واردات گوشـت مـرغ را      ) 2021(3فوزو

نتایج این پژوهش حاکی از این است که ك علیت یـک طرفـه از تولیـد مـرغ     . بررسی کرد

داخلی به واردات مرغ منجمد و از واردات مرغ منجمد بـه نـرخ ارز در دوره مـورد مطالعـه     

مدت، بین تولید مرغ داخلی و نرخ ارز واقعـی وجـود رابطـه     مچنین در کوتاهه. برقرار است

.تأیید شد دوطرفهعلی 

                                                  
1. Shittu et al.
2. Giwa and Choga
3. Fosu
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، آثار رفاهی سیاسـت یارانـه ارزي را در کشـور ونـزوئال     )2022(1و کرونیک گولوتی

ونزوئال بر رفاه خانوارهـا مـورد بررسـی    يارز هايارانهیدر این مطالعه آثار. بررسی نمودند

ي در ارز هـاي ارانـه پرداخـت ی  کـه حاصل از ایـن مطالعـه نشـان داد    جینتا. است قرار گرفته

بـه همـراه داشـته اسـت، امـا      مدت افزایش رفـاه خانوارهـا را  در کوتاه اگرچهکشور ونزوئال 

ت تنهـا منـافع   تجـار  زمان از اثربخشـی آن کاسـته شـده و در بلندمـدت بـا انحـراف       مرور به

  .افزایش داده است هیتوج قابلطور بهواردکنندگان را 

  

  چارچوب نظري

الن کـ يرهـا یترین متغ از مهم یـیک، یو خـارج یان اقتصاد داخلـیواسط م عنوان بهنرخ ارز 

بـر   يرگـذار یـق تأثیـ از طر جدیـد هرگونـه اتخـاذ سیاسـت ارزي   ، رو ازایـن . است ياقتصاد

درآمد، مخـارج   تواند بری، میهاي داخل ب با قیمتکیدر تر یو واردات یهاي صادرات قیمت

ــأث  یمصــرف ــاه خانوارهــا ت ــاً رف  ).1: 1400محمــدي و همکــاران، صــدیق(ر بگــذاردیو نهایت

او . نمـود را بررسـی مصرف  ونرخ ارز ارتباط میان که  استفردينیاول) 1952(2الکساندر

  .گذاردیخود بر تورم بر مصرف تأثیر م ياثرات عبور قیکه نرخ ارز از طر اعتقاد داشت

نـرخ   تغییـرات کـه  ، با استناد به این موضوع عنوان کردنـد  )1998(3و روگوف ابستفلد

واکـنش نـامطلوب    این تغییـر نسبت به  یطورکل بهها و خانوارها شرکتشود تا سبب میارز 

کـه  آنضـمن  . گذاردیها تأثیر م آن یمصرف ماتیخود بر تصم نوبه بهکه این امر  ددهننشان 

از سوي  .سازدمی متأثررا مصرف ، تجارت و درآمد د،یتول ي بربا اثرگذارتغییرات نرخ ارز

 تغییـرات مربـوط بـه    يهـا  سکیکاالها و خدمات خود، ر متیبا باال بردن ق ها شرکتدیگر

. سـازد مـی  متأثرخانوار را یخود مصرف واقع نوبه بهمسئلهاین ؛دهندمینرخ ارز را پوشش 

هـاي  الرزش پـول داخلـی باعـث ارزان شـدن کا    تضعیف ادر این رابطه باید اذعان نمود که 

                                                  
1. Gulotty and Kronick
2. Alexander
3. Obstfeld and Rogoff
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داخلی براي خریداران خارجی شده و موجـب افـزایش صـادرات و تقاضـاي کـل و سـطح       

مـدت، دسـتمزد   با توجـه بـه ثابـت مانـدن دسـتمزدهاي اسـمی در کوتـاه       . گرددها می قیمت

 بنـابراین کـاهش ارزش پـول باعـث افـزایش     یابـد؛ و تولید افـزایش مـی   یافته کاهشحقیقی 

تأثیر بلندمدت کاهش ارزش پول با این حال . شود ها می موقت تولید و افزایش دائمی قیمت

تا زمـانی کـه سیاسـت پـولی در نگهداشـتن      . ها به سیاست پولی بستگی دارد بر سطح قیمت

باشد، عبور نرخ ارز تنها اثر مستقیم  آمیز یتموفقانتظارات تورمی بلندمدت در سطح هدف، 

  ).Savoie-Chabot et al., 2015: 3(واهد داشتها خ بر سطح قیمت

. شـود  مـی  تیتقو یخارج يکاالها دیخر ییتوانا ،در مقابل با افزایش ارزش پول ملی

شـوند؛  مـی  صـرفه  به مقرونگذاري  مصرف و سرمایه يبرا یخارج يصورت، کاالها نیدر ا

مصـرف   شیفـزا بـا ا . ابـد یشیتواند افـزا  می یمصرف خارج زانیکه م این بدین معنی است

). Zhao, 2020: 2(دارد وجـود زیـ ن یاحتمـال کـاهش مصـرف داخلـ     ،یخـارج  يکاالهـا 

مجارسـتان،   در کشـورهاي  کاهش ارزش پـول نشان دادند که ) 2015(و همکاران ییاسکو

 هـا  ي آنتوسـعه اقتصـاد   شـده و بـر  باعث کاهش مصرف  يو مالز يویچک، بول يجمهور

هـاي داخلـی در قالـب اثـرات     عبور نرخ ارز بـه قیمـت  طورکلی به .منفی گذاشته استتأثیر 

  :شودبندي میمستقیم و غیرمستقیم دسته

عبور نرخ ارز به قیمت واردات از طریـق بخـش    ةدهند نشاناین اثر  :اثر مستقیم -الف

 برحسـب قیمـت کـاالي وارداتـی     نرخ ارز و Eخارجی یک کشور است؛ براي مثال اگر 

پول داخلی  برحسبارزش کاالي وارداتی  دهندة نشان، بنابراین پول خارجی باشند

قیمـت کـاالي   ) افـزایش یابـد   E(ثابـت باشـد و پـول داخلـی تضـعیف شـود        اگر . است

کـاالي   نوعاًکاالي وارداتی  که ینابا توجه به . یابدپول داخلی افزایش می برحسبوارداتی 

مستقیم و دومی از طریق افزایش هزینـه   طور بهباشد؛ اولی اي میواسطه و یا کاالي شده تمام

  کننــده مصــرفکــاالي داخلـی موجــب افــزایش قیمـت    شــده تمـام تولیـد و افــزایش قیمــت  

یعنی با افزایش نرخ ارز یا تضعیف پول داخلی قیمت کاالي وارداتی افزایش یافته . شوندمی

  ).  Mun Heng, 1999: 100-105(است
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بـین  پـذیري کاالهـا در بازارهـاي    اثر عبـور نـرخ ارز بـه رقابـت     :اثر غیرمستقیم -الف

تضعیف ارزش پول داخلی باعث ارزان شدن کاالهاي داخلی بـراي  . نیز ارتباط داردالمللی 

شـود و بـا وجـود    خریداران خارجی شده که منجر به افزایش صادرات و تقاضـاي کـل مـی   

از آن جـا کـه در   . یابـد هـاي داخلـی افـزایش مـی    مـت مازاد تقاضا در بازار داخلی سـطح قی 

 ۀمدت سطح دستمزد اسمی ثابت است، سطح دسـتمزد واقعـی در نتیجـ   قراردادها، در کوتاه

دسـتمزدها   کـه  زمـان بـا گذشـت   . یابـد این تحوالت سیر نزولی یافته و تولید نیز افزایش می

ها افزایش و در ید، سطح قیمتتعدیل شوند و به سطح اولیه خود برسند با افزایش هزینه تول

بنـابراین کـاهش ارزش پـول ملـی، موجـب افـزایش دائمـی در        . یابدنتیجه تولید کاهش می

).Mun Heng, 1999: 100-105(شود ها و افزایش موقتی در تولید میسطح قیمت
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نرخ افزایش

  ارز

اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم

تر شدن گران

هاي وارداتینهاده

مت تر شدن قی گران

کاالهاي نهایی وارداتی

افزایش تقاضاي داخلی 

براي کاالي جانشین

  افزایش

صادرات 

  افزایش قیمت

کننده مصرف 

  افزایش

دستمزدها 

افزایش تقاضاي 

نیروي کار

تقاضا براي کاالهـاي جانشـین افـزایش و    

شودتر میقیمت کاالهاي صادراتی گران

  ها یرگذاري افزایش نرخ ارز بر سطح قیمتتأثهاي کانال -1نمودار 

  )Mun Heng, 1999: 105: منبع(

  

  روش پژوهش

؛ گـذارد اثر میهاي دامی از طریق تغییر قیمت محصوالت پروتئینی بر رفاهنهاده قیمتتغییر

ابتدا بایـد توابـع عرضـه و تقاضـا محصـوالت مختلـف بـرآورد و         رفاهبراي محاسبه بنابراین

یحــیحــذف ارز ترجناشـی از  مــازاد رفــاه هــاي بــرآورد شـده  از کشـش  سـپس بــا اســتفاده 

مطالعـات بـا توجـه بـه   بر این اساس در این مطالعه ابتـدا  .دگرد محاسبهمحصوالت مختلف 

، مرتضـوي و  )1391(تشـکري وآبـادي ، شـاه )1386(مهـر  سـعادت وزراءنـژاد پیشین شامل

، )1397(، پـاکروح  )1395(و زندي عربیکرباسی،)1395(بدر، رحیمی)1394(همکاران 
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، اسـکاالنته  )2019(2، النتارسیه و کوساماستوتی)2011(1اران، اختر و همک)1398(پور علی

) 2021(5و کوســـامانینگرام و همکـــاران) 2021(4، فـــو و همکـــاران)2021(3و همکـــاران

محصوالت پروتئینی شامل گوشـت قرمـز، گوشـت مـرغ،     منفرديعرضهوتقاضامعادالت

  :ستا شده یح تصر) 8(تا ) 1(معادالت  صورت بهمرغ و شیر تخم

)1(  
  

)2(  
  

)3(  
  

)4(  
  

)5(  
  

)6(  
  

)7(  
  

)8(  
  

  

بــرايقرمــزگوشــتيگــر تقاضــا و عرضــهبیــان) 2(و  )1(در معــادالت بــاال، رابطــه

ــاي ــیخانواره ــتندایران ــع، در.هس ــن تواب ــدار ای ــرفمق ــز مص ــت قرم ،گوش

مرغگوشت یمتقفروشی، سطح خردهدرقرمزگوشتقیمت

خـوراکی، اقـالم بـراي مصـرفی خانوارهـا  مخارج فروشی، خردهسطحدرطبخآماده

ســطحدرقرمــزگوشــتقیمــتقرمــز، تولیــد گوشــتمقــدار

سـطح دریونجهنهادهیمتق فروشی، عمدهسطحدرجونهادهقیمتفروشی،  عمده

  . هاي اقتصادي استگر تحریممتغیر دامی است که نشان فروشی و  عمده

                                                  
1. Akhtar et al.
2. Lantarsih & Kusumastuti
3. Escalante et al.
4. Fu et al.
5. Kusumaningrum et al.
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ایرانـی خانوارهـاي بـراي مـرغ گوشـت يگر تقاضـا و عرضـه  نیز بیان) 4(و  )3(رابطه

متوسـط  ،گوشـت مـرغ  سرانهمصرفمقدار در این توابع. هستند

درقرمزگوشتقیمت،یفروش سطح خردهدرآماده طبخمرغگوشتیمتق

اقـالم  بـراي خانوارهـا مصـرفی هزینـه ماهی، قیمت گوشتفروشی،  خردهسطح

قیمـت گوشـت  متوسـط  مـرغ، گوشـت تولیدمقدار خوراکی، 

نهـاده قیمت فروشی،  عمدهسطحدرذرتنهادهقیمتفروشی، عمدهسطحدرمرغ

هـاي اقتصـادي   گـر تحـریم  متغیر دامی است کـه نشـان   و فروشی عمدهسطحدرسویا

  . است

.هسـتند ایرانـی خانوارهـاي برايمرغ  تخم يگر تقاضا و عرضهنیز بیان) 6(و  )5(رابطه

سطحدرمرغ  تخم قیمتمتوسط ، مرغ تخم سرانهمصرفمقدار توابع،این در

 تولیـد مقـدار خـوراکی،  اقـالم بـراي مصـرفی خانوارهـا  هزینـه فروشی،  خرده

داننهادهتقیمفروشی، عمدهسطحدرمرغگوشتقیمتمتوسط ،مرغ تخم

  . هاي اقتصادي استگر تحریممتغیر دامی است که نشان فروشی و  سطح عمدهدر

ایرانـی خانوارهـاي بـراي شـیر يگر تقاضا و عرضـه بیان) 8(و  )7(در نهایت نیز رابطه

درشـیر مـت قیمتوسـط  ، یرسرانه شـ مصرفمقدار در این توابع نیز. هستند

تولیدمقدار، یاقالم خوراکبرايمصرفی خانوارهاهزینهفروشی،  خردهسطح

سـطح درجـو نهـاده قیمـت فروشی،  عمدهسطحدریرش یمتقمتوسط شیر،

متغیر دامـی اسـت کـه     فروشی و عمدهسطحدریونجهنهادهقیمت فروشی،  عمده

  . هاي اقتصادي استگر تحریمنشان

الزم است این معادالت در چارچوب ) 8(تا ) 1(با توجه به ارتباط متغیرها در معادالت 

هاي توابع عرضه و تقاضاي محصوالت برآورد و ضرایب و کشش زمان همسیستم معادالت 

با برآورد کشـش توابـع مـذکور، تغییـرات رفـاهی      در ادامه. دامی و پروتئینی محاسبه گردد

مـازاد  تـوان بـر اسـاس مفـاهیم      هاي دامـی را مـی  ناشی از آزادسازي نرخ ارز ترجیحی نهاده

مــازاد رفــاه . گیـري و بررســی نمـود  انــدازه) PS(تولیدکننــده مـازاد   و) CS(کننــده  مصـرف 
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ده مایل است بپـردازد  کنن گر تفاوت میان حداکثر قیمتی است که مصرفکننده بیان مصرف

سطح زیـر منحنـی تقاضـا و     یلهوس بهکننده  مازاد مصرف. کندپرداخت می عمًالو قیمتی که 

مارشال این ناحیه را ). Ramírez et al., 2021: 110(شود  باالي خط قیمت نمایش داده می

  :شود کننده معرفی کرد که به شکل زیر محاسبه می مازاد مصرف عنوان به

)9(  
  

  :توان نوشت اگر تقاضا تابعی از قیمت باشد، می. تابع تقاضا است F(q)در آن  که

)10(  
  

  

یگـر د عبـارت  بـه ؛ برابـر صـفر باشـد    qمقدار قیمت در حالتی است که  Pmaxکه در آن 

Pmax تغییـرات  شـده  ارائـه بـر اسـاس روابـط    . ها اسـت  محل تقاطع تابع تقاضا با محور قیمت ،

  :شود زیر محاسبه می صورت بهP2به  P1افزایش قیمت از  کننده پس از مازاد مصرف

)3-11(  

  

 P2بـه   P1این اسـت کـه بـا افـزایش قیمـت از       دهنده نشانفوق عالمت منفی در رابطه

در صـورت کـاهش قیمـت نیـز عالمـت مثبـت شـده و        . یابـد کننده کاهش می مازاد مصرف

شـانگر مقـادیر مختلفـی از کـاالي     تـابع عرضـه ن  . افتـد کننده اتفاق مـی  افزایش مازاد مصرف

و عرضـه   P1اگـر قیمـت بـازار    . شـود  هاي گوناگون عرضه مـی   است که در قیمت موردنظر

باشد، در این صورت تولیدکنندگانی که مایل به عرضه کاالي زیـر قیمـت    Q1متناظر با آن 

د شــوند کـه بــه مــازا بـازار باشــند، بـا دریافــت قیمــت بـازار از یــک منفعتــی برخـوردار مــی    

مازاد رفاه تولیدکننده بیانگر تفاوت میان حداقل قیمتـی اسـت کـه    . تولیدکننده موسوم است
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 :Tan et al., 2019(کنـد  دریافـت مـی   عمًالتواند دریافت کند و قیمتی که تولیدکننده می

از . شـود  نمایش داده می P1باالي منحنی عرضه و زیر قیمت  یلهوس بهمازاد تولیدکننده ). 45

زیـر   صـورت  بـه ی سـطح بـین قیمـت و منحنـی عرضـه، یعنـی مـازاد تولیدکننـده         نظر ریاضـ 

  :است محاسبه قابل

)12(  
  

قیمـت مرتـب شـود     برحسـب تـابع   که یدرصورت. تابع عرضه است p=F(q)که در آن 

  :توان نوشت می

)13(  
  

  

اسـت کـه    Pمقـداري از   Pminباشد قیمت می برحسبتابع عرضه  q=g(p)که در آن 

بـا توجـه   . ها است محل تالقی تابع عرضه با محور قیمت Pminباشد، یعنی می q=0متناظر با

زیـر   صـورت  بهP2به  P1به روابط فوق تغییرات مازاد تولیدکننده از طریق افزایش قیمت از 

  .آیدبه دست می

)14(  

  
پس تغییر مازاد رفاه تولیدکننده سطح حدفاصل بین دو خـط اولیـه و ثانویـه در بـاالي     

افـزایش مـازاد   (این سطح در هنگام افزایش قیمت با عالمـت مثبـت   . باشدحنی عرضه میمن

با عالمت منفـی  ) کاهش مازاد رفاه تولیدکننده(و در هنگام کاهش قیمت ) رفاه تولیدکننده

  ).Muriithi and Matz, 2015: 83(شود  نشان داده می

ازاد رفـاه تولیدکننـده و   تغییـرات مـ  ) 2000(1بر اساس مطالعـه کاترانیـدیس و ولنـزاس   

هـاي قیمتـی و بـا توجـه بـه نـوع تصـریح توابـع عرضـه و          کننده با استفاده از کشـش  مصرف

                                                  
1. Katranidis and Velentzas
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) 2(مطـابق نمـودار    کـه  یدرصورت. است محاسبه قابل)خطی یا غیرخطی(تقاضاي برآوردي 

  .خطی باشد صورت بهتصریح توابع 

  
 ,Katranidis and Velentzas: منبع(توابع عرضه و تقاضا  یحالت خط-2نمودار 

2000: 86(

  

افـزایش یابـد تغییـرات مـازاد تولیدکننـده و       P2بـه   P1در این صورت وقتی قیمـت از  

  :است محاسبه قابلکننده از روابط زیر  مصرف

)15(  

  
کشش قیمتی عرضه را  بیانگر افزایش مازاد تولیدکننده و ΔPS، )15(که در معادله 

  .دهد نشان می

)16(  

مقـدار کشـش    دهـد و  کننده را نشـان مـی   کاهش مازاد مصرف ΔCSدر این معادله 

غیرخطـی باشـد و    صـورت  بـه تصـریح   که یدرصورت. قیمتی تقاضاي کاالي مورد نظر است

  .لگاریتمی باشد صورت بهتصریح توابع ) 3(مطابق نمودار 
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  توابع عرضه و تقاضا  یرخطیحالت غ-3نمودار 

  )Katranidis and Velentzas, 2000: 87: منبع(

  

) 17(تغییـرات مـازاد تولیدکننـده از رابطـه      P2به  P1در این حالت با افزایش قیمت از 

  :است محاسبه قابل

)17(  

بـا  . کشش قیمتی عرضه است بیانگر افزایش مازاد تولیدکننده و ΔPSدر این معادله 

  .شود محاسبه می) 18(کننده نیز از رابطه  د مصرفافزایش قیمت، کاهش مازا

)18(  

مقـدار کشـش قیمتـی تقاضـا را      کننده و تغییرات مازاد مصرف ΔCSدر رابطه فوق 

  ).Katranidis and Velentzas, 2000: 85-90(دهند نشان می

هايسالطیساله 25یک دوره زمانی مطالعه حاضریزمانقلمرواست که  ذکر یانشا

بر. استپیمایشی صورت بهنیزها دادهواطالعاتيگردآورروش.باشد می 1399تا  1375

ازسـري زمـانی  صـورت  بهوياسنادشیمایپقیطرازتحقیقیازموردن اطالعات،اساسنیا
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، وزارت جهــاد رانیــمرکــز آمــار ا ي،بانــک مرکــز هــايی و آمارنامــهاطالعــات يهــا بانــک

يآور جمـع  1399تـا   1375یزماندورهيبراهامی پشتیبانی امور دام کشاورزي و شرکت س

. انجام شد EVIEWSافزار نرمهاي آماري مختلف نیز با استفاده از و برآورد توابع و آزمون

در دو کننـدگان  مصـرف  یرفاه راتییتغ در نهایت نیز باید اذعان نمود که در مطالعه حاضر

  1.است شده یبررسی تومان 35000ارز  يویسناری و حیارز ترج ارانهیبعد از حذف حالت 

  

  هاي پژوهشیافته

، ))8(تـا  ) 1(رابطـه  (هاي عرضه و تقاضاي محصوالت دامی و پروتئینـی  قبل از برآورد مدل

متغیرهـا مـورد بررسـی قـرار     ییسـتا یاجلوگیري از برآورد رگرسیون کاذب، ابتـدا   منظور به

یافتـه  یمتعمـ فـولر  یکید هايآزمونسی ایستایی از در مطالعه حاضر جهت برر. گرفته است

)ADF(  و فیلیپس پرون)PP (جدول . استفاده شده است)هـا  نتایج حاصل از این آزمـون ) 1

هـاي  بـر اسـاس نتـایج حاصـل از آزمـون     . دهـد نشـان مـی   مبدأرا در حالت مدل با عرض از 

هاي وابسته و مستقل در سطح ارائه شده، همه متغیرها اعم از متغیر) 1(مذکور که در جدول 

  جمعـی از مرتبـه یـک     یگـر د عبـارت  بـه گیـري ایسـتا هسـتند؛    ایستا نبوده و با یک بار تفاضل

)I(1) (باشندمی.  

  

                                                  
بعد از  افتهیتحققهاي کنندگان، از قیمتاست که در مطالعه حاضر براي محاسبه تغییرات رفاهی مصرف ذکر انیشا-1

.استفاده شده است) 5جدول (حذف یارانه ارز ترجیحی 
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  PPو ADFپژوهش با استفاده از آزمون يرهایمتغ ییستایآزمون ا جینتا-1جدول 

  نماد  متغیرها

  ایستایی

یکی فولر آزمون د

یافته  یمتعم

)ADF(  

آزمون 

- فیلیپس

)PP(پرون 

  قرمزگوشتلگاریتم مصرف
  

)I(1)(  )I(1)(  

  فروشی سطح خردهدرقرمزگوشتلگاریتم قیمت
  

)I(1)(  )I(1)(  

  فروشی خردهسطحدرمرغگوشتلگاریتم قیمت
  

)I(1)(  )I(1)(  

  کیخورااقالمبرايمصرفی خانوارهالگاریتم مخارج
  

)I(1)(  )I(1)(  

  قرمزلگاریتم تولید گوشت
  

)I(1)(  )I(1)(  

  فروشی عمدهسطحدرقرمزگوشتلگاریتم قیمت
  

)I(1)(  )I(1)(  

  )L)I(1)(  )I(1)  فروشی عمدهسطحدرجونهادهلگاریتم قیمت

  )I(1)(  )I(1)(  فروشی عمدهسطحدریونجهنهادهلگاریتم قیمت

  )I(1)(  )I(1)(  مرغگوشتلگاریتم مصرف

  )L)I(1)(  )I(1)  ماهیلگاریتم قیمت گوشت

  )I(1)(  )I(1)(  مرغگوشتلگاریتم تولید

  )I(1)(  )I(1)(  فروشی عمدهسطحدرمرغلگاریتم قیمت گوشت

  )I(1)(  )I(1)(  فروشی عمدهسطحدرذرتنهادهلگاریتم قیمت

  )L)I(1)(  )I(1)  فروشی عمدهسطحدرسویانهادهلگاریتم قیمت

  )I(1)(  )I(1)(  مرغ تخم لگاریتم مصرف

  )I(1)(  )I(1)(  فروشی خردهسطحدرمرغ  تخم لگاریتم قیمت

  )I(1)(  )I(1)(  مرغ تخم لگاریتم تولید

  )I(1)(  )I(1)(  فروشی عمدهسطحدرمرغ تخملگاریتم قیمت

  )L)I(1)(  )I(1)  فروشی سطح عمدهدرداننهادهلگاریتم قیمت

  )I(1)(  )I(1)(  شیرلگاریتم مصرف

  )I(1)(  )I(1)(  فروشی خردهسطحدرشیرلگاریتم قیمت

  )I(1)(  )I(1)(  شیرلگاریتم تولید

  )I(1)(  )I(1)(  فروشی عمدهسطحدرشیرلگاریتم قیمت

  )L)I(1)(  )I(1)  فروشی عمدهسطحدریونجهنهادهلگاریتم قیمت
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گونه که در قسمت قبل مشاهده شـد متغیرهـاي مطالعـه حاضـر در سـطح ناایسـتا       همان

هستند؛ لذا در نگاه اول الزم است با استفاده از تفاضل مرتبه اول متغیرها معادالت عرضـه و  

استفاده از تفاضـل متغیرهـا باعـث از دسـت رفـتن اطالعـات        وجود ینباا. آورد شودتقاضا بر

هـاي عرضـه و   شود و نتایج حاصل نیز در رابطـه بـا کشـش    راجع به مقادیر اصلی متغیرها می

در چنین شرایطی در ادبیات اقتصادسنجی براي غلبـه  . کندتقاضا اطالعات خاصی ارائه نمی

انباشتگی میان متغیرها بررسـی و در صـورت   ت که ارتباط هماس شدهیشنهادپبر این مشکل 

  .شوداز اطالعات سطح متغیرها استفاده ،اطمینان از ارتباط همجمعی

بدین منظور بـراي  . یکرد استفاده شده استرو ین از ابر این اساس در مطالعه حاضر نیز 

جوسـلیوس و  -مشخص نمودن همجمعی میان متغیرها از آزمـون هـم انباشـتگی جوهانسـون    

و حـداکثر مقـدار   ) (هـاي آمـاره اثـر     براي تعیین تعداد بردار هم انباشتگی از کمیـت 

 شـده گزارش) 2(ها در جدول نتایج حاصل از این آزمون. استفاده شده است) (ویژه 

ر توابع عرضـه  بر اساس نتایج ارائه شده در این جدول، ارتباط هم انباشتگی متغیرها د. است

مـرغ و شـیر در    و تقاضاي محصوالت دامی و پروتئینی گوشـت قرمـز، گوشـت مـرغ، تخـم     

  .درصد تائید شده است 95سطح اطمینان 

  )(ژهیو حداکثر مقدار و)(اثر  هايحاصل از آزمون جینتا-2جدول 

  تابع
فرضیه 

  صفر

فرضیه 

  بلمقا

  آزمون حداکثر مقدار ویژه  آزمون اثر

  آماره
سطح معنی

  داري
  آماره

سطح معنی

  داري

00/0  22/4200/023/36  عرضه گوشت قرمز

  05/0  83/2904/064/20  تقاضاي گوشت قرمز

01/0  87/3202/017/25  عرضه گوشت مرغ

00/0  06/3302/011/26  تقاضاي گوشت مرغ

  03/0  90/1504/099/14  مرغ تخم عرضه

  02/0  11/1901/060/16  مرغ تقاضاي تخم

  04/0  49/1704/020/15  عرضه شیر

  05/0  27/3004/018/21  تقاضاي شیر
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با اطمینان از ارتباط هم انباشتگی متغیرها، توابع عرضه و تقاضاي محصـوالت دامـی و   

قبـل از ارائـه   . مرغ و شیر برآورد شده است شت مرغ، تخمپروتئینی شامل گوشت قرمز، گو

هـاي اعتبارسـنجی توابـع بررسـی و از دقـت و       نتایج حاصل از برآورد توابع مـذکور، مؤلفـه  

هاي آمـاري جهـت بررسـی    نتایج آزمون) 3(جدول . است شده حاصلصحت نتایج اطمینان 

  .دهدمینیکویی برازش را نشان

 حیقدرت توضـ  گر انیبتوابع ) R2(نییتع بیضرص است، که از نتایج مشخ گونه همان

آن اسـت کـه    يایـ گو یبوده و به عبارت توابع عرضه و تقاضاي برآورد شدهيباال یدهندگ

ح یتوضـ  توابـع مستقل منظور شده در  يرهایر وابسته توسط متغیرات متغییاز تغ ییدرصد باال

بـا اسـتفاده از آزمـون     ها ماندهیباقنتایج حاصل از بررسی استقالل که آنضمن . شود داده می

بین جمالت باقیمانـده   یخودهمبستگکه دلیلی براي رد عدم وجود  دهدیمنشان  1پورتمانتو

جزء خطا در همه توابـع   یخودهمبستگ، فرض عدم وجود یگرد عبارت به. توابع وجود ندارد

لیتی بـا اسـتفاده از   نتایج آزمون نرمـا  که آننهایت . برآورد شده در این پژوهش برقرار است

  .کندنرمال بودن جمله خطا را در همه توابع پژوهش تائید می) JB(2برا -آزمون جارگو

عرضه و تقاضابرازش توابع  ییکوین یبررس-3جدول 

  توابع

  ضرایب تعیین  آزمون نرمالیتی  آزمون خودهمبستگی

احتمالQآماره 
آماره جارگو 

برا
مالاحت

تابع 

عرضه
تابع تقاضا

79/259/037/349/044/077/0  عرضه و تقاضاي گوشت قرمز

  98/0  12/094/0  30/7  12/0  68/12  عرضه و تقاضاي گوشت مرغ

  92/0  71/090/0  08/2  46/0  56/3  مرغ عرضه و تقاضاي تخم

87/0  17/094/0  34/6  15/0  10/17  عرضه و تقاضاي شیر

  

                                                  
1. Portmanteau test
2. Jarque-Bera
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محصوالت دامی و پروتئینـی  يتابع عرضه و تقاضابرآورداصل ازحجینتا) 4(جدول 

لگاریتمی هستند، ضرایب  صورت بهمتغیرها  که آندر توابع فوق با توجه به . دهدرا نشان می

نتایج حاصل از برآورد تابع عرضـه محصـوالت مختلـف نشـان     . باشندکشش می دهنده نشان

ی بـر  فروشـ  در سـطح عمـده   و شـیر  مـرغ تخم، گوشت مرغ، گوشت قرمز متیقدهد که می

مـت یقچنـان چـه    دیگـر  عبـارت  بـه . دار دارنـد  عرضه ایـن محصـوالت تـأثیر مثبـت و معنـی     

، گوشـت قرمـز  درصـد افـزایش یابـد، عرضـه      1فروشـی  عمدهدر سطح  محصوالت مذکور

درصـد افـزایش    41/0و  56/0، 57/0، 11/0به ترتیب به میزان و شیر مرغ تخمگوشت مرغ، 

تـوان گفـت   هستند، مـی کیتر از  کوچکضرایب برآوردي  که آنبه البته با توجه . دیاب می

  .کشش است به قیمت کم نسبتمذکور محصوالت دامی و پروتئینیعرضه که 

اثـر  ي محصوالت دامـی و پروتئینـی  نیز بر عرضهیفروش در سطح عمدهها نهادهمتیق

 1به میـزان  جو  نهاده فروشیعمدهمتیقتوان گفت که چنانچه بر این اساس می. منفی دارد

درصـد   11/0و  17/0درصد افزایش یابد، عرضه گوشت قرمـز و شـیر بـه ترتیـب بـه میـزان       

هـاي تولیـد   مطابق با انتظارات تئوریک، افزایش هزینـه بدین معنی که. کاهش خواهد یافت

مـت محصـول در   مدت اثر منفی بر میزان تولیـد دارد و بـا افـزایش قی   حداقل در دوره کوتاه

 کـه  آنضـمن  . بلندمدت و حفظ حاشیه سود براي تولیدکننده، این اثـر تعـدیل خواهـد شـد    

و شـیر را بـه    مـرغ  تخـم فروشی ذرت، سویا، دان و یونجه عرضـه مـرغ،   عمدهمتیقافزایش 

یـد اذعـان   بادر ایـن رابطـه   . دهـد کاهش می درصد 08/0و  09/0، 2/0، 1/0ترتیب به میزان 

را در بخش دام و طیور تشـکیل  د یتول یاصل ينهاده هاي مذکورنهادهنکه یه اتوجه بنمود با 

توسـعه   ،دنـ دهیخود اختصاص مد را بهیتول يهانهیهزاز ايعمدهسهم  همچنینو دهند یم

و بـروز نوسـانات    کمبـود  از يریجلـوگ  وابسـته بـه  گوشت قرمز  يصنعت عرضه يداریو پا

بـودن   ین بخش با توجـه بـه فصـل   یژه به این توجه ویبنابرا. باشدیم هاي مذکورنهادهیتمقی

ق در یـ دق يزیـ رز برنامـه یـ مناسـب و ن  يسـاز رهیذخ يهارساختیجاد زیق ایرطعرضه آن از 

  .مهمی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد مسئلهق واردات یرطاز  عبه موق ینتأم
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ي کـه بـر اقتصـاد ایـران وضـع      صـاد اقت هايمیتحردهد که در نهایت نیز نتایج نشان می

در کشـور تـأثیر منفـی    و شـیر  مـرغ  تخـم ، گوشت مرغ، گوشت قرمزي شده است بر عرضه

در ایـن رابطـه بایـد عنـوان نمـود کـه       . دار استگذاشته که این اثر به لحاظ آماري نیز معنی

 ونـه هرگعمـده وارداتـی هسـتند؛ لـذا بـروز       طـور  بـه هاي تولید محصوالت دام و طیور نهاده

همـواره باعـث    هـا نهـاده نیـ واردات ا متیقوقفه در واردات و یا افزایش از  ینوسانات ناش

  .گرددمیییمحصول نها متیق دینوسانات شد

، گوشت مـرغ،  گوشت قرمزفروشی خردهمتیقبر اساس نتایج برآورد تابع تقاضا نیز، 

چنـان   دیگـر  عبـارت  بـه . ددار داربر تقاضاي این محصوالت اثر منفی و معنیو شیر مرغ تخم

، گوشت قرمزدرصد افزایش یابد، تقاضا براي  1ی محصوالت مذکور فروش خرده متیقچه 

درصـد کـاهش    23/0و  11/0، 26/0، 49/0به ترتیب به میـزان  و شیر مرغ تخمگوشت مرغ، 

ی بر تقاضـاي گوشـت قرمـز    فروش گوشت مرغ در سطح خرده متیقدر نقطه مقابل . یابد می

 1بـه میـزان   ی فروش گوشت مرغ در سطح خرده متیقدار دارد و چنان چه  و معنی اثر مثبت

  .درصد افزایش خواهد یافت 34/0د، تقاضا براي گوشت قرمز به میزان درصد افزایش یاب

ی بـر تقاضـاي   فروشـ  در سطح خـرده و گوشت ماهی قرمزگوشت  متیقکه آنضمن 

و مـاهی  قرمزگوشت  متیقابطه چنان چه دار دارند؛ در این ر گوشت مرغ اثر مثبت و معنی

درصد افزایش یابد، تقاضا براي گوشت مرغ به ترتیب بـه   1ی به میزان فروش در سطح خرده

ي میـان  ریپـذ نیجانشـ یه فرضـ نتـایج  نیـ ا. درصد افزایش خواهـد یافـت   16/0و  21/0میزان 

درآمد  که نآنهایت . دهد قرار می یدرا مورد تائو گوشت ماهی گوشت قرمز ، گوشت مرغ

در ایـن رابطـه   . دار دارد خانوار بر تقاضاي محصوالت دامـی و پروتئینـی اثـر مثبـت و معنـی     

درصـد افـزایش یابـد،     1ی بـه میـزان   اقـالم خـوراک   يخانوارها برا یمخارج مصرفچنان چه 

، 47/0، 15/0بـه ترتیـب بـه میـزان     و شـیر  مـرغ  تخم، گوشت مرغ، گوشت قرمزتقاضا براي 

گر آن است که محصوالت دامـی  نتیجه بیاننیا. رصد افزایش خواهد یافتد 44/0و  31/0

  .گردندتلقی میيضرورکاالهاي  عنوان بهکنندگان  مصرفو پروتئینی مذکور براي
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  محصوالت دامی و پروتئینی حاصل از برآورد تابع عرضه و تقاضا جینتا-4جدول 

  تابع
  احتمالtآماره   ضریب  نماد  متغیرها

عرضه 

ت گوش

  قرمز

C63/2  74/4700/0  مبدأعرض از 

  فروشی عمدهسطحدرقرمزگوشتقیمت
  

11/0  42/300/0

L17/0-92/1-05/0  فروشی عمدهسطحدرجونهادهقیمت

L02/0-  23/0-016/0  فروشی عمدهسطحدریونجهنهادهقیمت

Tah02/0-  88/1-06/0  هاي اقتصاديتحریم

تقاضا 

گوشت 

  قرمز

C309/2600/0  مبدأعرض از 

  فروشی سطح خردهدرقرمزگوشتقیمت
  

49/0-  67/3-00/0

  فروشی خردهسطحدرمرغگوشتقیمت
  

34/0  16/300/0

L  15/0  87/106/0  خوراکیاقالمبرايمصرفی خانوارهامخارج

عرضه 

گوشت 

  مرغ

C03/1  19/400/0  مبدأعرض از 

53/201/0  57/0  فروشی عمدهسطحدرمرغقیمت گوشت

07/0-88/1-10/0  فروشی عمدهسطحدرذرتنهادهقیمت

L20/0-  81/1-08/0  فروشی عمدهسطحدرسویانهادهقیمت

Tah03/0-  89/1-07/0  هاي اقتصاديتحریم

تقاضا 

گوشت 

  مرغ

C49/158/900/0  مبدأعرض از 

  فروشی سطح خردهدرقرمزگوشتقیمت
  

21/0  79/108/0

  فروشی خردهسطحدرمرغگوشتقیمت
  

26/0-  88/1-07/0

L  47/0  26/400/0  خوراکیاقالمبرايمصرفی خانوارهامخارج

L16/0  20/400/0  فروشی خردهسطحماهی درقیمت گوشت

عرضه 

  مرغ خمت

C11/0  98/1500/0  مبدأعرض از 

58/201/0  56/0  فروشی عمدهسطحدرمرغ تخمقیمت

L09/0-  97/2-01/0  فروشی سطح عمدهدرداننهادهقیمت

LTah02/0-  62/2-01/0  هاي اقتصاديتحریم

تقاضا 

  مرغ تخم

C97/154/2800/0  مبدأعرض از 

09/0-78/1  -11/0  فروشی خردهسطحدرمرغ  تخم قیمت

L  31/0  16/300/0  خوراکیاقالمبرايمصرفی خانوارهامخارج
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عرضه 

  شیر

  

C09/2  66/3100/0  مبدأعرض از 

59/201/0  41/0  فروشی عمدهسطحدرشیرقیمت

L11/0-  87/1-06/0  فروشی عمدهسطحدرجونهادهقیمت

L08/0-46/2-03/0  فروشی عمدهسطحدریونجهنهادهقیمت

Tah01/0-  06/3-01/0  هاي اقتصاديتحریم

تقاضا 

  شیر

C75/290/1100/0  مبدأعرض از 

06/0-85/1  -23/0  فروشی خردهسطحدرشیرقیمت

L  44/0  14/204/0  خوراکیاقالمبرايمصرفی خانوارهامخارج

  

بـر رفـاه    دامـی هـاي نهـاده  یحیآثار حذف ارز ترجحاضر بررسی اصلی مطالعه  هدف

 مـرغ  تخـم ، گوشت قرمز، گوشت مرغشامل (ینیپروتئدامی و کنندگان محصوالت  مصرف

و بررسی ، االهاي مذکورت عرضه و تقاضا کالبنابراین پس از برآورد معاد. باشدمی)و شیر

ارز  ارانـه یبعـد از حـذف   در دو حالـت  گانکنندتغییرات رفاهی مصرفادامه ها، در کشش

گزارش شده ) 5(و نتایج حاصل در جدول محاسبه ی تومان 35000ارز  يویسناری و حیترج

 4200دهد با حذف یارانه ارز ترجیحی و تغییر نـرخ ارز از   نتایج نشان می که همچنان. است

در  ریشـ و  مـرغ  تخـم ، گوشـت مـرغ  ، گوشت قرمزلوگرم تومان به نرخ نیمایی، قیمت هر کی

در . تومان افـزایش یافتـه اسـت    12513و 38564، 55236، 191324بازار به ترتیب به معادل 

 318468کننـدگان محصـوالت پروتئینـی معـادل      چنین شرایطی کاهش مازاد رفـاه مصـرف  

  .هزار میلیارد تومان بوده است

بـراي محصـوالت مختلـف متفـاوت     کنندگاناست که کاهش رفاه مصرف ذکر شایان

ی، افـزایش قیمـت   حـ یارز ترج ارانهیحذف با که طوري بهنبوده است؛  اندازهاست و به یک 

کاهش رفاه را به دنبال داشته و کمترین کـاهش رفـاه   ینبیشترمیلیارد تومان  174568با شیر

حال چنـان چـه طـی     .میلیارد تومان مربوط به محصول گوشت قرمز بوده است 25968نیز با 

گوشـت قرمـز،    لـوگرم یهـر ک  مـت یقتومـان افـزایش یابـد،     35000هاي آتی نرخ ارز بـه  ماه

تومــان  11369و  43875، 55000، 154350بــه ترتیــب بــه ریمــرغ و شــ گوشــت مــرغ، تخــم

کنندگان محصوالت پروتئینـی معـادل    در چنین شرایطی کاهش مازاد رفاه مصرف. رسد می
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 194060بـا  تحت ایـن شـرایط نیـز افـزایش قیمـت شـیر      . ان خواهد بودمیلیارد توم 395082

میلیارد  35501کاهش رفاه را به دنبال دارد اما کمترین کاهش رفاه با ینبیشترمیلیارد تومان 

  .خواهد بود مرغ تخمتومان مربوط به محصول 

  

  یحترجییارانه ارزحذفاثربرکنندگانرفاه مصرف راتییتغ-5جدول 

  کاالها

  )تومان/لوگرمیک(قیمت کاالها 
  کنندگان کاهش رفاه مصرف

  )میلیارد تومان(

 ارانهیحذف بعد از 

  یحیارز ترج

سناریوي ارز 

  تومانی 35000

 ارانهیحذف بعد از 

  یحیارز ترج

 35000سناریوي ارز 

  تومانی

42159  25968  191324210457  گوشت قرمز

123362  91851  5523669045گوشت مرغ

35501  26081  3856448205  رغم تخم

1251319276174568194060  شیر

318468395082  مجموع

  

  گیريبحث و نتیجه

ــورهاي   ــرخ ارز در کش ــزایش ن ــالاف ــعه درح ــهو  توس ــوص ب ــش   خص ــه بخ ــورهایی ک کش

کنند، پیامـدهاي سیاسـی، اقتصـادي و    از مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می توجهی قابل

افـزایش نـرخ ارز   . انجامد تلفی به دنبال دارد و به افزایش قیمت مواد غذایی میاجتماعی مخ

در ایـن رابطـه بـا توجـه بـه      . شـود  ملی و در نتیجه افزایش تورم می کاهش ارزش پولسبب 

دسـتمزد  انتظار بر این است کـه  ، شودتعدیل نمیبا تورم زمان همکار یرويندستمزد که آن

سـطح  شود تا این امر در نهایت سبب می. بیافتدعقب ملی پول کاهش ارزش  یتورم آثاراز 

، سـتاد  در ایران ارزي ایجاد شده يها به دنبال افزایش تالطم. در جوامع کاهش یابدمصرف 

، اعالم نمود که جهـت  1397فروردین سال  20اقتصادي دولت براي مدیریت بازار ارز، در 

تومان براي هـر دالر   4200ترجیحی با نرخ واردات کاالهاي اساسی، اقدام به اختصاص ارز 
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هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بـازار داخلـی، جلـوگیري از    . آمریکا خواهد کرد

افزایش قیمت کاالهاي اساسی و نرخ تـورم کشـور و همچنـین جبـران رفـاه از دسـت رفتـه        

  .خانوارها بود

ارز ترجیحـی  یارانـه  اجـراي سیاسـت   هـاي مجلـس،   بر اساس گزارش مرکـز پـژوهش  

هاي زیادي از قبیل رانت جویی، گسترش فسـاد، تضـعیف تولیـد داخلـی، هـدر رفـت        هزینه

با این حال، آنچه که ادامه اجراي سیاست . است دنبال داشتهرا به منابع و خروج منابع ارزي

د، میـزان تـأثیر آن در کنتـرل    کـر مـی  هتوجیـ از سوي موافقان پرداخت نرخ ارز ترجیحی را 

با این حال . و در نهایت رفاه خانوارها بودو رشد قیمت محصوالت در بازار نهایی نوسانات 

و با توجه بـه مشـکالتی کـه    کننده ارز ترجیحی کاهش  تعداد اقالم دریافت با گذشت زمان

 تیـ در نها جهت تأمین این ارز و نیز دسترسی به منافع آن براي جوامع هدف وجود داشت،

حذف  ینیمحصوالت پروتئ یواردات هاينهاده یحیارز ترج نهارای1401سال  بهشتیدر ارد

از یارانـه در بخـش کشـاورزي بـراي      تـوجهی  قابلحجم  که آندر این راستا با توجه به  .شد

شد، حـذف   هاي اصلی دام و طیور شامل ذرت، جو و دانه و کنجاله سویا پرداخت مینهاده

کننـدگان اثـر    وتئینی و رفـاه مصـرف  محصوالت پر شده تمامبر قیمت  شدت بهارز ترجیحی 

کـه   مطرح اسـت ، این پرسش در میان محافل علمی و سیاسی کشور رو ازاین. گذاشته است

بر سطح مصرف و لـذا رفـاه   چه مقداردر قالب سیاست ارز ترجیحیپرداختی  یارانهحذف

 ؤالسـ با این رویکرد در این مطالعه جهت پاسخ به ایـن  ؟ کنندگان اثر گذاشته استمصرف

ابتدا با استفاده از مبانی نظري و مطالعات مختلف مدل عرضه و تقاضاي محصوالت گوشت 

سپس اطالعات مورد نیاز براي برآورد ایـن  . مرغ و شیر تصریح شد قرمز، گوشت مرغ، تخم

، وزارت جهـاد  رانیـ مرکز آمار ا ي،بانک مرکز هايی و آمارنامهاطالعات يها از بانکتوابع 

در ادامه با برآورد این توابـع  . آوري شدسهامی پشتیبانی امور دام جمع کشاورزي و شرکت

هـاي آمـاري مختلـف در رابطـه بـا      و انجـام آزمـون   زمـان  همدر چارچوب سیستم معادالت 

ــاه        ــازاد رف ــبه م ــراي محاس ــا ب ــاي الگوه ــش تقاض ــایج، از کش ــب نت ــت مناس ــحت و دق ص
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ــی   مصــرف ــت کننــدگان محصــوالت دامــی و پروتئین ــهیبعــد از حــذف در دو حال ارز  اران

  .استفاده گردیدیتومان 35000ارز  يویو سنار یحیترج

نشـان   ریمرغ و ش برآورد تابع عرضه محصوالت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم جینتا

 شیاسـت و بـا افـزا    کشـش یبـ  مـت ینسبت بـه ق  ینیو پروتئ یداد که عرضه محصوالت دام

 هـاي ¬میتحـر  کـه  آنضـمن  . ابـد ییمحصـوالت مـذکور کـاهش مـ     عرضـه هـا نهاده متیق

تـابع   جیبر اساس نتـا . داشته است یمنف ریثتأ ینیو پروتئ یبر عرضه محصوالت دام ياقتصاد

محصوالت اثـر   نیا يبر تقاضا ریمرغ و ش گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم متیق ز،یتقاضا ن

 یگوشـت قرمـز، گوشـت مـرغ و گوشـت مـاه       جینتا هیبر پا نیهمچن. دارد داریو معن یمنف

ــ ــمن   نیجانش ــتند؛ ض ــه آنهس ــم   ک ــرغ، تخ ــت م ــز، گوش ــت قرم ــ  گوش ــرغ و ش ــراریم يب

نشـان داد   جینتـا زیـ ن تیـ در نها. گردندیم یتلق يضرور يکاالها عنوان بهکنندگان مصرف

گوشـت قرمـز، گوشـت مـرغ،      لـوگرم یهـر ک  متیق رییو تغ یحیارز ترج ارانهیکه با حذف 

تومـان،   12513و  38564، 55236، 191324دل بـه معـا   بیـ در بـازار بـه ترت   ریمرغ و شـ  تخم

تومــان  اردیــلیهــزار م 318468معــادل  ینــیکننــدگان محصــوالت پروتئ مــازاد رفــاه مصــرف

شیتومان افـزا  35000نرخ ارز به  یآت هايماه یچنان چه ط که آنضمن . است یافته کاهش

، 154350بـه   بیبه ترت ریمرغ و ش گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم لوگرمیهر ک متیق ابد،ی

ــ  11369و  43875، 55000 ــان م ــدیتوم ــ  رس ــه در چن ــرا نیک ــاه   یطیش ــازاد رف ــاهش م ک

 ذکـر  شایان.تومان خواهد بود اردیلیم395082معادل  ینیکنندگان محصوالت پروتئ مصرف

آبـادي و  ، شـاه )1386(است که نتایج مطالعه حاضر با مطالعات دانشور کاخکی و همکاران 

، کرباسـی  )1394(، مرتضوي و همکاران )1394(و همکاران  ن زادهقهرما، )1391(تشکري 

مشـابهت فراوانـی   ) 1400(و صدیق محمدي و همکـاران  ) 1397(، پاکروح )1395(و زندي 

  .دارد

در سـبد  مـرغ و شـیر    مـرغ، تخـم   گوشـت قرمـز،  گوشـت  هاي مطالعـه،  بر اساس یافته

لـذا بـه لحـاظ     شـوند؛ مـی  محسـوب کشـش بـی و  يضرور کاالهايعنوان بهخانوار  یمصرف

امکـان  هاي موجود در این کاالها، الزم اسـت  ها و درشت مغذيو ریزمغذيیییت غذاماه
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تـرین هـدف    مهـم  عنـوان  بـه کشـور همـواره   ت در حـال رشـد   یـ عمج يبراها آن دسترسی به

قیمـت  یرمنطقـ یو غ هیـ رویش بـ یجاد نوسانات و افـزا یو از ا شودشور محسوب کيا برنامه

بـراي محصـوالت   يدرآمـد  کشـش بـر اسـاس نتـایج،     که آنضمن  .گردد يریوگجلها آن

این بدین معناست کـه گوشـت قرمـز، گوشـت مـرغ،      . باشدتر از واحد می، کوچکمذکور

در مطالعات مختلـف نیـز اذعـان     که آنبا توجه به . هستنديي ضرورهاکاال ریمرغ و ش تخم

، اسـت  پردرآمـد يهـا بیشتر از گروه درآمد کميهاروهگ يبرا شده است که کشش قیمتی

بنابراین در ایـن زمینـه   . جامعه خواهد داشت درآمد کمبر قشر  ياثر بیشتر یتغییرات قیمت لذا

بین خانوارها  يمساو طور بهتوسط دولت  ارز ترجیحی ناشی از حذف چنان چه توزیع منابع

ي هـا گـروه  يیش قیمـت را بـرا  تواند افزانمیدرآمد این باز توزیع  تنها نهتداوم داشته باشد،

 ازآنجاکـه .شـوند بیشـتر منتفـع مـی    يدرآمـد  ياالبـ يهـا جبران کند، بلکه گروه درآمد کم

هـا،  ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده(هاي آتی محصوالت مذکور احتمال افزایش قیمت

آثـار  جبـران   برايدور از انتظار نیست، لذا مقتضی است ) نرخ ارز و انتظارات تورمی داخل

هـا  رشـد هزینـه   تناسب بههاي پائین درآمدي اجراي طرح، یارانه پرداختی به قشرها و دهک

.افزایش یابد
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  منابع

ــاکروح، پ- ــتحل"،)1397. (ریســاپ ــار تغ لی ــآث ــرآورده مــتیق راتیی ــايف ــیپروتئ ه ــاه  ین ــر رف ب

-1:94سـال هجـدهم، شـماره    ،مجله اقتصـادي ،"رانیکنندگان در ا و مصرف دکنندگانیتول

69.

نرخ ارز بر  نیینحوه تع ياثرگذار یبررس"، )1399. (محمد دیسکفایی، ی، نغمه و علیپور فتح-

  .97-132: 53، سال چهاردهم، شماره فصلنامه اقتصاد مالی، "يرفاه اقتصاد

 ریتـأث  یبررسـ "،)1392. (راوتطـ  ،یو عـارف عشـق   حمـد قهرمان زاده، م سماعیل؛بهار، ا شیپ-

، سـال  )ياقتصاد و کشاورز(ياقتصاد کشاورز،"رانیدر ا ییمواد غذا تمیعبور نرخ ارز به ق

.1-4:21هفتم، شماره 

 شیافـزا  یابیـ ارز"). 1392. (هـرا ز ،یصـحبت  رهـاد و ، فیخـداداد کاشـ   ؛اکبرینژاد، عليخسرو-

، سـال دوم،  يفصـلنامه راهبـرد اقتصـاد   ،"رانیـ ا يشـهر  يبر رفاه خانوارها ییمواد غذا متیق

  .73-98: 4شماره

. کیمـه و هـاتف، ح  سـید مهریـار  ،یصدراالشـراف  ؛اکبریعل ،يسرور حمود؛م ،یکاخک دانشور-

 ینـ یب شیکنندگان و پـ  و مصرف دکنندگانیبر رفاه تول ریش متیق رییاثرات تغ نییتع"). 1386(

دانشـگاه   ،رانیـ ا يانجمـن اقتصـاد کشـاورز    ،رانیـ ا يکنفرانس اقتصاد کشاورز نیششم،"آن
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