
 بهمن دانايي 
توليــد قند و شــكر يــك فعاليت 
چند بعدي اســت كــه از دل خاك و 
مزرعه هاي خــرد و پراكنده چغندر و 
نيز اراضي بزرگ و يكپارچه نيشكر در 
پهنه ايران و نيــز ده ها كارخانه و نيز 
ســاير فعاليت هاي پيشين و پسين را 
دربر مي گيرد. اين صنعت راهبردي كه 
يكي از اصلي ترين نيازهاي انسان را در 
بستر و چارچوب امنيت غذايي تأمين 
مي كند در ســال 1399 با انبوهي از 
مشــكالت ريز و درشــت روبه رو بود. 
بخشــي از تنگناهــاي ايــن فعاليت 
عمومي به همــه فعاليت هاي صنعت 
برمي گردد و بخشي از مشكالت نيز در 
چارچوب مشــكالت خاص به صنعت 
قند و شــكر برمي گردد. به طور مثال 
فعاليت هاي صنعتي در گيرودار  همه 
تغييرات مديريتــي در وزارت صنعت 
معدن و تجارت بودند اما صنعت قند و 
شكر به دليل ماهيت فعاليت هايي كه 
دارد با دو وزارتخانه ســروكار دارد كه 
ياد  وزارت  در  مديريتي  گرفتاري هاي 
شــده و نيز وزارت جهاد كشاورزي بر 
فعاليت هاي اين صنعت سايه انداخته 
بــود. صنعت قند و شــكر در ســال 
1399 سرانجام از زير بليت تخصيص 
دالر 4200 تومانــي بيــرون آمد اما 
پيامدهايش هنوز دامنگير صنعت باقي 
مانده است. صنعت قند و شكر نيز مثل 
بقيه فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي 
در ســال 1399 از سه متغير اساسي 
شامل كرونا، تحريم و نيز سياست هاي 
تأثير پذيري  دوازدهم  دولت  اقتصادي 
داشــت و بيراهه هايي برايش كشيده 
شد. اين صنعت شاهد فراز و فرودهاي 
صنايع پسين و مصرف كنندگان شكر 
بــود و نيز از تغييرات نــرخ ارز، تورم 
باال و نيــز نغييرات نــرخ بهره بانكي 
و سياســت هاي تجارتي آسيب ديد. 
متأســفانه روند پيشــين در توليد و 
تجارت شــكر كه منجر به رســيدن 
به درجه هاي باال از خوداتكايي شــده 
بود از ريــل خارج و واردات نســبت 
به ســال هاي رونق توليد داخل سهم 
بيشــتري در تأميــن نيازهاي داخلي 
پيدا كرد و باورها بــه خود اتكايي از 
در جريان  دوباره  وارد كنندگان  سوي 
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به اميد شكستن يخبندان 
سرمايه گذاري در سال 1400 

بهار متفاوت  هم خجسته باد 
ايرانيان بر اســاس يك عادت نيك تاريخی روزهای نو شــدن طبيعت را 
جشــن می گيرند و روزهايی را دســت از كار می كشند و به كارنامه و برنامه 
سپری شده و در راه می انديشند. اين بهار اما با بهارهای پيشين اين تفاوت را 
دارد كه متأسفانه ويروس قاتل كرونا در ايران همچنان قربانی می گيرد و بايد 
بســيار مراقب باشيم تا جان و جســم و روح خود و ديگران را از اين ويروس 
درامان نگه داريم. بهار 1400 اما از اين نظر كه تحريم و رشدهای كند و تورم 
باال گروه بيشتری از ايرانيان را به تله  فقر و تهيدستی انداخته است با بهارهای 
پيشين تفاوت دارد. ايرانيان اما از اين سال های نه چندان خوش كم نديده اند و 
با بردباری و مدارا و سخت كوشی از آن عبور كرده اند. ايران بزرگ آنقدرتوانايی 
دارد كه اين روزهای سخت را پشت سر بگذارد. نشريه شكر سال نو را به همه 
 خوانندگان ارجمند و نيز خانواده بزرگ صنعت قند وشكر تهنيت می گويد و 
از خداوند بزرگ بهترين روزها را برای آنها آرزو می كند. بهار ايران هميشه زيبا 

خواهد ماند و اين را سرزمين جاويد ايران نشان داده است.

 قند قهستان سال آينده راه اندازي مي شود
رييس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت خراســان جنوبي 
گفت: كارخانه قند قهســتان در شهرستان درميان كه بيش از 
6 سال قبل تعطيل شــده بود تا ارديبهشت 1400 مجدداً وارد 
چرخه توليد مي شود. عباس جرجاني در نشست ستاد پيگيري 
اجراي سياســت هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه به رياست رييس 
كل دادگستري خراسان جنوبي برگزار شد، افزود: كارخانه قند 
قهستان ســال 1340 با هدف ايجاد اشتغال و تثبيت جمعيت 

در مرز شهرســتان درميان راه اندازي شد. وي گفت: فرسودگي 
تجهيزات، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، بدهي به بانك، 
حقوق معوق كارگران و سوءمديريت منجر به تعطيلي اين واحد 
توليدي در سال 92 شد. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبي اظهار داشت: با پيگيري و همكاري دستگاه قضا 
و ســاير دستگاه هاي اجرايي بخش زيادي از مشكالت اين واحد 

توليدي رفع شده و تجهيزات الزم نيز خريداري شده است. 

صفحات 2 و3



ادامه از صفحه اول
معلوم هاي سال 1400

مســأله صنعــت قند و شــكر در ســال1400 معلوم ها و 
مجهول هايــي دارد كــه باز شــناخت آنها براي رســيدن به 
راه حل هاي موفق در حل مسأله ضرورت تمام عيار دارد. معلوم 
اصلي اين اســت كه ايران نياز به تهيــه 2 تا 2.3 ميليون تن 
شكر در ســال 1400 دارد. در صورتي كه سرانه مصرف شكر 
با تغييرات بزرگ روبه رو نشــود بايد اين ميزان شــكر به بازار 
عرضه شــود تا بازار در تعادل به سر برد. معلوم ديگر كه بر اثر 
تجربه به دســت آمده اين است كه عرضه شكر به دليل اينكه 
يك محصول با پايه زراعت و كشــاورزي به حساب مي آيد در 
طول 12 ماه ســال از نظر ميزان عرضه فاقد توازن است و در 
فصل و ماه هاي خاصي مقدار بيشــتري عرضه مي شــود و در 
ماه ها و فصل هايي از ســال كمتر عرضه مي شــود. با توجه به 
اينكه ميزان توليد داخلي هرگز به اندازه نياز داخلي نبوده است 
معلوم ديگر اين است كه ايران نياز به واردات شكر دارد تا بازار 
به تعادل برســد. در فاصله زماني كه توليد به بازار عرضه شود 
اما شكاف هاي زماني وجود دارد كه اگر از سوي مديران قند و 
شكر اعم از مديران كارخانه ها و نيز مديران تجارت خارجي با 
بهره وري و كارآمدي مديريت نشود به تالطم بازار منجر شده 
و شــرايط را به زيان توليد داخل بــه هم مي زند. معلوم ديگر 
اين است كه چغندركاران ايراني همانند هر فعال اقتصادي به 
اين مي انديشند كه از داشــته خود شامل زمين و نيروي كار 
بيشــترين سود را ببرند و در صورتي كه قيمت نسبي چغندر 
به سيب زميني سود كمتري بدهد به سراغ كشت سيب زميني 
مي روند. اين اتفاق بارها رخ داده است و در ايران شاهد بوده ايم 
كه عدم رعايت اين معلوم آشكار شرايط را به زيان توليد داخل 
كرده اســت. معلوم ديگر در اين صنعت كه دهه هاي طوالني 
اســت بر بازار و صنعت قند و شكر حاكم است عدم تعادل و 
توازن و هماهنگي ميان تجارت خارجي و توليد داخل اين كاال 
اســت. وارد كنندگان ورزيده و استخوان خرد كرده در تجارت 
خارجي قند و شــكر هميشــه دنبال گل آلود كردن آب براي 

زمين زدن توليد داخلي شكرند .

مجهوالت سال 1400 
در صدر مجهوالت صنعت قند و شكر در سال آينده اين 
است كه در انتخابات بهار 1400 كدام طيف از كدام جناح 
سياسي برنده شــود و چه كسي با كدام گرايش سياسي و 
اقتصادي بر اســب قدرت رياســت جمهوري سوار مي شود. 
تجربه نشان مي دهد يك دولت مثل دولت نهم و با وزيراني 
در صنعت و كشاورزي به راحتي از خير توليد داخلي شكر 
به نفع واردات چشم پوشــي كرده و حاضر نيستند از توليد 
داخل حمايت كافي و الزم را داشــته باشــند. در مقابل اما 
ديديم دولت يازدهم با يك وزير عالقه مند به توليد داخلي از 
واردكنندگان نهراسيد و توليد داخل را با هر ابزاري افزايش 
داد. نكته ديگر اين اســت كه آيا دولت تازه اي كه بر سركار 
مي آيد باور دارد با تشــكل هاي تخّصصي همكاري پاياپاي 
داشته باشد و از مهارت ها و تخّصص مديران و سرمايه گذاران 
اين صنعت و نيز تجربه انباشت شده در انجمن صنفي قند و 
شكر استفاده كند؟ واقعيت اين است در دولت هاي گوناگون 
اين همكاري اجتناب ناپذير بســته به ســليقه و گرايش و 
شخصيت كارشناسان دولت سست و استوار مي شده است. 

يكي ديگر از مجهوالت در سال 1400 به تحوالت نرخ ارز 
برمي گردد كه البته يك مشكل عمومي هم به حساب مي آيد. 
واقعيت اين اســت كه سياست هاي ارزي دولت دوازدهم به 
دليل وضعيت خاص سياست خارجي و اينكه كشور درگير 
جنگ اقتصادي است فاقد ثبات است و در سال 1400 كه 
دولت نيز تغيير مي يابد و نيز احتمال دارد در موضوع پرونده 
هســته اي دگرگوني هاي ناشناس پيش آيد و اين مسأله بر 

عرضــه و تقاضاي ارز اثر بگذارد و نرخ ارز نقطه اي بايســتد 
كه تعادل فعلــي در واردات و توليد داخلي ديگر در همين 
نقطه فعلي باقي نماند. بــا توجه به اينكه هزينه هاي توليد 
اكنون با دالر 25 هزار توماني انجام مي شود و ارز ارزان نيز 
براي واردات تخصيص داده نمي شود در شرايط ويژه اي قرار 
داريم. اگر ناگهان قيمــت هر دالر از 25 هزار تومان به 15 
هزار تومان سقوط كند واردات شكر مقرون به صرفه خواهد 
بود و تعادل به زيان توليد داخل به هم مي خورد. به هر حال 
اين مجهول در اقتصاد ايران و در صنعت قند و شكر به اين 
دليل كه بخشي از نياز كشور ناگزير بايد از خارج تأمين شود 

بسيار بر سرنوشت صنعت مؤثر خواهد بود. 
يكي از گرفتاري هاي عمده صنعت قند و شــكر در همه 
دهه ها اين بوده و هســت كه هر دولتي مي خواهد با شكر 
ارزان به مردم خدمت كند و براي رسيدن به اين هدف خود 
از ابزارها و ســازمان هايي مثل قيمت گذاري دستوري و نيز 
سازمان هاي حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و 
سازمان تعزيرات اســتفاده مي كند. در فضايي كه دولت به 
صنعت خدمات ترجيحي مي داد اين رفتار ها شــايد توجيه 
داشــت اما در وضعيــت فعلي كه دولت هيــچ كمكي به 
توليد داخلي نمي كند ارزان نگه داشــتن قيمت كارخانه ها 
دردســرهاي فســاد و رانت را دوباره زنده كرده و شرايط را 
برهم مي زند. براي سال 1400 چشم اندازي از اين نظر ديده 
نمي شــود و كارخانه هاي قند و شكر اميدوارند يك بار براي 

هميشه از اين مسأله تاريخي عبور كنيم. 
دولت هاي گوناگون در ايران سياســت هاي تجاري ويژه 
داشته و خواهند داشــت. وارد كنندگان شكر در ايران يك 
گروه كوچك و ســازمان يافته با قــدرت البي گري پنهان و 
آشــكار فوق العاده اي هســتند كه مي توانند و توانستند در 
ســال هاي اوج تحريم ميليون هــا دالر ارز كمياب را براي 
واردات در اختيار بگيرند. يكي از مجهوالت شــكر در سال 
1400 نگاه به واردات در برابر توليد داخل است. در صورتي 
كه واردكننــدگان بتوانند در اليه هــاي گوناگون نهادها و 
وزارتخانه هاي ذي نفوذ در توليد و تنظيم بازار شكر راه يابند 
مي توانند به زيان توليد داخل سهم واردات را افزايش دهند.

از گرفتاري هاي صنعت در ايران از جمله صنعت قند و شكر 
اين اســت كه براي تأمين سرمايه در گردش با بانك ها اتكاي 
بااليــي دارند. منافع بانك هاي ايراني بــه دليل قدرت بااليي 
كه دارند هميشــه بر توليد برتري داشــته و منابع و پس انداز 
شهروندان را به باالترين نرخ به توليد وام مي دهند. در سال هاي 
پيشــين دولت هاي وقت وبه ويژه بانك مركزي بسته پولي و 
ارزي كه در آن سياســت هاي نرخ سود نيز گنجانده مي شد را 
قبل از ســال تازه اعالم مي كردند اما در سال جاري اين اتفاق 
نيفتاده است. اگر بانك ها نرخ هاي سود بااليي را مطالبه كنند 
وضعيت دخل و خرج كارخانه ها را به هم مي زند و اين نيز يكي 

ديگر از مجهوالت صنعت قند و شكر است. 
سياســت خريد تضميني چغندر قند نيز در سال آينده 
وضعيت نامشــخصي دارد. آيا قرار است اين سياست ادامه 
يابد؟ آيا دولتي كه بر ســر كار مي آيد به اهميت زمان بندي 
در تعييــن و اعالم قيمت تضميني و پيامدهاي آن بر نظام 

كشت آشنايي كافي خواهد داشت؟

معلوم و مجهول قند و شكر در سال 1400
شماره 207 - اسفند 21399

به اميد شكستن 
يخبندان سرمايه گذاري 

در سال 1400 
تجربــه جامعه هاي انســاني به ويژه كشــورهاي 
قدرتمند اقتصادي جهان و پيشگام در افزايش توليد 
و باز كردن دروازه كشورهاي ديگر مثل اروپاي غربي 
و نيز امريكا نشان مي دهد اين كشورها پس از انباشت 
ســرمايه و به جريان انداختن آن توانستند راه توسعه 
صنعتي و اقتصادي را هموار سازند. دردوره اي نزديك تر 
نيز مي توان به تجربه كشورهاي نوظهور صنعتي مثل 
كره جتوبي و تركيه اشــاره كرد كه توانسته اند خود 
را از مدار توســعه نيافتگي رها كرده و با شتابي قابل 
اعتنا و با فاصله اي هر روز كاهنده تر به صف كشورهاي 
توسعه يافته قديمي تر برسانند. اين گروه از كشورهاي 
نوظهور صنعتي نيز تنها با انباشت سرمايه و شكستن 
سد هايي كه پيش روي سرمايه گذاري بود به اين درجه 

از توسعه رسيده اند.

سرمايه از كجا انباشت مي شود 
حاال يك پرسش بنيادين پيش رو است: كشورهاي 
پيشگام توسعه يافته از كدام محل سرمايه نخستين را 
فراهم كردند؟ در اين بــاره البته تفاوت ديدگاه وجود 
دارد. برخي باور دارند گام نخســت انباشــت سرمايه 
در اروپــاي غربي در دوراني برداشــته شــد كه آنها 
توانستند كشــورهاي ديگر را مستعمره خود كرده و 
مواد اوليه كشورهاي استعمارزده را به سرزمين خود 
بــرده و در برابر آن كاالي ســاخته شــده خود را به 
زور به اين كشورها بفروشــند. يك ديدگاه ديگر اين 
است كه در اين كشورها نظام اقتصادي اجازه انباشت 
ســرمايه و ســود بردن به هر ميزان را به افراد مي داد 
و آنها با اين نظام اقتصادي درآمدهايي بســيار فراتر 
از هزينه هاي زندگي به دســت آورده و پس اندازهاي 
خود را به ســرمايه گذاري اختصاص دهند. همچنين 
گفته مي شــود و تجربه تدوين شده تأييد مي كند كه 
كشــورهاي نوظهور صنعتي نيز از مازاد سرمايه هاي 
بين المللي در جريان آزاد شــدن راه صدور ســرمايه 
توانسته اند از روش هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم 
يا اعتبارات و نيز فاينانس ســرمايه الزم براي عبور از 
مدار توسعه نايافتگي رابه دست آورده و اين مرحله را 

پشت سر بگذارند.

ايران سرمايه داشت 
پيش از داستان اصلي اين بخش از نوشته بايد قبول 
كنيم اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته 
نسل اول و نيز كشورهاي نوظهور صنعتي پس افتاده 
است و فاصله و شــكاف بزرگي ميان اقتصاد ايران با 
كشورهاي دسته اول و كشورهاي توسعه يافته دهه هاي 
تازه سپري شده رخ داده است. نشانه هاي اين شكاف 
بزرگ در درآمد و توليد ســرانه به ويژه توليد ســرانه 
صنعتي و نيز صادرات و به خصوص صادرات كاالهاي 
تكنولوژيــك ونيز كيفيت سياســت گذاري اقتصادي 
مي توان ديد. واقعيت اين اســت اقتصاد ايران از نظر 
كيفيت سياســت گذاري، صادرات و توليد صنعتي به 
رغــم اندازه قابل اعتنا در رديف كشــورهاي در حال 
توســعه قراردارد. اين در حالي است كه از نظر درآمد 
ســرانه به شدت در وضعيت نامســاعد قرار داريم. آيا 
ايران سرمايه كافي در اختيار نداشت؟ متأسفانه بايد 
گفت در حالي كه كره جنوبــي، تركيه و چين براي 
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كسب دالر هاي مورد نياز بايد سخت تالش مي كردند 
اما ايران نزديك به 60 ســال به درآمدهاي ارزي آسان 
حاصل از صادرات نفت دسترســي داشت اما اين منابع 
به جاي ســرمايه گذاري در زيربناها و در مسير توسعه 
صنعتي و كشــاورزي بــه خريد محبوبيت سياســي 
سياســتمداران اختصاص يافت و حاال اين روزها از اين 
درآمد هم محروم شده ايم. اگر اين گزاره باال را به لحاظ 
 ذهني و حيثيتــي قبول كنيم مي توانيم داليلي كه به 
يخ زدن جريان سرمايه گذاري در ايران منجر شده است 
اشــاره و يادآور شويم چگونه مي توان اين يخ ضخيم را 

در سال 1400 آب كرد.

وضعيت موجود 
پيش ازتشريح داليل يخبندان ســرمايه گذاري در 
ايــران به ويژه در دهــه 1390 و ارايــه راه هايي براي 
عبور از يخبندان سرمايه گذاري در ايران نگاهي از سر 
اشاره به برخي اطالعات ناراحت كننده درباره وضعيت 

سرمايه گذاري در ايران خواهيم داشت. 
يك گزارش پژوهشكده امنيت اقتصادي توضيح داده 
است: »تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 10 سال گذشته 
روند كاهشي داشته است. سرمايه گذاري خصوصي در 
يك سال اخير از 1114/4 هزار ميليارد تومان به 75/7 
هزار ميليارد تومان رســيده و افت محسوسي را تجربه 
كرده است. ســرمايه گذاري دولتي نيز در سال 1388 
معادل 41/4 هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 1398 
به 22 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. عدم تحقق 
مخارج عمراني دولت، كســري بودجه دولت و محدود 
شدن اعتبارات در دسترس بخش خصوصي، بي ثباتي 
اقتصادي و باال بردن ميزان ريسك و نااطميناني در اقتصاد 
كشور، فقدان نگاه بلندمدت و دخالت عوامل سياسي در 
مقوله سرمايه گذاري، افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري 
و نداشتن اســتراتژي مشخص در ســرمايه گذاري را 
مي توان از مهم ترين داليل افت سرمايه گذاري داخلي 
در سال هاي گذشته دانست. ميزان سرمايه گذاري كل 
در سال 1388 معادل 158/4 هزار ميليارد تومان بوده، 
اما اين رقم در سال 1398 به 97/7 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. با وجود روند نزولي سرمايه گذاري دولتي و 
خصوصي در اين سال ها، اما ميزان كاهش سرمايه گذاري 
خصوصي بسيار محسوس است و با توجه به سهم باالي 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص، دليل عمده كاهش سرمايه گذاري كل به اين 
بخش مربوط مي شــود. معاونت بررسي هاي اقتصادي 
اتاق بازرگاني تهران نيز در گزارشــي با عنوان »موتور 
خاموش سرمايه گذاري« نوشته است: سرمايه گذاري كل 
اسمي در سال 1398 نسبت به سال 1383 حدود 11 
برابر شده است كه شامل 13 برابر شدن سرمايه گذاري 
اسمي در حوزه ساختمان و 9 برابر شدن سرمايه گذاري 
در حوزه ماشين آالت اســت. اما سرمايه گذاري واقعي 
در ســال 1398 به 98 هزار ميليارد تومان رسيده كه 
كمترين ميزان سرمايه گذاري در 15 سال اخير است. 
روند كاهشي سرمايه گذاري بخش خصوصي از 1391 
آغاز شده اســت. در اين سال ســرمايه گذاري بخش 
خصوصي 126 هزار ميليارد تومان بوده كه به 76 هزار 
ميليارد تومان در سال 1398 سقوط كرده است. رشد 
عمومي منفي سرمايه گذاري در دهه 1390 همزمان با 
تحريم )4 سال( و بعد از آن )2 سال( را تجربه كرده ايم.

فقط در سال هاي 1393 و 1396 سرمايه گذاري رشد 
قيمت داشته است. در حالي كه در دوره اجراي برنامه 
سوم توسعه رشد 10 درصدي در سرمايه گذاري داشتيم 
در دهه 1390 به رشــد منفي رسيده ايم. در سال هاي 
1391 تا 1395 به طور متوسط شاهد رشد منفي 4/2 

درصدي و در ســال هاي 1391 تا 1398 شــاهد رشد 
منفي متوسط ســاالنه 4/9 درصدي بوده ايم. ميانگين 
رشد ســرمايه گذاري بخش خصوصي از سال 1390 تا 
1398 حدود 6 درصد منفي بوده اســت. در سال هاي 
1383 تا 1398 شاهد رشد منفي چهار درصدي ساالنه 
ســرمايه گذاري در ماشين آالت بوده ايم. سرمايه گذاري 
27 هزار ميليارد توماني در ماشين آالت در سال 1398 
كمترين رقم در 15 ســال اخير اســت. در سال هاي 
1390 تا 1398 شاهد ميانگين رشد ساالنه منفي 9/7 
درصدي ســرمايه گذاري در ماشين آالت بوده ايم. افت 
28 درصدي ســرمايه گذاري واقعي ماشين آالت بخش 
خصوصي در هشت سال اخير در مقايسه با دوره مشابه 
و رشد منفي 10 درصدي در سال هاي 1390 تا 1398 

اتفاق افتاده است.
در سال 1398 براي نخســتين بار از سال 1388 با 
افت رقم موجودي سرمايه خالص واقعي مواجه شده ايم 
كه معنايش اين اســت كه سرمايه گذاري جديد كمتر 
از رقم اســتهالك سرمايه قبلي اســت. روند نزولي با 
شتاب رشد واقعي موجودي سرمايه خالص در سال هاي 
1388 تا 1398 نيز به چشم مي آيد. هفت سال متوالي 
رشد منفي موجودي سرمايه ماشين آالت، تشديد افت 
موجودي ســرمايه ماشــين آالت در دو سال 1397 و 
1398 و افت ســرمايه گذاري جديد، فرسودگي باال و 
عدم به روزرســاني خطوط توليد، تشديد محدوديت و 
ممنوعيت واردات تجهيزات و ماشــين آالت و تشديد 
شــكاف با فناوري هاي نوين نيز قابل توجه است. روند 
رشــد منفي واقعي سرمايه ســاالنه موجودي سرمايه 
ماشــين آالت از منفي 0/7 درصد به منفي 3/9 درصد 
نگران كننده اســت.در حالي كه در سال 2017 شاهد 
جذب سرمايه گذاري مستقيم به ميزان پنج ميليارد دالر 
بوديم، اين رقم در ســال 2019 بــه عدد 1/5 ميليارد 
دالر سقوط كرده است. اين رقم كمتر از ميانگين جذب 
ســرمايه در سال هاي 2005 تا 2007 است كه معادل 
4/2 ميليارد دالر بوده است.در اين گزارش نيز نبود ثبات 
اقتصادي، فقدان تصويري شفاف از وضعيت فعلي اقتصاد 
و مبهم بودن آينده اقتصاد، عدم قطعيت، نااطميناني و 
ريسك باالي شــروع كار، نبود محيط رقابتي، انحصار 
در بازارها، تنگناي اعتباري و عدم سهولت تأمين مالي، 
غيرواقعي بودن متغيرهــاي كليدي مثل نرخ ارز، نرخ 
بهره و حامل هاي انــرژي و عدم رويكرد برون گرايي از 

جمله چالش هاي حوزه سرمايه گذاري ذكر شده است.

چرا خشكسالي سرمايه گذاري 
درحالي كه ايران براي عبور از مدار توســعه نيافتگي 
نياز به رشدهاي باالي سرمايه گذاري دارد چرا در ايران 
خشكسالي سرمايه گذاري اتفاق افتاد؟ واقعيت اين است 
كه در اين باره نكات فني و دقيقي از سوي اقتصاددانان و 
نيز فعاالن و كارشناسان اقتصادي به تفصيل بيان شده 
است. اما آنچه در نقطه كانوني اين وضعيت قابل اعتنا 
اســت و البته در اين باره كمتر به صورت شفاف بحث 
شده است، اقتصاد سياســي ايران است. اين وضعيتي 
كه ايران از نظر يخبندان ســرمايه گذاري دارد را بايد 
دراســتيالي امور سياسي بر امور اقتصادي جست وجو 
كرد. متأســفانه نوع مبارزه سياســي در داخل راه هاي 
توسعه سرمايه گذاري را بســته است دولت هاي ايران 
پس از جنگ راهبردهايي به طور بنيادين متفاوت از هم 
را در سياست هاي اقتصادي به كارگرفته و در امتداد هم 
حركت نكرده اند. دولت هايي كه هركدام هشت سال بر 
اقتصاد حكومت كردند سياست هاي اقتصادي را نه بر 
اساس راهبردي مبتني بر ادامه سياست هاي بلندمدت 
بلكه براســاس سياست خاص خود تهيه و اجرا كرده و 

به اين ترتيب بر بي ثباتي هاي پيشين افزوده اند. يكي از 
داليل خشكسالي و يخبندان سرمايه گذاري در صنعت 
ايران بي ثباتي در سياستگذاري هاي نيم سده گذشته 

است. 
از سوي ديگر دولت هاي ايران هرگز به اين نينديشيدند 
كه عقل اقتصادي يك گروه كوچك به اســم دولت يا 
كابينــه از عقل همه ايرانيان بــراي اداره اقتصاد خود 
مردم در هرگروه و قشري كمتر است بلكه برعكس آن 
انديشيده و عمل كرده و مي كنند. به طور مثال در حالي 
كه در صنعت قند و شكر يك تاريخ 125 ساله و شمار 
قابل اعتنايي از مديران و متخّصصان با تجربه وجود دارد 
گروهي در دولت باوردارند مصالح اين مديران و صاحبان 
كارخانه ها را بيشتر از خود آنها تشخيص مي دهند. يكي 
از مهم ترين گرفتاري ها اين است كه آنها براي صيانت 
از ميز رياست خود روش هاي برخالف منطق اقتصادي 
مثل قيمت گذاري دســتوري را بر صنعت اعمال كرده 
و به كارخانه دار تكليف مي كنند ما به شــما مي گوييم 
قيمت محصول شــما چقدر است و كي و به چه كسي 
بفروشيد. اين روش منسوخ شده در جهان اما در ايران 
هنوز كاربرد وسيعي دارد و راه را بر نوآوري و خالقيت 
و ســرمايه گذاري نوآورانه بسته است.واقعيت اين است 
درايران نرخ ارز و نرخ بهره بانكي به مثابه دو متغير مهم 
در سرمايه گذاري در اختيار كامل دولت ها بوده است و 
شرايط سياسي كشــور در داخل وخارج، اين نرخ ها را 
تحت تأثير قرار مي دهد و سرمايه گذاران احتمالي را با 
سرگيجه مواجه مي كند. فرض كنيد كسي االن شروع 
به احداث كارخانه اي كند و براي كارخانه مورد نظر بايد 
از خارج ماشــين آالت وارد كند و االن قيمت دالر 24 
هزار تومان است. اما او نمي داند االن اگر همه كاالهاي 
مورد نياز را ســفارش دهد 6 ماه ديگر قيمت دالر 30 
هزار تومان است يا 18 هزارتومان. درباره نرخ بهره بانكي 
نيز همين مسأله وجود دارد. درايران هيچ راهي وجود 
ندارد كه ســرمايه گذار بداند برنامه اي كه براي توسعه 
بنگاه دارد يا كارخانه اي كه تازه مي خواهد بنا كند يك 
سال بعد با ثبات روش ها و اراده ها روبه رو خواهد بود يا 

با توفان روبه رو مي شود. 

چه بايد كرد؟ 
مي گويند گذشــته چراغ راه آينده اســت. بر اساس 
همين اســتدالل است كه بايد گفت متأسفانه با وجود 
بي ثباتي سياست گذاري و نيز استيالي ديوان ساالران بر 
كارآفرينان و سرمايه گذاران اميدواري ها را نبايد جدي 
گرفت. از سوي ديگر هر ايراني دلسوز به اين مرز و بوم 
نيز مي داند نبايد دست روي دست گذاشت و ساكت ماند 
و اقتصاد و صنعت را به سليقه سياسي اين يا آن حزب 
و جناح گره زد. واقعيت اين است كه ايران مي تواند در 
يك دوره منطقي و بر اســاس تجربه و تخّصص هزاران 
كارآفرين و ميليون ها نيروي تحصيلكرده از بن بســت 
اقتصاد ضعيف بيرون بيايد و در مســير توســعه قرار 
گيرد. در ايران بايد جنبش ذهني نيرومندي راه بيفتد 
كه پيامد آن اعتماد به عقل معيشتي شهروندان باشد. 
در اين صورت بخش بزرگي از همه مشكالت بر طرف 
مي شــود. گام بعدي اين اســت كه دست و پاي دولت 
و صدها دستگاه، مؤسســه و سازمان دولتي را در يك 
جنبش دولت زدايي كوچك كرده و راه ها را بازكنيم تا 
نهادهاي مدني به ويژه خانواده ها و بنگاه ها بدون واسطه 
با هم در داد و ســتد باشند. دراين صورت انگيزه براي 
ســرمايه گذاري افزايش مي يابد. در صورتي كه شرايط 
سياســت خارجي نيز به سامان باشد ايران مي تواند به 
سادگي سرمايه مورد نياز براي توسعه اقتصاد را از مسير 

تعامل با جهان به دست آورد.
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موج اخير گرما در اروپا، باعث افزايش ســريع قيمت بسياري از محصوالت كشاورزي 
اتحاديه اروپا شــده اســت. تاكنون فقط شكر از اين وضعيت مســتثني بوده است. آيا 
مي توان انتظار داشت كه تداوم اين وضعيت، باعث ايجاد تغييرات وسيع در سطح الگوي 

كشت كشاورزان شده و نشانه اي براي خروج بازار كساد سال 2019 باشد؟

تغيير روند قيمت ها
در خالل ماه هاي ژوئيه و آگوســت، بيشــتر مناطق اروپا با گرماي غيرعادي و 0/5 تا 4 درجه 
سانتيگراد باالتر از ميانگين معمول مواجه بودند. فرانسه، كشورهاي حوزه بنلوكس، آلمان، جنوب 
بريتانيا، اسكانديناوي،  كشورهاي حوزه بالتيك، لهستان، جمهوري چك و اسلواكي، باالترين گرماي 
نامتعارف )بيش از 2 درجه ســانتيگراد( را شاهد بودند. در خالل اين ماه ها، شرايط خشكسالي در 
جنوب انگلســتان، كشــورهاي بنلوكس،  آلمان، دانمارك، سوئد، غرب لهستان و جمهوري چك 
ادامه داشــت. اين شرايط سبب كوتاه شدن فصل رشد و كاهش بيشتر توليد محصوالت تابستانه 
اين مناطق )عمدتاً ذرت علوفه اي، ذرت خوراكي، چغندرقند و سيب زميني( شد.بر اساس گزارش 
ماه آگوســت واحد نظارت محصوالت مؤسســه MARS اتحاديه اروپا، پيش بيني شده است كه 
عمدتاً به دليل تداوم شــرايط اســتثنايي خشــك يا گرم در اروپاي شمالي و مركزي، محصوالت 
زمســتانه و غالت بهاره با كاهش توليد مواجه باشــند )گندم 2/1درصد، جــو بهاره 1/5 درصد، 
چاودار 3/2 درصد و تريتيكاله 1/5 درصد( پيش بيني هاي فعلي در حوزه اتحاديه اروپا براي توليد 
گندم، جو و چاودار، پايين تر از ميانگين 5 ســاله مي باشــد كه براي گندم 4/5- درصد، جو بهاره 
4/3- درصد و چاودار 14- درصد كاهش توليد منظور شــده اســت.پيش بيني ميزان توليد براي 
ذرت خوراكي، روند كاهشــي با شيب ماليم را نشان مي دهد ولي روي هم رفته از ميانگين توليد 
5 ســاله باالتر است. كاهش شديد توليد اين محصول در اروپاي مركزي و فرانسه با افزايش قابل 
توجه توليد در جنوب شرق اروپا )بخصوص در روماني و بلغارستان به جهت مطلوب بودن شرايط 
آب و هوايي( جبران گرديده است.در مورد چغندرقند و سيب زميني كه در جنوب شرق اروپا كمتر 
كاشت مي شوند(، سطح توليد به ترتيب 5/2- درصد و 6/6 درصد كاهش داشته است. برآورد فعلي 
توليد اين دو محصول در اتحاديه اروپا، پايين تر از ميانگين 5 ســاله آنها اســت. پيش بيني ميزان 
توليد ذرت علوفه اي نيز، نشــان دهنده كاهش حتي بيش از 10 درصدي توليد نسبت به ميانگين 
5 ساله مي باشد.جاي تعجب نداشت كه اين شرايط غيرعادي آب و هوايي، تأثيرات سريع بر روي 
قيمت ها را به همراه داشــته باشد. قيمت كلزا در فاصله ماه هاي ژوئن و آگوست، 9 درصد افزايش 
يافت، ليكن در ماه سپتامبر اندكي كاهش مواجه بود. قيمت ذرت در طي همين مدت، 20 درصد  
و قيمت گندم حتي تا 35 درصد افزايش يافت ليكن در اواخر آگوســت تا حدودي به حالت اوليه 
برگشت. شــكر تنها محصول عمده بخش كشاورزي بود كه عليرغم اين اوج گيري قيمت ها، روند 
نزولي داشت. بازار اين محصول به علت توليد فراوان تحت فشار و در حالت ركود قرار گرفته است.

تالش شركت هاي شكري براي اجتناب از ضرر و ريسك
روند كاهش قيمت شــكر در بازار اتحاديه اروپا در تابســتان 2017 شــروع و بيشترين 
كاهش را در پاييز همان ســال شــاهد بود. در آگوست 2018، قيمت ها به پايين ترين سطح 
خود، يعني 320 يورو ميزان به ازاي هر تن شــكر تحويلي رســيد. كريستال يونيون اولين 
شــركتي بود كه به اين وضعيت عكس العمل نشــان داد و در اوايل تابســتان اعالم كرد كه 
حداقــل قيمت خريد چغندرقند دوره زراعــي 19-2018  را لغو كرد. علت اصلي اين اقدام، 
انتظار كاهش كند بيشتر قيمت ها در ماه هاي آتي بود. اين شركت اعالم كرد توليد كنندگان 

فرانســوي با عدم اطمينان به اتحاديه اروپا و خصومت با دولت نســبت به مصرف بعضي از 
آفت كش ها، مذاكرات تجارت آزاد در مقياس وســيع و دفاع غير قابل قبول از روغن پالم بر 
عليه توليد كنندگان ســوخت زيستي محلي مواجه بوده اند.اين گروه در سال 2016، حداقل 
قيمت هر تن چغندرقند )به عالوه تفاله( را براي برداشــت سال هاي 2017،  2018 و 2019 
كشــاورزان عضو را معادل 27 يورو اعالم كرده بود و عنوان شد كه در صورت بهبود شرايط 
بازار، امكان افزايش پرداخت وجود خواهد داشت.پيش از اين شركت تروس  به عنوان رقيب 
فرانســوي، قيمت خريد هر تن چغندرقند دوره زراعــي 19-2018 را معادل 25 يورو اعالم 
كرده بود. با اين حال، نشــانه هاي ديگري از نگراني همچنان مشــاهده مي شود. اين شركت 
براي توســعه بازار خارجي خود، واگذاري بخشــي از سهام خود به يك شركت بين المللي را 
در دســت بررسي دارد. الكسيس ديووال، رييس هيأت مديره اين شركت اعالم كرد: ضرورتي 
ندارد كه اين شريك جديد حتماً از فرانسه يا الزاماً از ساير شركت هاي توليد كننده شكر باشد. 
شــروع همكاري اين شركت با سرمايه گذاران خارجي و چالش هاي پيش رو به مذاق بعضي 
از شــركا خوش نيامد. اين نارضايتي زماني آشــكار شد كه 70 نفر از اعضاي منتخب هيأت 
نظارتي شركت در اعتراض به سياست هاي شركت استعفا دادند. در مقابل تروس، سه نفر از 
اعضا را اخراج نمود و اظهار داشت كه آنها به منافع شركت آسيب مي رسانند.كارخانجات شكر 
در آلمان )دومين توليد كننده بزرگ شكر اتحاديه اروپا(، مدل هاي مختلفي از قيمت ها را به 
چغندر قندكاران خود پيشنهاد داده بودند. تمايز اصلي مدل هاي پيشنهادي در وجود يا عدم 
وجود يك حداقل قيمت پايه بود. به نظر مي رســد كه بيشتر كشاورزان پيشنهاد قيمت هاي 

متغير را انتخاب كرده اند. بنابراين وضعيت در آلمان به طور كلي با بقيه متفاوت است.

با اين وجود بحران كنوني در بازار، توافقات را تحت فشــار قرار مي دهد. در حالي كه 
اين شــرايط توسط رهبران بازار پذيرفته شده اســت ليكن تاكنون هيچ اقدامي در اين 
خصوص صورت نگرفته اســت. هر دو شــركت به اين نتيجه رســيدند كه ممارست در 
پرداخت هاي چند مرحله اي باعث تخريب بازار مي شود. نهايتاً هر دو شركت بدون اشاره 
به جزييات و راهكارهاي الزم، به دنبال بهينه سازي بيشتر هزينه ها هستند. در انگلستان 

آيا آينده كشت چغندرقند اتحاديه اروپا در مخاطره است ؟
 )F.O.LICHT ‘S( نشريه بين المللي شكر و شيرين كننده ها
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نيز عكس العمل هاي مشــابهي از سوي شركت شــكر AB )به عنوان ليدر بازار( شنيده 
مي شود. تنها توليد كننده شكر چغندري اين كشور در حال آماده شدن براي شروع يك 
ســال كاري ديگر با قيمت ها پايين تر و نتايج پايين تر از حد معمول است. شركت براي 
رســيدن به اين هدف، قيمت چغندرقند را براي سال 2019 تا 9 درصد كاهش داده و 

رقم 20/242 پوند را براي هر تن چغندرقند قيمت گذاري كرد.

آيا تعداد زيادي از كشاورزان در سال ۲01۹ از كشت چغندرقند منصرف خواهند شد؟
با توجه به اينكه قيمت اخير غالت با تأخير زياد اعالم گرديد اين اقدام تأثير چنداني بر 
تصميم گيري براي الگوي كشت سال 19- 2018 نداشت ليكن با وجود اين، قيمت هاي 
مذكور نقش مهمي در تصميم گيري كشاورزان براي الگوي كشت 2019 خواهند داشت. 
البته هر تصميمي در اين رابطه نمي تواند كاماًل بر اساس مقايسه قيمت هاي محصوالت 

مختلف صورت گيرد، حتي اگر وزن قابل توجهي داشته باشند.
مهم تريــن عامــل در اين رابطــه، انعقاد قراردادهاي چند ســاله بين كشــاورزان و 
توليدكنندگان شكر به منظور تمهيدات مقدماتي لغو قانون سهميه بندي شكر در اكتبر 

2017 بود. اين قراردادها مانع هر نوع عكس العمل سريع توسط كشاورزان شده است.
باتوجه به سطح درآمد ناچيزي كه در حال حاضر عايد كشاورزان چغندر كار مي شود 
و دورنماي عدم تغيير اين وضعيت در ســال 19- 2018، بســياري از مسئوالن را وادار 
خواهد كرد تا در قراردادهاي مربوطه تجديدنظر نمايند. در اين رابطه، شــواهد موجود 
نشــان دهنده اين اســت كه حداقل در آلمان، 70 تا 80 درصــد قراردادهاي چغندري 
براي ســال 2019 منعقد گرديده است.در نتيجه، گروه هاي شكري رغبت كمتري براي 
حمايت از پيشــنهادات قيمتي باالي خود نســبت به مقادير باقــي مانده دارند. بعالوه 
نبايســتي فراموش كرد كه با وجود اينكه اكثر قراردادهاي تحويل براســاس عرف بازار 
منعقد شــده اند، احتماالً تمام توليد كنندگان شــكر در سال 19- 2018 دچار خسارت 
خواهند شد. اين بدان معني است كه قيمت هاي پرداختي براي چغندرقند در مقايسه با 

قيمت هاي شكر واردشده به بازار نوسان دارد.
اكنون موضوع سؤال برانگيز اين است كه بسياري از كشاورزان امسال وارد قرارداد سه 
ساله خود خواهند شد. اگر اين مطلب صحت داشته باشد ممكن است تغييرات عمده اي 
را در ســال 2020 شاهد باشــيم كه مذاكرات آن در اوايل سال 2019 آغاز خواهد شد. 
در هر صورت بســياري از انجمن هاي كشاورزان معتقدند كه قيمت چغندرقند در فصل 
جاري بيش از 27 يورو براي هر تن نخواهد بود. اين سطح قيمتي حتي پايين تر از قيمت 
28 تا 32 يورويي مي باشــد كه براي بيشــتر قراردادهاي چغندري در سال 2017-18 
پرداخت مي شود.تاكنون عقيده بر اين بود كه چغندر قند، يك محصول رقابتي در حوزه 
كشاورزي است زيرا نقش مهمي در تناوب زراعي دارد. صحت اين مطلب هنوز هم مورد 
پذيرش است. هرچند پايين بودن قيمت محصوالت جايگزين در سال 18-2017 باعث 
ايجــاد زمينه مطلوب براي جايگزيني و تناوب محصوالت زراعي گرديد اما اين وضعيت 
نمي تواند در فصل 2019 تداوم پيدا كند. بنابراين تصميم گيري براي كشت سال آينده 
بسيار مشــكل خواهد بود. لذا اين مسأله كارخانجات شكر را نگران مي كند كه آيا قادر 
خواهنــد بود چغندر كافي براي فعاليت در ســطح مطلــوب كارخانجات خود را تأمين 

نمايند يا خير؟

ساير عوامل قابل بررسي
در اوايل امسال، اتحاديه اروپا ممنوعيت مصرف آفت كش هاي نئونيكوتينوييدي را در 
دســتور كار قرار داد،  چراكه اين مواد براي حشرات گرده افشان ايجاد تهديد مي كردند. 
اين تصميم هر چند مورد اســتقبال طرفداران محيط زيســت قرار گرفت ليكن انتقاد 
مؤسســات كشاورزي را نيز به همراه داشــت زيرا آنها نگران خسارت اقتصادي خود از 

محل آفات بودند.
 اتحاديــه اروپــا در ســال 2013، يك مهلت قانونــي را براي عدم مصرف ســه نوع 
آفت كــش نئونيكوتينوئيدي صادر كرد و مصرف آنهــا را در محصوالت گلدار )به جهت 
استفاده زنبورهاي عسل و ساير حشرات گرده افشان( ممنوع نمود. در واقع پوسته بذور با 
اين آفت كش ها آغشته شده و آنها را از آفت هاي خاكي محافظت مي نمايند. هنگامي كه 
بذور جوانه مي زنند، آفت كش جذب شــده و در سراسر بافت ها منتشر مي شوند. نهايتاً 
به گرده و شــهد مي رسد و بدين طريق حشــرات گرده افشان آلوده مي شوند. تحقيقات 

آزمايشگاهي زيادي خسارت اين مواد را به حشرات گرده افشان نشان داده اند.
كشــاورزان چغندر كار به دو دليل ممنوعيت اين ســموم را مورد انتقاد قرار داده اند: 
آنها مدعي هستند كه هيچ گونه جايگزين پايداري در گروه نئونيكوتينوئيد وجود ندارند 
و حــذف اين گروه از ســموم از بازار مصرف،  به توليد محصول آنها خســارت مي زند، 
عالوه براين، طبق بيانيه كنفدراســيون بين المللي توليد كننــدگان چغندرقند اروپا در 
بروكســل، در صورت حذف مواد ضدعفوني كننده بذور، كشــاورزان از آفت كش هاي به 
روش سمپاشــي و محلول پاشي اســتفاده خواهند نمود كه آسيب بيشتري به حشرات 
گرده افشان مي رســانند. اين بيانيه هشدار داد؛ كشاورزاني كه قادر به سمپاشي نباشند 

ممكن است نتوانند به فعاليت كشاورزي خود ادامه دهند.

همچنيــن، كشــاورزان ادعا مي كنند كه مفاد بخشــنامه تحريم شــامل چغندرقند 
نمي باشــد. تصميم كميسيون اتحاديه اروپا براساس تحقيقي توسط امور سالمت غذايي 
اروپا )EFSA( ارايه شده بود. در اين تحقيق سه مسأله مربوط به تأثير و آلودگي سموم 
روي زنبورهاي عســل بررسي شده بود كه شــامل بقاياي سموم در گرده وشهد، انتشار 
سموم ضدعفوني در خالل كاشت بذور ضدعفوني شده و آلودگي آب مصرفي مي شود. 

هيچ كدام از اين مسائل در مورد چغندرقند كاربرد ندارند. ماده مؤثر سموم مورد نظر 
در سطح بذر و روي پوســته محافظ آن پاشيده شده و بعد داخل خاك قرار مي گيرند. 
زنبورها هيچگاه در معرض تماس با سموم قرار نمي گيرند زيرا چغندرقند گلدهي ندارد.

مصوبه اتحاديه اروپا بيانگر آنســت كه عرضــه و فروش به نوع ماده ضد عفوني كننده 
نئونيكوتينوئيدي بذور تا اواســط ماه سپتامبر متوقف خواهد شد و آخرين تاريخ مصرف 
اين ســموم روي بذور نيز 19 دســامبر تعيين شــده اســت. با اين وضعيت، محصول 
چغندرقند ســال بعد در معرض تهديد بيشتر آلوده شدن به ويروس زرد چغندر خواهد 
بود. عليرغم توليد چند واريته مقاوم توســط كارشناســان اصالح نــژاد، محّققان اظهار 
مي دارند كه اين بذور حداقل تا 5 سال ديگر قابل دسترس نخواهند بود. در حال حاضر 
به نظر مي رسد كه نظارت بهتر و بهبود مسائل بهداشتي مزرعه، تنها انتخاب كشاورزان 

براي پيشگيري و كنترل آفات و بيماري ها باشد.
در عين حال، انتقــاد توليدكنندگان چغندرقند در بخش هاي شــمال غرب اروپا از 
پرداخت هاي به اصطالح داوطلبانه حمايتي به كشاورزان در اروپاي شرقي و جنوبي، در 

حال افزايش است.
در ســال 2015، مبلغ 170 ميليون يورو به كشــاورزان چغندر كار در 11 كشــور 
پرداخت شد و380 هزار  هكتار از مزارع را زير پوشش قرار داد. بيشترين مبلغ پرداختي 
در روماني )784 يورو براي هر هكتار(،  مجارستان )522 يورو براي هر هكتار( و لهستان 
)502 يورو براي هر هكتار( بود. بروكسل، مبلغ پرداخت ساالنه تا سال 2020 را حداكثر 

179 ميليون يورو و براي 516 هزار هكتار محدود نموده است.
كشــاورزان در فرانسه، آلمان، كشــورهاي بنلوكس، انگلستان، دانمارك و سوئد، اين 
كمك ها را دريافت نمي كنند. به عقيده آنها اين اقدام بازار را تخريب نموده و بازســازي 
اين صنعت را به تأخير مي اندازد. اين عقيده با نتايج تحقيقات انجام شــده در دانشــگاه 
واخنينگن )هلند( در دســامبر 2017 همسو بود. نويســندگان اين مقاله به اين نتيجه 

رسيدند كه اين يارانه ها باعث افزايش توليد چغندر و كاهش قيمت ها مي شود.

دورنما
وضع توليد كنندگان چغندرقند اتحاديه اروپا به ســرعت در حال وخيم شــدن است. 
قيمت محصول آنها به طور بي سابقه اي به پايين ترين سطح خود رسيده و به نظر نمي رسد 
شــرايط بهتري در اين زمينه به وجود آيد. بسياري از آنها گرفتار قراردادهاي چند ساله 
شــده اند به طوري كه قادر نخواهند بود از منافع افزايش قيمت ساير  محصوالت )مانند 

گندم يا كلزا( استفاده نمايند.
اين باعث نارضايتي و نا اميدي بيشــتر آنها در مســير فعاليتشان خواهد شد. ممكن 
است اين وضعيت به نقطه حساسي برسد كه از جنبه سياسي و اجتماعي تحت كنترل 
نباشد و چغندرقند موقعيت ويژه خود را در جايگاه كشاورزي اروپا از دست بدهد. اگرچه 

احتمال نمي رود اين اتفاق قبل از سال 2020 به وجود  آيد.
در اين ايام ســخت، كارخانجات چغندرقندي براي حفظ و نگهداري كشاورزان خود 
با چالش بزرگ مواجه خواهند بود. به نفع آنهاســت كه روابط پايدار و بلندمدت برقرار 
نمايند. در غير اين صورت، ســرمايه گذاري آنها براي توليد در معرض خطر خواهد بود. 
پيش بيني مي شــود بســياري از عواملي كه در حال حاضر اين بخش را تحت فشار قرار 

داده اند، در طول دو سال آينده اين وضعيت را به شدت سخت تر كنند.
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 قيمت خريد تضميني 
چغندرقند بهاره و پاييزه 

تصويب شد 

در جلسه شوراي قيمت گذاري محصوالت اساسي 
كشاورزي، قيمت خريد تضميني چغندرقند بهاره، 
هر كيلوگرم 1247 تومان و قيمت چغندرقند پاييزه، 

هركيلوگرم 1204 تومان تصويب شد.
دومين نشســت شــوراي قيمت گــذاري و اتخاذ 
سياست هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي به 
رياست كاظم خاوازي وزير جهاد كشاورزي و با حضور 
معاون وزير اقتصاد و دارايي، معاون امور بازرگاني سازمان 
برنامه و بودجه، رييس نظام صنفي كشاورزي، رييس 
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، 
رييس بنياد ملي گندمكاران، نماينده سازمان مركزي 
تعاون روستايي ايران، دو نفر از كشاورزان نمونه كشور 
و دو نفر از نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي، برگزار 
شــد.در اين جلسه، قيمت خريد تضميني چغندرقند 
بهاره، هركيلوگــرم 1247 تومان و قيمت چغندرقند 
پاييزه، هر كيلوگرم 1204 تومان تصويب شد.همچنين، 
به دليل كمبود زمان براي تعيين مباشــر براي خريد 
تضميني دانه هاي روغني، شركت بازرگاني دولتي ايران 
به عنوان مباشــر خريد دانه هاي روغني تعيين شد اما 
تصويب قيمت خريد تضميني دانه هاي روغني به جلسه 

بعدي اين شورا موكول شد.

كشت چغندر در هفت هزار 
و 500 هكتار زمين كشاورزي 

لرستان آغاز شد
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي 
لرستان گفت: كشت چغندر در سطح هفت هزار و 500 
هكتار از اراضي كشاورزي استان آغاز شده است و تا اواخر 
ارديبهشت ادامه دارد. جواد صالحيان با اعالم اين خبر به 
رسانه ها افزود: پيش بيني شــده است از اين سطح 400 
هزار تن محصول برداشــت شــود. وي ادامه داد: وزارت 
جهاد كشاورزي هر سال براساس نياز كشور، برنامه اجرايي 
كشــت محصوالت را به استان ها ابالغ مي كند كه امسال 
سهم لرســتان هفت هزار و 500 هكتار ابالغ شده است 
و كشت آن در شهرهاي مختلف استان بر اساس شرايط 
آب و هوايي طي 2 ماه انجام مي شود. صالحيان ادامه داد: 
سطح زيركشت چغندر در لرستان سال گذشته 6 هزار و 
500 هكتــار بود و 350 هزار تن با عيار قند 16.5 درصد 
از اين سطح برداشت شد. به گفته وي لرستان مقام پنجم 
كشور را در توليد اين محصول دارد.150 هزار نفر بهره بردار 
بخش كشاورزي لرستان هستند و 400 تا 600 هزار نفر 
از اين بخش ارتزاق مي كنند و ارزش افزوده ســه ميليون 
تن محصول اســتان به بيش از هفت هزار ميليارد تومان 
مي رســد كه چنانچه مشكل تأمين و تخصيص آب براي 
اين حوزه برطرف شود عالوه بر اشتغالزايي، درآمداقتصادي 

كشاورزان نيز چندين برابر افزايش خواهد يافت.

قيمت غذا در جهان به بيشترين ميزان 7 سال گذشته افزايش يافت
آژانس غذايي ملل متحد اعالم كرد: شــاخص قيمت غذا 
در جهان به بيشــترين ميزان از سال 2014 تاكنون رسيد.

آژانــس غذايي ملل متحد اعالم كرد قيمــت جهاني غذا با 
رشــد هشتمين ماه متوالي در ماه ژانويه نيز افزايش يافت و 
به بيشــترين رقم از ماه جوالي 2014 تاكنون رسيد در اين 

ميان غالت، شكر و دانه هاي روغني پيشتازان قيمت بودند.
براساس شاخص قيمت غذايي سازمان كشاورزي و غذا كه 
ماهانه تغييرات سبدي از غالت، دانه هاي روغني، محصوالت 
لبني، گوشــت و شــكر را برآورد مي كند، بــه رقم 113.3 
واحد در ماه گذشــته رســيد كه اين رقم در ماه پيش از آن 
108.6 بود. فائو در بيانيه اي اعالم كرد كه برداشت غالت در 
جهان در ســال 2020 به ركورد تاريخي رسيده اما هشدار 
داد كه كاهش شــديدي در ذخاير ايجاد شده و نيز واردات 

غيرمنتظره و بيش از اندازه اي هم از سوي كشور چين وجود 
داشــته است.شاخص قيمت غالت براساس اعالم فائو در ماه 
ژانويه به صورت نقطه ماه به ماه به رقم 7.1 درصد رسيد كه 

دبير انجمن كارخانجات صنفي قند و شكر از تصميم دولت براي 
فروش شــكر وارداتي و ذخاير دولتي به 2 برابر قيمت توليد داخل 
خبر داد و گفت: اين حمايِت شفاف از واردات و زمينه ساز فساد در 
بازار شكر است. بهمن دانايي، دبير انجمن كارخانجات صنفي قند و 
شكر با اشاره به افزايش قيمت شكر در بازار طي روزهاي اخير گفت: 
اقدامات و تصميمات غيركارشناسي دستگاه هاي دولتي، بازار شكر را 
متالطم كرده است. دانايي با اشاره به اينكه تا سه هفته گذشته بازار 
شكر بسيار آرام و متعادل بود افزود: تصميم دولت مبني بر فروش 
شكرهاي وارداتي و ذخاير دولتي با نرخ باالتر از شكر توليد داخل 
اين نوسانات را به وجود آورده است.تصميم دولت مبني بر فروش 
شكرهاي وارداتي و ذخاير دولتي با نرخ باالتر از شكر توليد داخل، 
باعث ايجاد نوسان در بازار شده است.وي توضيح داد: وزارت صمت 
به كارخانجات اعالم كرده كه بايد شكر توليدي خود را به قيمت 6 
هزار و 650 تومان در هر كيلوگرم تحويل شركت بازرگاني دولتي 
ايران بدهند تا شركت نيز آن را براي مصارف خانوار عرضه كند. در 
همين حال شكرهاي وارداتي و ذخاير دولت با قيمت 10 تا 11 هزار 

تومان به صنف و صنعت عرضه خواهد شد.
دانايــي با تأكيد بر اينكه ما زير بــار چنين تصميمي نرفتيم، 
خاطرنشــان كرد: شكرهاي وارداتي كه حدود 4 تا 5 ماه قبل وارد 
شده است براي وارد كننده كمتر از 9 هزار تومان تمام شده است و 
اگر االن ثبت سفارش شده و بعد از عيد واردات انجام بگيرد قيمت 
شكر باالي 12 هزار تومان خواهد بود.وي تصريح كرد: كارخانه هاي 
قند سال ها ســرمايه گذاري كرده و هر يك براي خود مشترياني 
تعريــف كرده اند و در برابر آنها تعهد دارند فلذا اين اقدام دولت به 
معناي مشتري ربايي از كارخانجات و حذف توليدكنندگان از بازار 
اســت ضمن اينكه مغاير با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و 
قوانين ضد رقابتي اســت و در صورتي كه بيش از اين به ما فشار 

بياورند ما به شوراي رقابت شكايت مي كنيم.

دولت با چند نرخي كردن، فساد ايجاد مي كند
دانايي تأكيد كرد: از طرف ديگر وقتي كه محصولي دو يا ســه 
نرخي شــود رانت و فساد در بازار آن ايجاد خواهد شد و مشخص 
نيست شــكري كه از كارخانجات به قيمت 6 هزار و 650 تومان 
تحويل گرفته مي شود به دست خانوار برسد. اين احتمال وجود دارد 
كه افرادي حواله اين شكرها را دريافت كنند و آنها را با قيمت هاي 
باالتر در بازار ســياه بفروشند. بنابراين نظر ما اين است كه دولت 
بايد يك نرخ ميانگين براي شكر در نظر بگيرد و شكرهاي وارداتي 
و توليد داخل را به همان نرخ واحد عرضه كند تا مشكلي در بازار 
پيش نيايد.تأخير در اصالح قيمت چغندرقند و فروش شكر وارداتي 
بــه دو برابر نرخ توليد داخل حمايت واضح و شــفاف از واردات و 

بسترسازي كامل براي اين امر است
اين فعال بخش خصوصي با اشــاره به حذف ارز 4200 توماني 

از واردات شكر تأكيد كرد: وزير صمت چندي قبل اعالم كرده كه 
نرخ گذاري دستوري براي كاالهاي توليدي كه يارانه يا تسهيالت 
خاصــي نمي گيرند نبايد انجام شــود و با توجه بــه اينكه دولت 
تسهيالت خاص و يارانه اي براي توليد شكر پرداخت نمي كند و از 
سويي تمامي نهاده هاي مورد نياز از كشت چغندر تا توليد شكر از 
قبيل كود، سموم، بذور، قطعات و لوازم خط توليد و مواد شيميايي 
با استفاده از ارز آزاد و نيمايي تهيه مي شود بنابراين، اين كاال نيز از 

شمول قيمت گذاري دستوري خارج است.
دانايي با بيان اينكه سال گذشته سيل خوزستان بيش از 6 هزار 
ميليارد تومان به كارخانجات نيشكر خســارت وارد كرد و حجم 
گسترده اي از نيشكر توليدي را از بين برد، گفت: دولت حتي يك 
ريال تســهيالت براي بازسازي اين كارخانجات و جبران خسارت 
توليد كنندگان پرداخت نكرده است. بنابراين نمي تواند ادعايي در 
اين زمينه داشته باشــد. وي تصريح كرد: تأخير در اصالح قيمت 
چغندرقند و فروش شكر وارداتي به دو برابر نرخ توليد داخل حمايت 

واضح و شفاف از واردات و بسترسازي كامل براي اين امر است.
دانايي با اشاره به اينكه تنها 10 تا 12 كارخانه توليد قند و شكر 
خصوصي و باقي عمدتاً وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي هستند، 
تصريح كرد: نمي شود 4 نفر پشت درهاي بسته براي 37 كارخانه 
تصميم گيري كنند و انتظار داشــته باشند كارخانه ها بدون چون 
و چرا اين دســتورات را اجرا كنند.وي با انتقاد شــديد از عملكرد 
وزارت جهاد كشاورزي در اين حوزه گفت: وزارت جهاد كشاورزي 
در يك حالت انفعالي قرار گرفته و هم اكنون كه بايد از بخش توليد 
چغندرقند و شكر كه زيرمجموعه اين وزارتخانه است دفاع كند جا 
زده و هيچ كاري انجام نمي دهد. ما طي اين مدت نديديم كه اين 
وزارتخانه كوچك ترين حمايتي از زيرمجموعه هاي خود داشته باشد.

دانايي با اشاره به اينكه در زمان آقاي حّجتي بسيار سفت و 
سخت از توليد حمايت مي شد گفت متأسفانه در دوره فعلي 
شاهد هيچ گونه حمايتي از ســوي وزارت جهاد كشاورزي از 

بخش توليد نيستيم.

تصميم ضد توليد و حامي واردات وزارت صمت



7
11 هزار هكتار زمين كشاورزي 

در كرمانشاه زير كشت 
چغندرقند بهاره مي رود 

مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه 
با اشاره به اينكه امسال 11هزار هكتار زمين كشاورزي 
اســتان زير كشــت چغندرقندبهاره مــي رود، گفت: 
پيش بيني مي شود از اين سطح 700 هزار تن چغندرقند 

توليد و توسط كارخانه هاي قند خريداري شود.
محمدســعيد هوشــيار در جلســه هماهنگي 
برنامه ريزي كشت بهاره چغندرقند با حضور نمايندگان 
كارخانه هاي قند داخل و خارج اســتان، سطح زير 
كشت چغندرقند بهاره ســال زراعي گذشته را 10 
هزار و 200 هكتار اعالم كرد و افزود: از اين ســطح 
682 هزار تن چغندرقند توليد و تحويل كارخانه هاي 
قند شــد. وي سپس به كشت چغندرقند پاييزه در 
اســتان اشاره كرد و گفت: سال زراعي گذشته 390 
هكتار چغندرقند پاييزه در مناطق گرمسيري استان 
كشت شد و از اين سطح 20هزار تن محصول توليد 
گرديد. او اظهار داشــت: امســال هزار و 150هكتار 
چغندرقند پاييزه در مناطق گرمسيري استان كشت 
شده كه نشان از افزايش سه برابري سطح زير كشت 
دارد و پيش بيني مي كنيم توليد چغندرقند پاييزه 
اســتان به حدود 60 هزار تن برسد.گفتني است در 
اين جلسه كه با حضور نمايندگان كارخانه هاي قند 
برگزار شد تصميماتي در خصوص برنامه ريزي الزم به 
منظور عقد قرارداد با كشاورزان، تعيين سطوح كشت 
و مسائل اجرايي كار اتخاذ و مصوب گرديد.براساس 
اعالم سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه اين استان 
946 هزار و 871 هكتار زمين كشاورزي آبي و ديم 
دارد كه ساالنه بيش از چهار ميليون و 600 هزار تن 
محصوالت كشاورزي از آن برداشت مي شود. استان 
كرمانشاه اكنون 2 كارخانه قند فعال شامل بيستون 
و اســالم آبادغرب دارد و مجوز سومين كارخانه قند 
كرمانشاه نيز در حال طي كردن مراحل صدور است.

در اين ميان ذرت بيشترين تأثير را در افزايش قيمت جهاني 
غالت داشــت. قيمت ذرت با 11.3 درصد افزايش در يك ماه 
به 42.3 درصد باالتر از رقم ســال گذشــته رسيد كه در اين 
ميان چين بيشترين واردات را داشت.قيمت گندم 6.8 درصد 
افزايش يافت كه بيشــتر به دليــل افزايش تقاضا و انتظاراتي 
كه بــراي كاهش خريد از روســيه به دليــل اعمال عوارض 
صادراتي اين كشــور داشتند ايجاد شد. روسيه در ماه مارس 
عوارض صادرات محصوالت كشــاورزي خود را دو برابر كرد.

بر اساس اين گزارش قيمت شــكر 8.1 درصد افزايش يافت 
و نگراني هايي درباره وخيم شــدن چشم انداز اين محصول در 

اتحاديه اروپا، روسيه، تايلند و امريكاي جنوبي ايجاد كرد.
شــاخص دانه هاي روغني هم 5.8 درصد رشد كرد و به 
بيشترين رقم از ماه مي 2012 تاكنون رسيد. افزايش قيمت 
سويا با كاهش فرصت هاي صادراتي و ادامه دار شدن تنش ها 
در آرژانتين ايجاد شــد. قيمت محصــوالت لبني نيز 1.6 

درصد رشد كرد كه اين مســأله با افزايش واردات از سوي 
چين در آســتانه تعطيالت سال نوي اين كشور اتفاق افتاد. 
شاخص قيمت گوشــت هم رشد يك درصدي را ثبت كرد 
كه در اين ميان واردات مرغ به ويژه از برزيل و نيز شــيوع 
بيماري آنفلوآنزاي حاد پرندگان كه صادرات را تحت فشــار 
قرار داده بود به افزايش قيمت منجر شــد. سازمان خواروبار 
جهاني فائو پيش بيني كرده تجارت جهاني غالت در ســال 
21/2020 بــه ميزان 10.6 ميليون تــن افزايش يافته و به 
465.2 ميليون تن برســد كه افزايش 5.7 درصدي نسبت 
به ســال قبل خواهد داشت. همچنين پيش بيني شده است 
كــه تجارت در همه اقالم غالت نظيــر گندم، جو، ذرت در 
سال جاري افزايش يابد.افزايش قيمت گندم عليرغم افزايش 
جهاني توليد و نيز افزايش واردات محصوالت استراتژيك از 
ســوي برخي كشورها نظير چين و همچنين دو برابر كردن 
عوارض صادراتي محصوالت كشــاورزي از ســوي روســيه 

نشــان مي دهد كه كشــورهاي جهان به 
مســأله تأمين امنيت غذايــي به ويژه در 
زمان شــيوع بيماري كوويد-19 بســيار 
حساس هستند.نكته ديگر اينكه به همان 
نســبت كه به افزايش ذخاير خود تالش 
كنند برنامه هاي گسترده اي براي افزايش 
توليدات كشاورزي خود دارند به طوري كه 
روســيه توليد غالت و گندم خود را چند 
برابر كرده اســت.صندوق بين المللي پول 
هم در گزارش اخير خود به سرمايه گذاري 
روي بخش كشــاورزي تأكيــد كرده و به 
كشــور چين توصيه كرده اگر مي خواهد 
رشــد اقتصادي پايداري در ســال آينده 
داشــته باشــد بايد روي بخش كشاورزي 

بيشتر سرمايه گذاري كند.

افزايش ضريب خوداتكايي با اصالح نرخ خريد تضميني محصوالت استراتژيك
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تشكيل شوراي قيمت گذاري محصوالت استراتژيك و اصالح قيمت هاي 
خريد تضميني كه مورد رضايت كشــاورزان نبــود منجر به افزايش توليد 

محصوالت استراتژيك و جلوگيري از خروج ارز از كشور خواهد شد.
به دنبــال تخلفات دولت در اجراي قانــون خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي، مجلس شوراي اسالمي قانون اصالح خريد تضميني محصوالت 
اساسي را به تصويب رساند تا بتواند مانع تخلفات دولت در تعيين نرخ شود.

در همين زمينه، سيد جواد ساداتي نژاد، رييس كميسيون كشاورزي در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره بــه اينكه يكي از مهم ترين كارهايي كه 
طي ســال هاي اخير در حوزه كشــاورزي انجام گرفت، اصالح قانون خريد 
تضميني محصوالت استراتژيك بوده است، گفت: خوشبختانه ما موفق شديم 
اين قانون را اصالح كنيم.وي با بيان اينكه قبالً شوراي اقتصاد قيمت خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي را بدون دخالت كشاورز كه مالك كاال است، 
تعيين مي كرد، اظهار داشت: متأسفانه اين مسأله باعث شده بود كشاورزان 
رغبتي به كشت نداشته باشند و دو برابر هزينه توليد را دولت ها صرف واردات 

مي كردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به توليد داخل بدهند.
رييس كميسيون كشاورزي با اشاره به ابالغ اين قانون گفت: بر اين اساس، 
شورايي متشكل از 9 نفر، 3 نفر از دولت، 3 نفر از تشكل هاي بخش كشاورزي 
و 3 كشاورز قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي را تعيين خواهد كرد 
ضمن اينكه 2 ناظر از مجلس نيز بر كار شورا نظارت دارند اما حق رأي ندارند.

تشكيل شوراي قيمت گذاري دو ماه بعد از ابالغ قانون و اصالح 
نرخ چغندر قند

در حالي كه اين قانون 12 آذرماه امسال از سوي دولت ابالغ شد، حدود دو 
ماه زمان برد تا وزارت جهاد كشاورزي اقدام به تشكيل شوراي قيمت گذاري 
كند كه اين تأخير وزارت جهاد در تشــكيل اين شورا انتقادات زيادي را به 
دنبال داشت.اين شورا سرانجام هفته گذشته اول جلسه خود را بدون بازنگري 
در قيمت محصوالت برگزار كرد اما روز دوشنبه گذشته در دومين جلسه اين 
شورا، قيمت خريد تضميني چغندر قند كه پيش از اين شوراي اقتصاد آن را 

تعيين كرده بود و قيمت عادالنه اي نبود، اصالح شد.

اصالح قيمت چغندر، ميزان توليد را افزايش مي دهد
بر اين اساس، قيمت خريد تضميني چغندرقند بهاره، هر كيلوگرم 1.247 
تومان و قيمت چغندرقند پاييزه، هر كيلوگرم 1.204 تومان تصويب شــد. 
قيمتي كه به گفته فعاالن بخش خصوصي مي تواند منجر به افزايش انگيزه 
كشــاورزان و در نتيجه رشد توليد شــود.قبالً شوراي اقتصاد قيمت خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي را بدون دخالت كشاورز كه مالك كاال است، 
تعيين مي كرد و اين مسأله باعث شده بود كشاورزان رغبتي به كشت نداشته 
باشند ضمن اينكه دولت ها دو برابر هزينه توليد را صرف واردات مي كردند اما 

حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به توليد داخل بدهند.
پيش از اين بهمن دانايي، دبير انجمن كارخانجات قند و شكر گفته بود: 
با توجه به اينكه قيمت شكر وارداتي افزايش پيدا كرده اگر دولت اين نرخ را 
براي چغندرقند در نظر بگيرد و زودتر آن را اعالم كند ما در سال آينده بيش 

از 7 ميليون تن چغندرقند در كشور توليد مي كنيم. 
در سال 96 نيز كشــور در زمينه توليد شكر در آستانه خودكفايي قرار 
گرفت و آن ســال 2 ميليون تن شكر در كشور توليد شد ضمن اينكه نياز 
كشــور حدوداً 2 ميليون و 200 هزار تن است اما در سال 97 تعلل دولت 
در اعالم قيمت خريد تضميني مناسب باعث شد كه توليد چغندرقند از 8 
ميليون و 700 هزار تن در سال 96 به سه ميليون و 800 هزار تن در سال 
98 برسد و به همين نسبت نيز توليد شكر كاهش چشمگيري يافت. اين 
اقدام دولت منجر به افزايش واردات شكر و جايگزيني صيفي جات به جاي 

چغندر قند شد و مشكالت زيادي را به وجود آورد.

سياســت هاي غلط منجر به جايگزيني كشت صيفي جات با 
محصوالت استراتژيك و خروج ارز از كشور شد

در همين زمينه، اسفندماه سال گذشته دبير انجمن كارخانجات قند و شكر 
در گفت وگو با خبرنگار مهر از اين سياست دولت به شدت انتقاد كرده و گفته 
بود: به دليل پايين بودن نرخ خريد تضميني و رقابتي نبودن توليد چغندر 
قند نسبت به برخي محصوالت سبزي وصيفي، كشاورزان به كشت خربزه، 
هندوانه، خيار و گوجه فرنگي روي آوردند و كشت اين محصوالت آنقدر زياد 
شد كه دولت مجبور به خريد توافقي آنها شد و منابع مالي بسياري زيادي 
را براي خريد اين محصوالت در نظر گرفت.دانايي اضافه كرده بود: عالوه بر 
اين حدود 200 ميليون دالر نيز صرف واردات شكر بمنظور جبران كاهش 
كســري توليد شكر شد بنابراين دولت هم به صورت ريالي و هم به صورت 
ارزي زيان كرد ضمن اينكه كشت چغندر قند در تناوب زراعي نيز اهميت 
بسزايي دارد و موجب احياي اراضي كشاورزي مي شود. كارشناسان و فعاالن 
بخش خصوصي اصالح قيمت چغندر قند را اتفاق مطلوبي در جهت افزايش 
انگيزه كشاورزان و توسعه كشت چغندر قند مي دانند و به نظر مي رسد اصالح 
قيمت هاي خريد تضميني، تحولي بزرگ در توليدات محصوالت استراتژيك 
ايجاد مي كند و منجر به افزايش توليد و رشد ضريب خوداتكايي در اين حوزه 
مي شود كه با توجه به شرايط تحريم و جنگ اقتصادي كه كشور در آن قرار 
گرفته، اتفاق بســيار خوبي است و نويد شكوفايي در بخش كشاورزي و به 

دنبال آن در اقتصاد بدون نفت را به دنبال دارد.
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اقتصاد ايران در سال 1399؛ كرونا، تحريم و تورم
آرش حسن نيا| روزنامه نگار|

مي گويند »سالي كه نكوست از بهارش پيداست« و بهار 99 سياه 
بهاري بود براي اقتصاد ايران كه يك دست در مبارزه با همه گيري كرونا 

داشت و دست ديگر در »مقاومت در برابر تحريم.«.
در همان بهار بود كه مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي 
پيش بيني كرد كه كوويد 19 مي تواند از بين رفتن تا شــش ميليون 
شغل را به دنبال داشته باشد، آمار نرخ بيكاري فصل بهار كه منتشر 
شد معلوم شد نرخ بيكاري تك رقمي شده است هر چند كه كاهش 
نرخ بيكاري بهار99، همچون حال و هواي سالمت مردم و همه گيري 

ويروس كرونا، حال و هوايي مساعد نبود.
كاهش نرخ بيكاري بهار از ســر كاهش نرخ مشــاركت اقتصادي 
جمعيت فعال به دســت آمده بود كه با كاهــش 3.7 واحد درصدي 
نسبت به بهار 98 به 41 درصد تنزل كرده بود اما تلخ تر از همه در بازار 
كار بهار 99، كاهش جمعيت شاغلين بود كه در مقايسه با فصل مشابه 
ســال قبل از آن، كاهشي 1.5 ميليون نفري را به تصوير مي  كشيد.بر 
اســاس آمار رسمي بيش از 700 هزار نفر براي دريافت بيمه بيكاري 
ثبت نام كردند اما آن طور كه گزارش ها نشان مي داد عدد بيكارشدگان 
بيماري بيش از اينها بود. نتايج گزارشي از مركز پژوهش هاي مجلس 
اعــالم مي كرد كه بيش از 60 درصد از شــاغالن فعال در مشــاغل 
گوناگون تحت حمايت و پوشش هيچ بيمه اي نيستند و به طور طبيعي 

نمي توانستند متقاضي حمايتي باشند.

آتش بازي در تاالر شيشه اي
اما هرچقدر اقتصاد ايران با مصيبت هايي بزرگ تر دست و پنجه 
نرم مي كرد تاالر شيشه اي بورس تهران به اين مصيبت ها اعتنايي 
نداشت، بورس همچون جزيره اي جدا افتاده از اقتصادي كم رمق، 
ركورد پشت ركورد جابه جا مي كرد، بازدهي بورس در پايان بهار 
99 به 140 درصد رســيد، درست در همان بهاري كه بر اساس 
گزارش مركز آمار ايران نرخ رشد فصلي اقتصاد همچنان زير صفر 

و در حد 4.4- درصد باقي مانده بود.

رشد اقتصادي ايران در سال 1۳۹۹...
تعطيلي اصناف و مشــاغل تحت تأثير كرونا، تحميل هزينه هاي 
ناشي از بحران فراگيري كوويد-19 براي دولت كه تنگناي مالي ناشي 
از تحريم هاي امريكا را پيش رو داشت، قوز باالي قوز بود. منفي شدن 
قيمت جهاني نفت در پي كاهش تقاضاي جهاني براي طالي سياه و 
بسته شــدن مرزهاي تجارت خارجي و گسسته شدن زنجيره تأمين 
مــواد اوليه مورد نياز توليد هم كه اقتصاد ايران را بيش از هميشــه 
مي چالنــد، جلودار بورس نبودند آنقدر كه برخي ناظران دل نگران از 
برگشــتن بخت بورس با ترديد اين ركوردشكني را به تماشا نشسته 
و هشــدار مي دادند كه هجوم تازه واردها به اين بازار مي تواند مشكل 
آفرين شود.بورس ايران تحت تأثير افزايش قيمت ارز، تورم عمومي، 
رشد نقدينگي و تورم انتظاري آتي به تاخت و تاز خود ادامه مي داد و 
اين فرصتي مناســب بود تا دولت به كسب درآمد از بورس فكر كند، 
بورس در جوش و خروش تقاضاي نقدينگي هاي تازه مي سوخت و اين 
عطش با عرضه سهام دولتي در بورس آرام مي گرفت با اين حال دولت 
تمايلي به واگذاري تمام و كمال مالكيت و مديريت سهام شركت هاي 
در اختيارش نداشت.دولتي ها به اين فكر مي كردند كه هم بايد از اين 
عطش و تقاضاي تاالر شيشــه اي بهره بگيرند و هم اختيار ميزها و 
صندلي هاي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركت هاي دولتي را 
حفظ كنند. عرضه تاريخي سهام6880 ميليارد توماني 8 ميليارد سهم 
ابر هلدينگ شستا در گرماگرم ركوردشكني هاي بورس، طراحي عرضه 
ســهام دولتي در قالب صندوق هاي قابل معامله ETF و آزادسازي 
سهام عدالت شماري از برنامه هاي دولت براي كسب درآمد از بورس 
و حركت ســيل نقدينگي به اين بازار بود.در ميانه مردادماه شاخص 
كل بورس كه ســال 99 را با رقمي در حــدود 550 هزار واحد آغاز 
كرده بود از مرز دو ميليون واحدي گذر كرد. ابر كانال هاي شــاخص 
كل خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد، يكي پس از ديگري فتح شده 
بود و هيچ كس را ياراي ايســتادن در برابر شاخص و قيمت هاي بازار 

نبود. هجوم سرمايه هاي خرد و سهامداران ناوارد به بازار اما نگراني از 
آينده را افزايش مي داد، به ويژه آنكه اركان بازار از سخت افزار و هسته 
معامالتي تا كارگزاران و سياست گذاران داخل و خارج از بازار براي اين 

اقبال همگاني به بازار سرمايه آماده نبودند.

بازارهاي باز بي مهار
اما همزمان با جوش و خروش در بازار زير پل حافظ، بازار ديگري در 
همان حوالي نيز با داغ شدن قيمت ها روبرو بود، بازار آزاد ارز كه با توجه 
به سركوب قيمتي و بگير و ببندها، بازاري نه چندان پرنوسان و جذاب 

بود در تابستان سال 99 با نوسان هايي معنا دار همراه شد.
حضور نوســان گيرها در بازار آزاد ارز و رشد پرشتاب نقدينگي در 
كنار تشديد تحريم ها و افزايش تنش ها بين تهران و واشنگتن، داليل 
كافي براي افزايش قيمت ارز به حساب مي آمدند. جالب آنكه بورس 
و بازار ارز به زندگي مسالمت آميزي رسيدند و همسو با افزايش قيمت 

ارز، قيمت سهام اصطالحاً دالري نيز در بازار افزايش مي يافت.
واگرايي پيشين بازارها در سال 99 يا دست كم در نيمه دوم سال به 
همگرايي عجيبي بدل شد، شنيدن صداي هر سازي در بازار ارز رقصش 

در بازار سهام تماشايي بود.
دالر اواســط تابستان سال 99 در محدوده قيمتي 25500 تومان 
نوسان مي كرد و البته حتي آن محدوده بي سابقه قيمتي پايان تركتازي 
دالر نبود، قيمت دالر در هفته پاياني مهرماه 99 تا اوج 32 هزار و 200 
توماني نيز باال رفت و اين همه براي آنها كه نوســان هاي نرخ تورم را 
رصد مي كردند به معناي يادآوري سال هاي ميانه دهه 70 بود كه نرخ 

تورم ركوردي تاريخي را به ثبت رسانده بود.
پيش بيني بازگشت ارز صادراتي و تالقي آن با نيازهاي وارداتي در 
بازار نيما آن طور كه مقام هاي دولت و بانك مركزي طراحي كرده بودند 
در عمل اتفاق نيفتاده بود. صادركنندگان از بازگرداندن ارزهاي خود و 
فروش آن در سامانه نيما با نرخي پايين تر از بازار آزاد سر باز مي زدند. 
در عيــن حال تأمين ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي اساســي به 
نام ارز ترجيحي يا دالر 4200 توماني نيز با معضالت بسياري همراه 
بود، گزارش ديوان محاسبات از عملكرد اين سياست نشان مي داد كه 
انحرافي قابل توجه رخ داده و فساد و رانتي عظيم به بار آورده است، 
بر اساس آن گزارش تكليف حدود 15 درصد از اين ارزهاي اختصاص 
يافته روشن نبود و به ازاي حدود 5 ميليارد دالر از ارز ترجيحي هيچ 

كااليي به كشور وارد نشده بود.

موتور نقدينگي، كوره تورم
كمبود ارز در بازار و شــوك قيمتي در اين بازار، رشد كم سابقه و 
بدون توقف نقدينگي و برهم خوردن سامان عرضه و تأمين كاال حكم 

رهايي نرخ تورم و انفجار قيمت ها به حساب مي آمد.
نــرخ تورم ماهانــه در آبان ماه 99 به 7 درصد رســيد كه رقمي 
كم ســابقه به حســاب مي آمد كه آخرين بار در مهر 97 تجربه شده 
بود، يا نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن 99 كه به 48.2 درصد رسيد و 

از خرداد 98 به اين سو سابقه نداشت.نكته قابل مالحظه در افزايش 
سطح عمومي قيمت كاالها و خدمات در سال 99، بيش از رشد قيمت 
دارايي ها و كاالهاي ســرمايه اي و اقالم مصرفي بادوام، فشار و شتاب 
اين افزايش شــاخص ها در حوزه تورم غذايي بود كه اثر مهيب تري 
بر دهك هاي پايين درآمدي به جا مي گذاشــت. فشار افزايش قيمت 
خوراكي ها و آشــاميدني ها چاره اي باقي نمي گذاشت كه خانوارهاي 
دهك هاي پاييــن درآمدي از مصرف خوراكي هاي مغذي تر از جمله 

مواد پروتئيني، لبنيات و ميوه و خشكبار چشم بپوشند.
تورم در نيمه دوم سال بي مهار نشان مي داد و اين در حالي بود كه 
بانك مركزي ايران براي نخستين بار در نيم قرن گذشته هدف تورمي 
خود را در محدوده 22 درصد با نوسان دو درصد مثبت و منفي اعالم 
كرده بود و هر چه سال به انتها نزديك مي شد نرخ تورم از اين هدف 

بانك مركزي فاصله دورتري مي گرفت.
گزارش رشــد اقتصادي ايران در تابستان كمي غيرمنتظره بود، 
اقتصاد ايران توانســته بود در برخي حوزه هــا و بخش ها از زير صفر 
بيرون آيــد و راهي براي تنفس بيابد، در نهايت كارنامه كلي اقتصاد 
ايران همچنان منفي )0.2- درصد( بود اما از ميزان منفي بودن كاسته 
شده بود و اين براي اقتصادي گرفتار و وامانده در بحران هاي مختلفي 
همچون كرونا و تحريم و ســوء مديريت، موفقيت به حساب مي آمد.

آنچه در كارنامه تابستان اقتصاد ايران جلب توجه مي كرد مثبت شدن 
نرخ رشد گروه صنعت بود كه پس از تجربه يازده فصل متوالي رشد 
منفي و كوچك شدن در تابستان 99 يك باره نرخ رشدي 4.4 درصدي 

را به ثبت رسانده بود.

»ت« مثل تحريم، تحديد، تهديد
با اينكه اقتصاد ايران در برابر تهديدهاي گاه و بيگاه و تحريم هاي 
چندباره مقام هاي امريكايي به نوعي بي حســي رسيده بود اما با اين 
حال همچنان اين چالش دامنه دار از جمله فعال كردن مكانيسم ماشه 
و سايه بازگشتن تمام تحريم هاي بين المللي از اين طريق هفته هايي 
متمادي و در مقاطعي از سال به يكي از عوامل نااطميناني در اقتصاد 
ايران به شــمار مي آمد.عدم قطعيتي كه سرنوشت اقتصاد ايران را به 
قمار انتخابات رياســت جمهوري امريكا گره زد هرچند كه در نهايت 
با شكســت دونالد ترامپ در رقابت انتخاباتي به رقيب دموكرات اين 
قمار پاياني خوش براي اقتصاد ايران به همراه داشت كه در پاييز 99 
مي توانست به بهار پس از تحريم ها و گشايش ها بيانديشد اگرچه تحقق 
اين روياي شيرين آسان به نظر نمي آمد و هر چه بيشتر از روز اعالم 
پيروزي جو بايدن و آغاز دولت دموكرات گذشــت، خوش بيني ها به 
گشايشــي زودهنگام براي اقتصاد ايران كمرنگ تر شد اگرچه اوضاع 

آشكارا با دوران »فشار حداكثري » تفاوت داشت.
با اين حال كمبود و نارســايي در بازار كاالهاي مختلف در پاييز و 
زمستان سال 99 خبر ثابت رسانه ها بود، روزي نوسان در بازار خودرو 
و شــوك قيمتي در اين بازار، روز ديگر كمبود در بازار روغن و ناياب 
شــدن آن از قفسه فروشگاه ها يا نابساماني در بازار مرغ و تخم مرغ و 
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ديگر اقالم مصرفي كه از آشفتگي نظام توزيع و برهم خوردن سامان 
توليد خبر مي دادند.اين همه با خزان بازار سرمايه همراه شد، بورسي 
كه در نيمه نخســت همه سياسي ها دوست داشــتند خود را به آن 
بچســبانند و از آيت اهلل خامنه اي تا حسن روحاني و ديگر مقام هاي 
دولتي همگان را به سرمايه گذاري در آن بازار دعوت مي كردند، در نيمه 
دوم سال بار سياستمداران شد كه با هر اظهارنظري اوضاع را وخيم تر 
 مي كردند. بازار به ويژه تازه واردات بورس سراسيمه و بي اعتماد به دنبال 
نقد كردن هرچه سريع تر سهام خود و ســرمايه گذاري در بازارهاي 
موازي بودند و اين مهاجرت پرشتاب متوليان بازار را مي ترساند.دولت با 
فشار بر بازار، تأمين نياز ريالي خود را دنبال مي كرد و بانك مركزي براي 
كنترل نقدينگي و تأمين مالي دولت از مسيري به جز چاپ اسكناس، 
فروش اوراق بدهي و خزانه را در دســتور كار داشت. اجراي همزمان 
سياست هاي مالي و پولي رقيب و متناقض هر بار حال يكي از بازارها 
را دگرگون مي كرد و سياست گذار سرگشته در ميان اين نابساماني ها 
مسكن هايي رنگ به رنگ به بيمار مي خوراند.بورس كه سرازير شد، سر 
باز ايستادن نداشت، تخليه حباب، اصالح قيمتي، واقعي شدن بازار يا 
هر نامي كه براي اين سرازيري بگذاريم براي سياسي ها وحشتناك بود 

و براي تازه واردهاي به بورس كابوسي تمام عيار.

كورسوي رشد
دولتي ها هر چه بيشــتر از حمايت مي گفتنــد بورس كمتر باور 
مي كرد، قله هاي فتح شده يكي يكي از دست رفتند، بند و بست هايي 
بر پاي ســهامداران گذاشته شد تا خروج سرمايه محدود شود و روند 
كاهش شــاخص ها و قيمت ها به روندي فرسايشي بدل شد و منفي 
باقي ماندن هاي بازار را طوالني تر مي كرد، در نهايت شاخص در روزهاي 
پاياني سال در حدود يك ميليون واحد آرام گرفت كه البته باز نسبت 
به آغاز سال بازدهي بدي نبود، با اين حال بسياري از سرمايه گذاران 

تازه وارد را سرشكسته كرد.
روايت رسمي از بازار كار ايران در پاييز 99 چنگي به دل نمي زد، با 
اينكه جمعيت در سن كار )15 سال و بيشتر( نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حدود 700 هزار نفر بيشتر شده بود اما شمار جمعيت فعال 
اقتصادي يعني كساني كه در بازار كار حضور داشتند نسبت به پاييز 
ســال قبل از آن حدود 1.5 ميليون نفر كمتر بود. تعداد شاغالن هم 
بيش از يك ميليون نفر كاهش يافته بود و البته در اين كمتر شدن ها 

از شمار خيل بيكاران نيز حدود 400 هزار نفر كاسته شد.
گزارش مركز آمار ايران از نرخ رشــد اقتصادي 9 ماهه كه آخرين 
گزارش رســمي از وضعيت كالن اقتصاد ايران در سال 99 بود نشان 
مي  داد كه نرخ رشد اقتصادي فصل پاييز به 0.8 درصد رسيده است. 
آخرين باري كه نرخ رشد فصلي اقتصاد ايران مثبت اعالم شده بود به 
بهار ســال 97 باز مي گشت و از آن پس در تمام 9 فصل  تا پاييز 99 
اقتصاد ايران كوچك تر شده بود. اما رشد ناچيز اقتصاد ايران در فصل 
پاييز نتوانسته بود رشدهاي منفي نيمه نخست سال را جبران كند و 

كماكان رشد 9 ماهه اقتصاد ايران منفي )1.2- درصد( بود.
روزنه اميد به ادامه رشد مثبت اقتصاد ايران در فصل هاي بعدي با 
پيش بيني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول همخواني داشت و 
مي توان اميدوار بود كه در نهايت كارنامه كاري سال 99 با دست يابي 

به رشدي در حد صفر يا حداكثر در دامنه يك درصد به پايان برسد.
اما اين نرخ رشد هاي ناچيز براي جبران آنچه در يك دهه گذشته 
بر ســر اقتصاد ايران رفته هرگز كافي نخواهند بود. رسيدن مصرف 
بخش خصوصي به كف 10 سال گذشته و منفي باقي ماندن نرخ رشد 
سرمايه گذاري ثابت نشانه هايي اسف بار از نااميدي و افت سطح رفاه و 

تنزل كيفيت زندگي ايرانيان به حساب مي آيد.
ســالي كه بهارش يك ســره نااميدكننده به نظــر مي آمد با بيم  
واميدهايي توامان به پايان خود رســيد، گويي اين سرنوشت محتوم 
فعــاالن اقتصادي ايران در يك دهه گذشــته بوده اســت كه بايد با 
اگر و مگرهاي معمول ســر كنند.تورم باقي مانــده در اوج 30 تا 40 
درصدي كه با كســري بودجه سال آينده دولت كماكان در محدوده 
كابــوس باقي خواهد ماند و اقتصادي كه همچنان از عدم قطعيت ها 
و نااطميناني هاي سياســت داخل و خارج در هــراس خواهد بود و 
توليدكنندگان نفس بريده اي كه به اميد بهبود فضاي كسب و كار خود 

آخرين روياهايشان را مي بافند.

استيضاح قيمت گذاري دستوري
بازار شــكر ايران همنوا با اقتصاد 
كشــور مســير پرتالطمي را تجربه 
كرده است. به طوري كه قيمت شكر 
براي مصرف كننده مثل بقيه كاالهاي 
مشابه رشدهاي قابل توجهي را تجربه 
كرده است. با سياست هاي اقتصادي 
حاكم بر بازارها قيمت شكر حتي در 
اوايل ســال 98 به بيش از 10 هزار 
تومان نيز رسيد. شيوه اي كه دولت 

براي تنظيم بازار شكر برگزيده، اختصاص ارز با نرخ ترجيحي 
براي واردات و پايين نگه داشــتن قيمت مصوب فروش شكر 
براي توليدكنندگان بوده است. اما اين استراتژي تنظيم بازار، 

به نظر با شكست كامل مواجه شد. 

تبعات سياست ها
سياســت هايي كه دولت تاكنون پيش گرفته، چه تبعاتي را 
به دنبال داشــته است؟ با اينكه اتخاذ سياست يارانه ارزي، رانت 
بيش از 1500 ميليارد توماني را براي دالالن شــكر ايجاد كرد؛ 
اما مصرف كننده شــكر از اين سياست نفعي نبرد و در شرايط 
كنوني، قيمت شكر براي مصرف كننده، از پيش بيني هاي دولت 
فاصله زيادي گرفته است. نكته نگران كننده اي كه تاكنون كمتر 
به آن توجه شده، فشاري است كه بر توليدكنندگان وارد مي شود. 
فشاري كه ريســك نابودي زنجيره توليد شكر را افزايش داده 
است. تداوم سياست كنوني، عالوه بر اينكه نفعي به مصرف كننده 
نرسانده، مي تواند منجر به كاهش شديد كشت مواد اوليه توليد 
شكر مانند چغندرقند )كشاورزان به سمت محصوالت جايگزين 
باصرفه اقتصادي بيشــتر رفته اند( و به دنبال آن افت محسوس 
توليد شــكر در آينده شــود. اين موضوع نتيجه اي جز تشديد 
وابســتگي اقتصاد كشــور به واردات را به دنبال ندارد. به صورت 
مشخص در شرايط كنوني، دو سياســت رانت ارز دولتي براي 
واردات و اجبار توليدكنندگان شكر به ارزان فروشي، درحال نابود 
كردن توليد است و حتي نفعي براي اهداف كوتاه  مدت )قيمت 
شكر در بازار رشد يافته است( نداشته و تنها سودي كالن را براي 

دالالن و متقاضيان رانت در اين بخش فراهم آورده است.

سه  جنبه مثبت تغيير استراتژي
سياست حذف دالر 4200 توماني از نگاه كارشناسان اقتصادي 
يك اقدام مثبت بود كه مي توانست عالوه بر حذف رانت و كمك 
بــه بودجه دولت، به رونق توليد نيز كمك كند. مهم ترين نگراني 
بــراي حذف ارز ارزان، نگراني از گراني برخي از كاالها مانند دارو، 
روغن نباتي، مرغ و تخم مرغ و مواردي از اين دست در كوتاه مدت 
اســت. درحالي كه اين نگاه كوتاه مدت به اقتصاد، خود مهم ترين 
دليل وابســتگي شديد كشــور به واردات شــده است. گرچه در 
كوتاه مدت، حذف ارز دولتي مثالً در تأمين روغن خوراكي، رشــد 
نسبي قيمت اين كاال را به دنبال دارد، اما در كنارش در مدت زمان 
كوتاهي مي توان انتظار احياي زنجيره توليد، مانند افزايش كشت 

دانه هاي روغني، بدون حمايت مصنوعي دولت را انتظار داشت.
درحالي كه ادامه رويه كنوني مي تواند نابودي زنجيره توليد شكر 
را به بــار آورد. در كنار اين دو جنبه كوتاه مدت و بلندمدت، عدم 
دخالت دولت در بازار شكر، موجب افزايش توان مالي بودجه نيز 
خواهد شد. هر يك ميليون تن واردات شكر حدود 350 ميليون 
دالر هزينه واردات را براي كشور به دنبال دارد. بر اين اساس كاهش 
فشــار بر بودجه دولت )حذف دالر دولتي در اين بخش(، كاهش 
قيمــت »واقعي« مصرف كننده در بازار )نه توهم دولت از شــكر 
3400 توماني( و جلوگيري از تضعيف و ركود زنجيره توليد شكر 
از اثرات تغيير استراتژي در اين بازار است. ميزان رانت ايجادشده 
در اثر اختالف نرخ فروش شــكر در بازار با قيمت مصوب فروش 
كارخانه ها و همچنين اختالف نرخ شــكر وارد شده با دالر 4200 

و نرخ فروش شــكر در بازار آزاد، پيش 
از اين بررسي شده است كه با تقريب 
خوش بينانه، در حدود 1500 ميليارد 
تومان بوده اســت. وجود چنين رانتي 
در هر بــازاري، زمينه را براي پيدايش 
»ســلطان«ها فراهم مي آورد و شايد 
محركي بهتر از اين براي قدرت گرفتن 

دالالن در بازار موجود نبود.

مسير انحطاط زنجيره توليد شكر
سياست هاي اشــتباه دولت در تخطي كردن از مكانيزم بازار 
و قيمت گذاري دســتوري، به گســترش رانــت و نابودي توليد 
دامن زده اســت. در اين خصوص، مي توان مثال هاي متعددي از 
صنايع مختلف مطرح كرد كه حاصل سياست هاي اين چنيني، در 
دهه هاي اخير بوده است. صنعت شكر نيز از اين قاعده مستثني 
نبوده اما در شــرايط كنوني اين ريسك پررنگ تر از گذشته شده 
اســت. زنجيره توليد شكر در كشور از دو ماده اوليه يعني نيشكر 
و همچنين چغندر استفاده مي كند. اگر تنها توليد شكر از چغندر 
را مبناي محاسبات قرار دهيم، سطح زير كشت و همچنين ميزان 
برداشت چغندر، توان بالقوه توليد شكر را در كشور تعيين مي كنند. 
با توجه به ظرفيت كارخانه هاي شكر از چغندر، تقريباً تمام چغندر 

برداشت شده در مراحل توليد به شكر تبديل مي شوند.
 مصرف ساالنه شــكر در كشور براســاس اطالعات در دسترس، حدود

2 تا 2 ميليون و 200 هزار تن است. در سال 96 بيش از 2 ميليون تن شكر 
در كشــور توليد شد كه از اين مقدار حدود يك ميليون و 140 هزار تن به 
شكر حاصل از چغندر اختصاص داشت. ميزان چغندر مصرفي در اين سال 
حدود 8 ميليون تن بود كه با عيار حدود 17 درصد و ضريب استحصال بيش 
از 80 درصدي رســيدن به چنين مقدار توليد ممكن شده بود )يعني براي 
توليد هر كيلو شكر 7 كيلو چغندر مصرف شــد( اما در سال 97 به داليل 
مختلف مانند خشكســالي، كاهش كيفيت و كشت چغندر را شاهد بوديم. 
كل توليد شكر چغندري در سال گذشته به كمتر از يك ميليون تن رسيد. 
اين موضوع افزايش وابستگي به واردات را به دنبال دارد. آمار دقيق از سطح 
زير كشــت چغندر در سال 98 در دسترس نيست اما به نظر مي رسد موارد 
مختلفي به خصوص صرفه كمتر چغندر با توجه به قيمت گذاري دولتي نسبت 
به كشت هاي جايگزين كشــاورزان، باعث شده كه تمايل به كشت چغندر 
كاهش يابد. چراكه با وجود اينكه محصوالت كشاورزي مانند گوجه، خيار، 
سيب زميني يا پياز به صورت ميانگين در بهار 98 نسبت به بهار 96 بيش از 
120 درصد رشد قيمتي را تجربه كرده اند، ميزان رشد قيمت چغندر، تنها 20 

درصد )ناشي از هزينه حمل و نه عايدي براي كشاورز( بوده است.
درحالي كه قيمت شكر در بازار در بازه زماني مشابه، 120 درصد 
رشد داشته است؛ البته نرخ مصوب فروش شكر كارخانه ها همچنان 
در اندازه هاي غيرواقعي تعيين شد و شكاف قيمتي كه بين بازار و 
كارخانه، به وجود آمد تنها به تقويت نيروهاي رانتي منجر شــد. 
كاهش انگيزه به كاشت چغندر در برابر ساير محصوالت به كاهش 
توليد اين محصول ختم شده و اين، زنگ خطر كاهش توليد شكر 
و آژير افزايش وابستگي به واردات را به صدا درآورده است. انتخاب 

كشاورز براي جايگزيني چغندر از نظر اقتصادي منطقي است.
براي درك بهتر اين موضوع، بايد خود را جاي كشاورزي بگذاريم كه 
ساليان درازي به كشت چغندر مشغول بوده است. اين كشاورز شاهد 
جهش قيمت ها در ساير محصوالت است اما شواهد به او نشان مي دهند 
كه قيمت چغندر بناست با فشــار دولت پايين بماند )قيمت شكر و 
چغندر به صورت متوازن از ســوي نهادهاي دولتي تعيين مي شوند(. 
اين كشــاورز در زمينش امكان كاشت محصول ديگري را نيز دارد كه 
قيمت آن چند برابر نسبت به چغندر رشد كرده است. طبعاً هر شخصي 
جاي اين كشاورز باشد، گزينه دوم را امتحان خواهد كرد. همين مثال 
ساده روشن مي كند كه چگونه دخالت دولت، مي تواند به كل ساختار 
اقتصادي كشور ضربه وارد كند و يك صنعت را به ورطه نابودي بكشاند.
دنيای اقتصاد
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دخالت دولت در بازار و داستان نوكيسه ها 
حسين سالح  ورزي| نايب  رييس اتاق ايران|

فلســفه و عقبه فكري مقوله اي به نام »تنظيم بازار« 
از كجا پديدار شــد و چرا در ايــران اين نهاد پا گرفت و 
ريشــه دواند؟ براي اينكه اين مقوله بســيار بااهميت كه 
بن مايه و خميرمايه تعداد قابــل اعتنايي از تصميم هاي 
مهم حكومتي در تاريخ معاصر اقتصاد سياسي ايران است 
بازكاوي دقيق و كارشناســي شود، به نظرم مي رسد بايد 
كمي به عقب يعني به پايان دوره قاجار ونيز شروع دوران 
ســلطنت پهلوي اول برگرديم. واقعيت اين است كه در 
ايران نظام شــاهي هرگز راه را براي زاد و رشد نهاد بازار 
بــه معناي محلي كه در آن شــهروندان آزادانه كاالهاي 
مازاد خود را در رقابت با ديگراني كه همين كاال را عرضه 
مي كنند ارايه و بفروشــند، باز نكرده، بلكه آن را ناهموار 
كرده اســت. دربار شاهي و شــخص شاه تصورش بر اين 
بود و آن را به وســيله همكارانش در نهادهاي لشــكري 
و كشــوري اجرايي مي كرد كه در همه جزييات زندگي 
شــهروندان از جمله داد و ستد بايد دخالت كند و سهم 
حاكــم را بگيرد. پس از روي كار آمــدن رضا پهلوي در 
ايران و تبليغات پرحجم بــر اين پايه كه بايد يك دولت 
قوي تشكيل شود تا شــورش ها و نافرماني ها در مناطق 
گوناگون را نابود كرده و ايران متحد را زنده كند در ذهن 
و جان شــهروندان از جمله روشــنفكران ريشه دواند و 
نهادينه شد. رضا پهلوي اين كار را كرد و شهروندان نهاد 
دولت را نجات دهنده فرض كردند و نيز شــخص رضاشاه 
را ناجي پنداشتند. در اين وضعيت بود كه داستان مبارزه 
با فــروش گندم و آرد و نان گــران در كانون توجه قرار 
گرفت و ســازمان غله تأسيس شــد. در همين دوره بود 
كه سازمان قند و شــكر و نيز برخي نهادهاي حكومتي 
تأسيس شدند تا بازار را تنظيم كنند. شهروندان سالمند 
ايراني هنوز وقتي از گران فروشي و گران فروشان ناراحت و 
ناراضي مي شوند با صداي بلند مي گويند به يك رضاخان 
احتياج است كه نانواي گران فروش را داخل تنور بيندازد 
و نانوايان را آرام ســازد. فلســفه تنظيم بازار بنابراين در 
تاريخ معاصر و در سده اي كه كمتر از سه ماه ديگر رفتن 

آن را مي بينيم اين گونه پديدار شد.
واقعيت اين اســت كه بازكاوي اقتصــاد ايران در تاريخ 
معاصــر و با يك ديدگاه كارشناســانه و برپايه آموزه هاي 
دانش عمومي اقتصاد بررسي كافي نشده است. سرچشمه 
بســياري از باورها و رفتارهايي كــه در دهه هاي 1340 و 
1350 در ايــران رخ داد و ســپس پس از پيروزي انقالب 
اســالمي با شــكل تازه اما با همان ماهيت ادامه پيدا كرد 
را بايــد به همان نكتــه اي كه در باال به آن اشــاره كردم 
جســت وجو كرد. دولت مقتدر و همه كاره در ايران كه از 
سال 1300 به آن دامن زاده مي شد، كارگزاران نيرومندي 
در دولت هاي رضا پهلوي داشــت. به طور مثال مي توان به 
تيمورتاش وزير دربار پرقدرت وي تا زماني كه به سقوطش 
منجر شــد و نيز علي اكبر داور وزير ماليه رضا شاه نگاهي 
انداخــت. داور به اين نتيجه رســيده بود كه تأســيس و 
بهره برداري از شــركت هاي دولتــي مي تواند اقتصاد را در 
حالت خيز به جلو قرار دهد. در همين دوره بود كه انحصار 
شكر و چاي در 1304، انحصار تجارت خارجي در 1310، 
انحصار تريــاك در 1307، انحصــار دخانيات در 1308، 
انحصار ابريشــم و نوغان در 1311، انحصار كاالهاي نخي 
و پنبه اي در 1313، انحصــار واردات اتومبيل در 1315، 
انحصار غالت در مــرداد 1314، انحصار قالي در 1315، 
انحصار خشــكبار در فروردين 1315، انحصار صدور پنبه، 
پشــم و پوست، آنقوره و.... توســط دولت و با مصوبه هاي 
دولتي و مجلس ايجاد و براي هركدام يك شــركت دولتي 

تأسيس شد.

از ســوي ديگر و در جبهه مخالفان رضاشاه نيز به طور 
مشــخص حزب توده قرار داشــت كه مؤسسان آن نيز به 
شــكلي ديگر دولت گرايي را مطرح مي كردند و تصورشان 
اين بود كه بدون دخالت دولت بازارها تنظيم نمي شود. اگر 
فهرست شركت ها و سازمان هايي كه در دهه 1330 تا سال 
پيروزي انقالب اسالمي تأسيس شده است را به شركت هاي 
تأسيس شــده در دوران داور اضافه كنيم به نتايج جالبي 
مي رسيم كه ريشه هاي تنظيم بازار را در ذهنيت مديران و 
رهبران سياسي نشان مي دهد. تأسيس سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران، تأسيس بانك صنعتي، بنگاه توسعه 
ماشين آالت كشــاورزي، سازمان هاي عمران دشت مغان، 
جيرفت و... در دهه 1340 انجام شــد. اين ســازمان ها و 
نهادها هر روز بر ميزان قدرت خود مي افزودند و گسترش 
پيدا مي كردند و نشــان مي دادند كه اقتصاد آزاد و رقابتي 
هرگز به درون سيســتم سياسي و در ذهن تكنوكرات ها و 
صاحبان قدرت راه نيافته اســت. تأسيس واحدهاي بزرگ 
فوالدســازي، ماشين سازي، نيروگاه، سد، پااليشگاه و... در 
دهه 1337 تا 1357 نشــانه هاي آشــكار تفوق و برتري 
انديشه هاي اقتدارگرايانه بود. در همه اين سال ها برخالف 
آنچه كه در ظاهر ديده مي شــد، اين دولت و شركت هاي 
دولتي بودند كه زاد و رشد مي كردند. دستور ساخت كارخانه 
نان ماشيني دولتي )صورت جلســات شوراي اقتصاد، 25 
شهريور 1343(، تقويت شركت سهامي كارخانجات دولتي 
)صورت جلسات شوراي اقتصاد، 29 شهريور 1343(، طرح 
عمران قزوين، توســعه شيالت شــمال، تأسيس سازمان 
ماهي ايــران )صورت مذاكرات شــوراي اقتصاد، 12 مهر 
1343(، توســعه شــبكه برق دولتي )صورت جلســه 22 
آذر 1343(، تأســيس صندوق توســعه كشاورزي دولتي 
)صورت جلســه 23 فرورديــن 1343(، توســعه صنايع 
پتروشــيمي دولتي )صورت جلسات 29 فروردين 1343(، 
طرح تأســيس ذوب آهن دولتي )صورت جلسه 24 خرداد 
1344، 13 تير 1344 و...(، تأســيس شــركت معامالت 
خارجي )صورت جلسه اول شهريور 1344(، برنامه تأسيس 
سازمان گسترش و نوســازي صنايع ايران )صورت جلسه 
10 آبان 1344( و... در همين دوره انجام شــده است. در 
همين سال ها بود كه شاه مدام دستور تثبيت قيمت ها را 
مي داد و با گران فروشــي مبارزه مي كرد )در 29 فروردين 
1344 در شوراي اقتصاد شاه گفت: كليه اقداماتي كه براي 
تقليل هزينه زندگي الزم اســت به عمل آوريد( و روز 15 
ارديبهشت 1344 شاه گفت: تنزل قيمت ها كافي نيست. 
بايد بــا گراني تصنعي مبارزه كرد، در غالب موارد افزايش 
قيمت ها دليلي جز ســودجويي افراد ندارد. شــاه حتي تا 
جايي پيش رفت كه سهام كارخانه هاي بخش خصوصي را 

هم به كارگران واگذار كرد. در همه سال هاي 1330 به بعد 
جامعه روشنفكري ايران نيز زير يوغ تفكرات اقتدارگرايانه 
قرار داشــت. در حالــي كه قيمت نفت در ســال 1352 
در جهان به شــكل شــگفت آميزي روند فزاينده را تجربه 
مي كرد، بيماري هلندي وارد جسم و جان اقتصاد ايران شد 
و نرخ تورم دورقمي را پديدار كرد. در همان سال ها بود كه 
سازمان نظارت بر قيمت ها در وزارت بازرگاني شكل گرفت 
و مبارزه با گران فروشي به يكي از اصول انقالب شاه و ملت 

يا انقالب سفيد تبديل شد.
حاال پرسش اين اســت كه تنظيم بازار بر اساس كدام 
ضرورت ها به يك اصل استوار در اقتصاد ايران تبديل شده 
كه نزديك به يك ســده است دوام آورده است؟ در پاسخ 
بايد بگويم فلسفه تنظيم بازار را همان چيزي مي دانم كه 
به آن اشاره كردم. اما مي توان به بخش فراموش شده اي از 
ايــن مقوله نيز پرداخت. در ايران و در تاريخ معاصر بخش 
خصوصي ايران نيز هرگز به يك نهاد نيرومند قابل اعتماد 
و متكي به خود و مطالبه گر و مبارز در برابر زورگويي هاي 
اقتصادي نهاد دولت تبديل نشد. بخش خصوصي ايران در 
دوره هاي گوناگــون و در دورهايي كه گمان مي برد ديگر 
نيرومند شــده است، ناگهان اســير تير غيب فرمان هاي 
دولتي و حكومتي بر روح و جســمش مي شد. براي اينكه 
بدانيم وضعيت چيســت، مي توان به چند نمونه تاريخي 
اشاره كرد. در روزهايي كه رضا پهلوي و سيد ضياء دست 
در دست هم كودتا را تدارك مي ديدند، سيد ضياء با صدور 
يك فرمــان تعداد قابل توجهي از هواداران بورژوازي را به 
زندان انداخت تا براي خودش محبوبيت سياسي خريداري 
كند. در دوره اوج شــكوفايي بورژوازي صنعتي ايران بود 
كه محمدرضا پهلوي تقسيم سهام شركت هاي خصوصي 
بين كارگران را يكي از اصول انقالب ســفيد معرفي كرد و 
تضعيف بخش خصوصي را كليد زد. پس از آن و در ســال 
1358 بود كه مصادره و ملي كردن بنگاه هاي خصوصي از 

سوي شوراي انقالب اجرا شد.
اما بخش خصوصي ايران هرگز نتوانست نهادي نيرومند 
باشــد كه حزب خود را دارد، نشريه و ارگان تبليغي خود 
را دارد و مناسبات خارجي خود را در چارچوب صيانت از 
منافع ملي درســت كرده است. بخش خصوصي ايران در 
همه سده سپري شده نتوانســت قدرت خود را در تنظيم 
بازارها نشان دهد. بوروكرات ها و سياستمداران خيمه زده 
بر درآمدهاي نفت نيز با وصل شــدن به بازارهاي خارجي 
هرگاه اراده مي كردند با انبوه واردات بازار را تنظيم كرده و 
به شهروندان آدرس اشتباه داده و بخش خصوصي را عامل 
گران فروشي معرفي مي كردند. شهروندان ايراني نيز باور و 
ايمان دارند كه تنها دولت است كه مي تواند با گران فروشان 
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مبارزه كند. به اين ترتيب سياستمداران، بوروكرات ها و نيز 
شهروندان دست در دست هم تنظيم بازار آن هم از سوي 

دولت را يك ضرورت مي دانند.
اما واقعيت اين است كه سياست تنظيم بازار به معناي 
كنترل قيمت ها از مســير دســتورهاي اداري و دولتي و 
تأسيس سازمان ها و نهادهاي پرشمار دولتي و نيز سركوب 
قيمت ها از روش هاي اســتبدادي ديوان ســاالري ذهنيت 
ايرانيان را نســبت به كارآمدي نظام قيمت ها بدبين كرده 
است و راه شناساندن توانايي هاي اين نظام بازار را ناممكن 
كرده است. بزرگ ترين آسيب فلسفه تنظيم زوري بازار كه 
متأسفانه در ميان روشــنفكران و گروه هاي مرجع فكري 
ايران از اوايل اين قرن رســوب كرده اســت نگاه منفي به 
كارآمــدي اقتصاد رقابتي بوده و هســت. عالوه بر اين در 
همه دوره هاي تاريخي براي رسيدن به بازار تحت كنترل 
دولت هزاران هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به صورت 
رانت و توليد گلوگاه هاي فســاد هدر رفت. اگر بخواهيم به 
اين مقوله صورت واقعي تري بدهيم به همين تصميم سال 
1397 و تخصيــص دالر 4200 توماني مي توانيم اشــاره 
كنيم. با وجود اعتراض، انتقاد و توصيه هاي اقتصاددانان و 
فعاالن اقتصادي كه تخصيص ارز ارزان قيمت به گسترش 
رانت و فســاد منجر مي شــود، اما دولت هنوز اصرار دارد 
اين روش را با هــدف تنظيم بازارهاي كاال انجام دهد. در 
حالي كه اين تصميم دولت از نظر مالي بســيار آسيب ساز 
بوده و هست. اما اصرار است كه اين كار ادامه يابد. آسيب 
بــزرگ ديگري كه اجراي دســتوري و اداري تنظيم بازار 
برجاي گذاشته است، يكي شدن دوغ و دوشاب در بخش 
كارفرمايي بوده و هســت. وقتي دولت اصــرار دارد رانت 
توزيع كند كارفرماي پيشــگام و نــوآور و غير رانت جو از 
بازار خارج مي شود و گروهي كه به ادب تجارت وتوليد باور 
ندارند و تنها مزيتشان نزديكي به نهادهاي توزيع اطالعات 
مهم اقتصادي است سر برمي آورند. داستان نوكيسه هايي 
كــه در اين دهه ها از كنترل قيمــت ارز و پول و تعرفه به 
ثروت هاي هنگفت رســيده و نابرابري در جامعه ايراني را 
شــكل دادند از پيامدهاي منفي و بازدارنده تنظيم بازار به 
روش هاي اجراشــده در اين سال ها است. تصور كنيد اگر 
يك نفر در ســال 1397 به هر دليل توانســته بود رقمي 
معادل 100 هزار دالر با قيمت هر دالر 4200 تومان براي 
واردات كاال بگيــرد و كاال وارد نكند كــه اين اتفاق بارها 
گزارش شــده اســت و آن را امروز به بازار ارز عرضه كند، 
رقمي برابر با 2 ميليارد تومان ســود بي زحمت به دست 
آورده است. با توجه به اينكه ميانگين حداقل مزد در اين 
مــدت 2 ميليون تومان در ماه بوده اســت، اين فرد بدون 
اينكه زحمتي به خود بدهد به اندازه درآمد يك ماه 1000 
نفر رانت به دست آورده است. در اين وضعيت آيا نخبگان 
حسرت نمي خورند و از هوش و دانش خود براي رسيدن به 
رانت هاي عجيب كه سرچشمه آنها همين سيستم تنظيم 

بازار است استفاده نمي كنند؟
در عيــن حال نتايج و پيامدهاي سياســت هاي تنظيم 
بازار در همه دهه ها در تاريخ معاصر ايران و با اســتناد به 
نرخ تورم در ايران و مقايســه ميانگين نرخ تورم در ايران 
و كشورهاي ديگر نشان مي دهد اين سياست هرگز موفق 
نبوده اســت. نمونه هاي پرشــماري را مي توان به عنوان 
مصداق ناكامي سياســت تنظيم بازار در همين چند ماه 
گذشته آورد. آيا سياست ســركوب ارز به تثبيت ارزهاي 
معتبر از جمله دالر كمك كرد؟ رشد و شتاب قيمت ها در 
بازار ارز و ســكه در 9 ماه گذشته و نيز قيمت مواد غذايي 
و مواد اوليه و كاالهاي واســطه اي نشان مي دهد سياست 
تنظيم بازار دســتوري كامياب نبوده اســت. اآلن قيمت 
گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، اتومبيل و يخچال با 
قيمت هاي مصوب و اعالم شــده سازگاري دارد؟ اين است 

نتايج تنظيم بازار در ايران.

پشت سر نهادن هميشگي بدبختي نرخ ارز

مهندس محمد پارسا|
اقتصاد ايران برخالف تمايل و خواســت مقام هاي 
سياسي در همه نيم سده تازه سپري شده توانايي به 
دست آوردن اســتقالل از اقتصاد جهاني را به دست 
نياورده است. به طوري كه تنها براي واردات نهاده های 
دامي، دارو و تجهيزات پزشــكي و كاالهاي اساسي 
مثل شكر، برنج، روغن نباتي و چاي ساالنه ميلياردها 
دالر بايد ارز داشــته باشيم. عالوه بر اين و بر اساس 
تقســيم بندي هاي رايج ارايه شده از سوي نهادهاي 
رســمي دولتي از كل واردات ايــران 85 در صد آن 
واردات مواد اوليه و كاالهاي ســرمايه اي و واسطه اي 
توليد است. به طوري كه اگر واردات ايران كاهش يابد 
شــاهد ركود توليد خواهيم بود كــه بر نرخ بيكاري 
مؤثر اســت. همچنين درآمد ارزي ايران بيشتر از هر 
كااليــي به درآمد صادرات نفــت خام و نيز ميعانات 
گازي و فرآورده هاي نفت و پتروشيمي وابسته است. 
براساس تازه ترين آمار ارايه شده از سوي معاون اول 
رياســت جمهوري در نمايشگاه نفت و گاز در دوسال 
اخير رقمي معادل 100 ميليارد دالر از درآمد ارزي 
ايران به دليل تحريم ها كاســته شــده اســت. همه 
آنچه در باال نگاشــته شــد براي نشان دادن اهميت 
نرخ ارز در كســب وكار و معيشــت ايرانيان است و 
متأسفانه در وضعيت غم انگيزي قرار داريم.آيا راهي 
براي پشت ســرنهادن اين وضعيت ناراحت كننده و 
آسيب زننده به شهروندان و منافع ملي وجود دارد؟ 
به نظر مي رسد اصالح سياست هاي ارزي و در كانون 
اين سياست ها اصالح ســاختار نرخ ارز وجود دارد؟ 
تجربه جهاني نشان مي دهد شــمار قابل اعتنايي از 
كشــورهاي جهان اين مسأله را حل كرده اند. به اين 
ترتيب كه بيشتر كشورها سياست سركوب نرخ ارز را 
كه به تثبيت دستوري نرخ تبديل ارزهاي معتبر در 
برابر پول ملي اســت كنار نهاده و در بدترين حالت 
سياســت ارزي مديريت شناور ارز را جايگزين كرده 
و نيز از آن هم عبور و راه را براي آزاد ســازي نرخ ارز 
در بازار آزاد صاف كرده اند. بنابراين، ايران نيز چاره اي 
ندارد و تجربه جهاني و منطق نيرومند دانش اقتصاد 
مي گويد بايد آزاد ســازي واقعي نرخ ارز اتفاق بيفتد.

دقت در گفتار و ماهيت مدافعان سياست هاي ارزي 
كه توصيه به سركوب نرخ ارز دارند يا مي گويند بايد 

دولت و بانك مركزي الزامــاً دامنه تغييرات نرخ ارز 
را در كنترل داشته باشــد اين است كه در غير اين 
صــورت بر ابعاد فقر به دليــل افزايش قيمت كاالها 
و خدمات اضافه شــده و اين از سياســت هاي اصلي 

رسيدگي به تهيدستان عبور مي كند. 
اما واقعيت اين است كه اين دو سياست ارزي از دهه 
1340 تا امروز به ويژه در 10 ســال اخير سد راه توسعه 
فقر نشده اســت و سد راه رشــد قيمت ها نبوده است. 
بنابراين مي توان با اســتناد به آمارهاي گوناگون نشــان 
داد سياســت هاي ارزي اعمال شده تا امروز در رسيدن 
به اين راهبرد كاميابي نداشــته است و بايد راه نو رفت. 
براي اينكه گرفتاري احتمالي براي كم درآمدها گسترش 
نيابد و تا روزي كه فقر از كشــور ريشه كن نشده است با 
سياست هاي يارانه اي كارآمد از كم درآمدها به شكل هاي 

گوناگون حمايت كرد .

تعادل ارزي و آزاد سازي
اگر مي خواهيــم از ويرانگري هــاي جهش هاي نرخ 
ارز و پيامدهاي ناراحت كننــده آن مثل تخصيص رانت 
ارزي، افزايش شديد قيمت كاالها و خدمات و تورم هاي 
دورقمــي و تــا 30 – 40 درصدي و فســاد ارزي براي 
هميشــه رها شويم راهي جز آزاد ســازي نرخ ارز وجود 
ندارد. شــايد اين هراس باشد كه در اين صورت ممكن 
اســت عدم تعادل در بازار ارز مصيبت درســت كند اما 
به چند دليل باليي نازل نخواهد شــد كه از بالي فعلي 
ويرانگر تر شود. آزاد ســازي نرخ ارز اوالً صف هاي بزرگ 
رانت خواران براي دريافت ارز ترجيحي را كاهش مي دهد 
و از حجــم تقاضاي ارز كم مي كند. ثانياً قاچاق معكوس 
و قاچاق كاال به داخــل را كاهش مي دهد و نيز واردات 
چمداني و قاچاق ميليون ها مسافر به ايران و از مرزهاي 
آبــي و خاكي را كاهش داده و تقاضاي مؤثر ارز به موارد 
ضروري منحصر خواهد شــد. از ســوي ديگر آزاد سازي 
نرخ ارز و كاهش دستورهاي دولتي و بانك مركزي براي 
تعيين نرخ ارز و فشار بر صادر كنندگان، توسعه صادرات 
را در يك چرخه كارآمد و فزاينده قرار خواهد داد. در اين 
صورت تعادل ارزي به شــكل ساختاري و برپايه مبادله 
آزاد شــكل و قوام پيدا مي كند. براي رهايي از بدبختي 
دگرگوني هاي شگفت انگيز نرخ ارز راهي جز آنچه كه به 

صورت كوتاه در اين نوشته آمد وجود ندارد
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 برخي رخدادها هســتند كه هرگز دل و ذهن آدمي را رها نمي كنند و انسان حسرتي مي خورد كه 
به رنج و درد مي رسد. مديران صنعت قند و شكر نيز حسرت هايي دارند كه هميشه آنها را رنج مي دهد. 
اين حسرت هنگامي كه نمودارها و جدول هاي توليد و تجارت شكر در پايان سال ديده مي شوند، بيشتر 
مي شود . آمارهاي ارايه شده در اين صفحه نشان مي دهد ايران در سال هاي گوناگون صدها ميليون دالر 
براي واردات كااليي اختصاص داده است كه در صورت برنامه ريزي و ايستادگي روي آن مي شد آن ارزها 
را به كاالهاي ضروري تر اختصاص داد. خروج 8 ميليارد دالر در ظرف 15 سال براي واردات شكر حسرتي 
است كه بر ذهن توليد كنندگان باقي مي ماند و آنها را به ياد توصيه هاي كارشناسانه و دلسوزانه اي مي اندازد 
كه به دولتمردان ارايه كرده و با بي مهري روبه رو شده اند. مي توان و بايد از اين حسرت تاريخي بيرون بياييم 
و راهي را برگزينيم كه ضمن حمايت از توليد داخلي راهي براي افزايش رفاه مصرف كنندگان نيز باز شود. 
در صورتي كه دست در دست هم دهيم عبور از وابستگي به خارج در تأمين شكر مي تواند به تاريخ سپرده 

شود. اگر ناممكن بود و نمي شد كاري كرد، اين حسرت تاريخي را نداشتيم.

 مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران

شماره 207 - اسفند 1399

آمار واردات شكر از سال 1380  تا پايان ديماه سال 1399 
به تفكيك واردات دولتي و خصوصي

ارقام به هزارتن
واردات بخش سال

خصوصي
واردات بخش 

جمع وارداتدولتي

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579
1393562261823
1394364157521
1395358309667
1396718138856
139786195281
139865511751830
13996343681002

مأخذ: گمرک جمهوري اسالمي ايران  

واردات شكر از سال 84 تا پايان ديماه سال99 به تفكيك خام و سفيد

 سفيدسال
 خامبها )دالر()هزارتن(

 جمع وارداتبها )دالر()هزارتن(
)هزار تن(

بها جمع واردات 
)دالر(

138478177,256,00062920,124,000707197,380,000
1385637726,182,5591,890291,271,9102,5271,017,454,469
1386348274,461,367822133,309,3441,170407,770,710
1387103287,800,01399837,213,3321,101325,013,345
138827315,826,1148508,819,906877324,646,020
13890704,520,4071,80501,805704,520,407
13906752,105,3341,2283,799,5101,234755,904,844
139101,072,413,6081,68001,6801,072,413,608
13920832,187,9581,57901,579832,187,958
13930377,470,4408230823377,470,440
139449151,358,52447220,479,003521171,837,527
1395006670667320,134,978
13960414,742,6378560856414,742,637
13970102,654,3052810281102,654,305
13980642,346,2371,83001,830642,346,237
13990364,216,0001,00201,002364,216,000
1,2487,195,541,50317,412515,017,00518,6608,030,693,485جمع

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 1385 تا  سال 1399)ارقام هزار تن(
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
138515494111205307192187223194298240276

2481
1542483595648711063125014731668196522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138623622811254111133615565275038

1170
2364645766307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324686512616993

1101
285714523438355658064871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
1388119108576442339446457412273

877
119227284348390423517563608682804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
138969107132234312330161112806373132

1805
691763085428541184134514571537160016731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

6
1390024126830138431181718114256

1234
02436104405789820838855103611781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150691215515419619037228151307123

1681
501192402954496458358721100125115581681جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
139288158811461159207115146134225227

1579
88103191305366525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
1393165137211574067471980000

823
165302513570610677724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405.511.89.212701071751052524

521
05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

11
13950002522117076506668016

667
00025246391467517583651651667جمع هر ماه + ماه هاي قبل

12
1396019522912913816055014080

856
0195424553691707707762762776776856جمع هر ماه + ماه هاي قبل

13
139703849100006606661

281
038878888888888154154220281جمع هر ماه + ماه هاي قبل

14  
139882213280220801432109815017110578

1830
822955757958751018122813261476164717521830جمع هر ماه + ماه هاي قبل

15
1399971312011122173142636317

1002
972284295415437178599229851002جمع هر ماه + ماه هاي قبل
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