شماره  - 209اردیبهشت 1400

آزادي صنعت قند
و رفاه مصرفكننده

بهمن دانايي
سياســتگذاري اقتصادي درايران تابعي از
تحوالت شــاخصها وروندهاي اقتصادكالن و
نيز تابعي از سياست به معناي اعم آن به ويژه
سياست خارجي است .اين سياستگذاريها به
دليل تحوالت پيشبينيناپذير در متغيرهاي
كالن اقتصــادي و نيز در مناســبات خارجي
پيامدهاي بزرگي بر فعاليتهاي بخش صنعت
و بازرگانــي بر جاي ميگــذارد و توليد و بازار
كاالهــا را با عدم تعادل مواجه ميكند .يكي از
متغيرهاي بسيار مؤثر بر كسبوكارها در همين
چارچوب ،ميزان درآمد صادرات نفت است .اين
متغير بسيار اساسي از مسيرهاي مهمي مثل
بودجههاي ســاالنه ،كسري بودجه و روندهاي
تأمين كسري بودجه و نرخ تورم توليد را متأثر
ميكند .در ســالهايي كه درآمــد حاصل از
صادرات نفت باال است دولتها با اختصاص ارز
ارزان وكافــي به واردات همه كاالها و خدمات،
تعادل توليــد ،واردات و مصرف بازاركاالها را به
سود واردات به هم ميزدند .برخي از كاالها مثل
شكر اما وضعيتي استثنايي داشته و دارند.
ادامه در صفحه 2

ارزپاشی و نقض غرض

میدانیــم کــه درآمد ارزی ایــران در
سالهای  1397تا  1399روندی کاهنده
را به دلیل تحریم صادرات نفت تجربه کرده
است .به این ترتیب نخستین چیزی که به
ذهن میرسد این است که میزان واردات
کاهش یابد .چون ارز کمتری میتوان به
این کار اختصاص داد .نگاهی به آمارهای
در دسترس نشان میدهد این اتفاق برای
واردات کل کشــور رخ داده اســت و آمار
واردات کاهش داشته است .اما نکته جالب
این است که درهمین مدت واردات کاالهای
اساسی روندی فزاینده را تجربه کرده است.
آیا این تناقض نیست؟ در حالی که خرد
جمعی میگوید در زمــان کمبود ارز در
کشور باید کاری کنیم که واردات کاالهای
اساسی کاهش یابد و کشور از وابستگیهای
آسیبساز دور بماند اما برعکس میشود.
چرا چنین اتفاقی میافتد؟ چون دولت زیر
فشــار یا بر اثر درک نادرست برای واردات
کاالهای اساسی دالر ارزان میدهد .وقتی
دالر ارزان داده میشود افرادی هستند که
بو میکشــند و خود را به مراکز ارزپاشی
نزدیک کرده و با ترفندهای گوناگون این
سیاست را توجیه وتسهیل میکنند و راه
واردات را بازمیکنند.
ادامه در صفحه 6
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ارز نيمايي و رشد توليد شكر

صفحه 3

كارخانه قند قهستان امسال به چرخه توليد باز ميگردد

رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خراسان جنوبي گفت :كارخانه
قند قهستان در شهرستان درميان با تالش مستمر سرمايهگذاران در سا ل جاري
احيا و راهاندازي ميشود.
عباس جرجاني در بازديد ميداني از بخشهاي مختلف اين كارخانه گفت :با
توجه به اقدامات و تالشهاي صورت گرفته از سوي سرمايهگذاران اين مجموعه،
اميدواريم كارخانه قند قهســتان در ســا ل جاري به چرخه توليد برگردد.وي
اقدامــات صورت گرفته براي راهاندازي مجدد اين كارخانه را مثبت ارزيابي كرد
و افزود :با توجه به عزم ســرمايهگذاران جديد كارخانه قند قهستان و فعاليتها
و اقدامات در حال انجام ،اميد اســت تا مهر امســال و همزمان با زمان برداشت
محصول چغندر قند شــاهد آغاز توليد در اين كارخانه باشيم .رييس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراســان جنوبي عنوان كرد :سرمايهگذاران جديد اين
كارخانه براي راهاندازي هرچه ســريعتر اين كارخانــه در حال انجام تعميرات،
تست ماشينآالت خط توليد و تجهيز بخشهاي مختلف كارخانه هستند .وي
با اشــاره به ظرفيت موجود در واحدهاي صنعتي غيرفعال استان گفت :احيا و
راهاندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال داراي توجيه اقتصادي ،با توجه به
وجود زيرســاختهاي الزم و ماشينآالت در راستاي توليد و اشتغال در دستور
كار اين سازمان است.رييس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبي با
حضور در كارخانه قند قهستان در شهرستان درميان به همراه سرمايهگذاران اين
كارخانه به صورت ميداني از بخشهاي مختلف آن بازديد و ضمن بررسي مسائل
و مشــكالت كارخانه ،دستوراتي را درخصوص تسريع در راهاندازي آن ارائه كرد.
كارخانه قند قهســتان سال  ۱۳۴۰با هدف ايجاد اشتغال و تثبيت جمعيت در

خود اتکایی
در شکر
دور نیست

صفحه 2

ﻧﺰاع ﻋﻠﯿﻪ ﺷﮑﺮ
و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻣﺼﺮف آن

صفحه 4

شهرستان مرزي درميان راهاندازي شد و فرسودگي تجهيزات ،كمبود نقدينگي و
سرمايه در گردش ،بدهي به بانك ،حقوق معوق كارگران و سوءمديريت در سال
 ۹۲اين واحد توليدي را به تعطيلي كشاند .جمعي از سرمايهگذاران سال  ۹۴براي
احياي مجدد كارخانه قند وارد ميدان شدند و تاكنون بيش از  ۸۰درصد كارخانه
بازســازي و نوسازي شده است .كارخانه قند قهستان ظرفيت تبديل  ۱۵۰هزار
تن شكر خام را دارد و با بهرهبرداري از اين كارخانه  ۳۷۰نفر به صورت مستقيم
مشغول به كار خواهند شد و زمينه اشتغال غيرمستقيم افراد ديگري هم فراهم
ميشود.همچنين با راهاندازي مجدد اين كارخانه سطح زير كشت چغندر قند در
خراسان جنوبي به صورت منطقي افزايش خواهد يافت.
خراسان جنوبي  ۱۱شهرستان دارد و شهر اسديه مركز شهرستان درميان در
 ۱۰۵كيلومتري شرق بيرجند و مجاورت كشور افغانستان است.

بکارگیری دانش و توان
مح ّققان برای افزایش
بهره وری صنعت نیشکر

صفحه 6

دولت سيزدهم
وپيشنهادهاي
اصالحي

صفحه 7
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خود اتکایی
در شکر دور نیست

همایون دارابی،تحلیلگر بازار سرمایه
در صورت مديريت درست توليد چغندر قند امكان
خود كفايي در بازارهاي داخلي وجود دارد .خود كفايي
در اين زمينه با توجه بــه زمينههاي موجود چندان
دور از دســترس نيست و در صورت تحقّق آن امكان
بازســازي كارخانههاي قندي را ايجــاد خواهد كرد.
با توجه به اينكه شــركتها حاشيه فروش معقولي
دارند و رقم فــروش افزايش يافته ميتواند به درآمد
بيشتر شركتها منجر شــود ،اما مسأله اساسي اين
اســت كه در حالي كه شاهد افزايش قيمت و فروش
شركتهاي قندي ،صنايع غذايي و دارويي هستيم بايد
به قيمت مواد اوليه نيز توجه كنيم .بر اين اســاس با
توجه به اصالح قيمت چغندر قند بايد منتظر افزايش
هزينهها در شــركتهاي قندي باشيم  .ايران يكي از
پرپتانسيلترين كشورها براي توليد انبوه شكر است و
بازارهاي خوبي از جمله عراق و حاشيه جنوبي خليج
فارس و غرب آفريقا در اختيار ايران است .فاكتورهايي
چون منابع آبي ،زمينهاي وســيع و تكنولوژي را نيز
در اختيــار دارد و اگر مديريتــي روي توليد چغندر
شود ،امكان خود كفايي و بازسازي صنايع قندي نيز
وجود دارد.بايد توجه داشت كه صنايع قندي سرمايهبر
هســتند واكثر آنها شــركتهاي قديمي محسوب
ميشوند كه بهخاطر سالها نرخگذاري دولتي و واردات
گسترده فرصت بازسازي پيدا نكردهاند .بر اين اساس
ميتوان انتظار داشت افزايش نرخ قند و شكر فرصت
بازسازي اين شركتها و از سرگيري توليد را به همراه
داشته باشد.در حال حاضر با توجه به نرخ مصوب شكر
و با توجه به نرخ ارز نيمايي مشكالت مربوط به واردات
و هزينههاي جانبي واردات اين كاال مقرون به صرفه
نيست.ما در ســال  ۹۶به خودكفايي در توليد شكر
رسيديم و در سال  ۹۷تا حدودي به اين مقدار نزديك
بوديم اما متأســفانه در سال  ۹۸به دليل كشتهاي
جايگزين و افزايش در آمد كشــاورزان از كشتهاي
جانبي بهخصوص صيفيجات ،توليد چغندر كاهش
يافته و خود كفايي را از دســت داديم.اما اگر در سال
جاري بخشي از شكر خام مورد استفاده صنايع قندي
را وارد كنيــم دوباره از اوايــل مهرماه افزايش قيمت
خواهيم داشــت زيرا تا حدودي در نيمه اول ســال
جريــان واردات كم خواهد بود و امكان به هم ريختن
بــازار وجود دارد .البته بازرگانــي دولتي و واحدهاي
وابسته واردات خوبي انجام دادند و ذخاير بسيار خوبي
دارند اما در دراز مدت به خصوص در نيمه دوم ســال
ي افزايش پيدا ميكند شاهد يك
كه مصرف شــيرين 
تعديل ديگر در قيمت شكر براي تعادل بخشيدن به
بازار خواهيم بود.ما به واردات آنچنان احتياجي نداريم
و اگر مديريتي در فضاي كشت انجام شود و اگر كشت
پاييزه در خوزســتان به عنوان قطب شكر ايران را كه
از ســالها پيش كه مركز شكر خاورميانه نيز بوده به
شيوهاي بهينه مديريت كنيم ميتوانيم به خودكفايي
برســيم ضمن اينكه نياز به برنامهريزي و حمايت از
كشــاورزان داريم .در صورت محقّق شدن اين برنامه
در سال آينده به واردات نياز نيست و ارز نيمايي كفاف
هزينههاي واردات را نخواهد داد و قيمت شــكر بايد
مجددا ً افزايش پيدا كند اما اميدواريم كه خودكفايي در
دستور كار قرار بگيرد .اين در شرايطي است كه نهتنها
شكر چغندري توان تأمين داخلي دارد بلكه ميتوانيم
نياز عراق و جنوب خليج فارس را نيز تأمين كنيم.

آزادي صنعت قند و رفاه مصرفكننده

ادامه از صفحه اول
به اين معني كه توليد داخلي اين كاال به داليل گوناگون
هرگز مصرف كل را پوشش نداده و بخشي از مصرف كل بايد
از راه واردات تأمين شود تا بازار تنظيم شود .اين وضعيت در
دهههاي سپري شده داستانهاي عجيبي براي صنعت قند و
شكر فراهم كرده است كه در اين نوشته كوتاه نميتوان همه
آنها را تشريح كرد .در صورتي كه بخواهيم بهطور خالصه اين
تحوالت را بازگو كنيم تا به بحث اصلي برسيم.
يادآور ميشويم تا اوايل دهه  1389به ويژه پس از پيروزي
انقالب اســامي دولت بر فرآيند و زنجيره اقتصاد شــكر از
توليد چغندرتا قيمتگذاري اين محصول و نيز قيمتگذاري
شكر و چگونگي توزيع داخلي و نيز بازرگاني خارجي انحصار
تصميمگيري كامل داشت.
كاالي راهبردي
در تقســيمبندي انواع كاالها در دهه  1360شكر كاالي
اساســي و راهبردي تعريف شــد .به اين ترتيــب و با اين
تقســيمبندي انجام شــده از سوي شــوراي اقتصاد وقت،
دولتهاي ايران موظف شــدند فرآيندها در اقتصاد شكر را
گونهاي تنظيم كنند كه اين كاال با قيمتهاي تثبيت شــده
و دســتوري به دست مصرفكننده برســد .اما اين خواست
بزرگي بود و كار آســاني نبود .اجراي اين اراده سياســي در
عمل دهها تنگناي پيدا و ناپيدا بر ســرراه اقتصاد شــكر در
دهههاي يادشــده پديداركرد .يكــي از بدترين تنگناها اين
بود كه وظايف مرتبط با اقتصاد شكر در اختيار دستگاههاي
گوناگــون و وزارتخانههاي كشــاورزي و صنعتي و بازرگانی
افتاد .به اين ترتيب كــه بازرگاني خارجي در اختيار وزارت
بازرگانــي بود ،كارخانههاي قند زيرنظر وزارت صنعت بودند
و توليــد چغندر دراختيــار وزارت كشــاورزي قرارگرفت و
ناســازگاريهاي مصيبتباري رخ داد .يكي ديگر از تنگناها
اين بود كه كارخانههاي قند در عمل به حقالعمل كار تبديل
ت شکر تولیدی آنها و نيز قيمت چغندر از سوي
شدند و قيم 
دولت تحميل ميشد .ناسازگاريها و پراكنده كردن اقتصاد
شــكر راه را براي ناســازگاري در برآورد توليــد و بازرگاني
خارجــي و تنظيم بازار به هــم زد .وزارت بازرگاني وقت كه
بعدها دروزارت صنايع ادغام شــد مصرف شــكر را بيش از
اندازه مصــرف كل برآورد ميكرد تا راه بــراي واردات آزاد
شود و وزارت كشاورزي مصرف را در اندازههاي كمتر برآورد
ميكرد .بانك مركزي نيز موظف بود ارز ترجيحي در اختيار
واردات شكر قرار دهد .اين وضعيت تا اوايل دهه  1380ادامه
داشــت.در اين دوره و بر اســاس تكليف قانوني برنامه سوم
توسعه ،بخشي از آزادسازي مورد نياز صنعت شكر انجام شد
اما تنگناهاي ديگر برقرار بود .در حالي كه با آزادسازي نسبي
اقتصاد شــكر توليد اين محصول در مدار صعود قرار داشت
با تغيير دولــت و روي كار آمدن دولت نهم نقطه عطف در
صنعت قند و شــكر در سال  1385رخ داد و واردات شكر به
اندازهاي شــد كه چند برابر نياز بود .در حالي كه بخشي از
آزادسازي اقتصاد شــكر انجام شده بود اما در دهه  1390و
بارديگر به داليل گوناگون از جمله نظام پرداخت يارانهاي و
نيز تحريمهاي اقتصادي از سوي غرب ،اقتصاد شكر به ويژه
از  1393به اين سو با رخدادهاي بديعي روبهرو شد.
مصيبت دالر  4200توماني
يكي از مصيبتهاي تحريم وكاهــش درآمد ارزي دولت
آقاي روحاني اين بود كه جريان ورود دالرهاي صادراتي روند
كاهنــدهاي را تجربه كرد .اين كاهش درآمد ارزي به جهش
عقاب وار قيمت ارز در دو مقطع  1397و  1399منجرشــد
و در دامنــه  22تا  24هزار تومــان قرارگرفت .در اين دوره
دولــت براي تنظيم بازار شــكر و تثبيت قيمت آن در اندازه

تغييرات قابل تحمل مصرفكنندگان براي واردات شكر دالر
 4200توماني اختصاص داد .اين تصميم كه از سوي ناظران
آگاه و مديران كارخانههاي قند آسيبساز شمرده ميشد با
اعتراض و انتقاد روبهرو شد .فشار براي واردات شكر با قيمت
يادشده دالر در حالي كه كارخانههاي شكر براي توليد با دالر
بازار آزاد ارز فعاليت ميكردند به رانتدهي و رانتخواري و
فساد منجر شــد .بهطور مثال شماري از اشخاص حقیقی و
حقوقی ســودجو ،شكر ارزان را از بازار خريداري و تبديل به
نبات كرده و نبات صادركردند .در واقع اين كارصادرات شكر
وارداتي ارزانقيمت بود .عالوه بر اين افزايش واردات شــكر
ارزان روند خوداتكايي در توليد داخلي را نيز در دســتانداز
ميانداخــت .پيامدهاي تخصيــص دالر  4200توماني جز
رانتخواري و فســاد گســترده و تضعيف توليــد داخل اما
مصيبت بزرگترش اين بــود كه ارز گرانبها هرگز به قيمت
ارزان براي مصرفكنندگان تبديل نشــد .فعاالن صنعت قند
وشــكر به شــكلهاي گوناگون اين ناكارآمدي را به اطالع
مقامهاي ارشد و مديران مرتبط با صنعت رسانده و خواستار
حذف دالر ترجيحي بودنــد .اين اتفاق اما زماني رخ داد كه
دســت دولت براي تخصيص ارز ارزان به دليل سقوط درآمد
حاصل از صادرات نفت بسته شد.
آزادي و آينده صنعت قند وشكر
واقعيت اين اســت كــه صنعت قند و شــكر در همه
دورههاي عمر طوالني نزديك به  130ســاله خود هرگز
طعم آزادي كامل را نچشيده و در تله دولتهاي پرشمار
گرفتار بوده است .اكنون و در سال  1400و با بريده شدن
ناف صنعت از حمايتهاي شــكننده وگمراهكننده دولتي
در آستانه آزادي قراردارد .اين يك تجربه منحصر بهفرد و
راســتيآزمايي براي صنعت به حساب ميآيد .در صورتي
كه دولتهاي محترم بار ديگر نخواهند از ســر دلسوزي
بيفايده به مصرفكنندگان ،قيدها و بندها را بر دســت
و پــاي صنعت قند ببندنــد و آزادي را كامل كنند بدون
ترديد صنعت قند ايران به روزهاي خوش ميرسد .ايران
تواناييهاي پيدا و پنهان قابل اعتنايي براي توسعه واقعي
این صنعت و رقابت با واردات را دارد .به چند شرط :شرط
اصلي و اول اين اســت كه سياستهاي اقتصادي گونهاي
پيش بروند كه نرخ تورم ايران را درقامت و اندازه ميانگين
نــرخ تورم جهان نگه دارند .تورم دو رقمي و گاه تا 7برابر
ميانگين نرخ تورم جهان توانايي رقابتي بودن صنعت قند
و هر صنعــت دیگری را از ايران ميگيــرد .عالوه بر اين
دولتهــا بايد درهنگامه وفور درآمد ارزي بارديگر به فكر
اين نباشند كه ارز ارزان در اختيار واردات قرار دهند و نرخ
ارز را يكپارچه ســازند .شرط مهم ديگر اين است كه تيغ
تيز قيمتگذاري دستوري را از زير گلوي صنعت بردارند.
در اين صورت صنعت قند و شكر در مسير رشد و توسعه
خود ميتواند تمام نياز كشــور را برطــرف كند و نيز راه
سرمايهگذاري تازه را هم باز كند.
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ارز نيمايي و رشد توليد شكر

تص ّوري غلط درباره اقتصاد شــكر در ذهنها جا افتاده بود و
هنــوز نيز تا اندازهاي وجود دارد كه به گمراهي اين صنعت در
يك دوره بلندمدت منجر شــد .تص ّور اين بود كه خانوادههاي
ايراني به ويژه تهيدســتان بايد به شكر ارزان دسترسي داشته
باشــند و اين كاال با قيمتهاي دستوري كنترل شود تا خواست
يادشده لباس عمل بپوشد .اين در حالي است كه واقعيتهاي
آماري ارائه شده از سوي بانك مركزي در بررسي ساالنه بودجه
خانوار نشــان ميدهد يك خانواده  ۴نفــره در ايران فقط ۲۳
كيلوگرم قندوشكر درسال مصرف ميكند .يك محاسبه ساده
نشان ميدهد مصرف سرانه مســتقيم قند وشكر در ايران در
ســال  ۶كيلوگرم اســت .اگر اين عدد را در عدد  ۸۴ميليون
ايراني ضرب كنيــم به عدد  ۵۰۰هزارتن مصــرف خانوادهها
ميرســيم .با توجه به تأمين ساالنه بيش از  ۲ميليون تن قند
و شــكر بهطور متوسط در سال از توليد داخل و واردات به اين
نتيجه ميرسيم كه  ۷۵درصد از كل شكر مورد نياز درسال كه
معادل  ۲٫۲ميليون تن اســت را صنايع و صنوف پايين دستي
مصرف ميكنند .دقت در اعداد و ارقام يادشــده نشان ميدهد
فرآيند كنترل و انحصار و حمايتهاي ارزي از واردات و اقتصاد
شــكر كه به رانت و فساد تبديل ميشود بيشتر از اينكه بهطور
مســتقيم در خانوادهها توزيع شود به منفعت صاحبان صنايع
پســين و نيز شهرونداني است كه در آمد بيشتري براي خريد
شــيريني و بستني و شكالت و ساير كاالهايي كه مصرف شكر
دارند بوده است.
از سوي ديگر آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد سهم شكر
در ســبد هزينه خانوادههاي ايراني فقط دوصدم درصد (يعني
نصف نيم درصد) بوده و هســت .اين ســهم براي هزينههاي
تخصيص يافته براي گوشــت  ۵٫۴درصد گزارش شــده است.
يك محاسبه ساده نشــان ميدهد سهم هزينههاي گوشت در
خانوادههاي ايراني  ۲۰برابر هزينههاي تخصيص داده شــده به
شــكر است .اين نســبت هزينهاي ميان شكر و كاالهاي ديگر
مثل روغن نباتي و يا برنج نيز با كمي باال و پايين ديده ميشود
و نشــان ميدهند گنجاندن شكر در فهرست كاالهاي اساسي
يادشــده براي تخصيص دالر  ۴۲۰۰توماني يك راهبرد خطا
بوده است.
در ســالهاي پس از  ۱۳۹۷كه در آمد ارزي دولت بهشدت
زير فشار تحريمها با ســقوط مواجه شد و توانايي دولت براي
ارزپاشي مستمر و پرفشــار براي تثبيت دستوري قيمت دالر
روندي كاهنده را تجربه كرد ،در چنين فرآيندي بود كه تفاوت
قيمت دالر ترجيحي و دالر در بازار آزاد در سال  ۱۳۹۹بهطور
ميانگين به  ۴برابر رســيد .اين تفــاوت معنادار قيمت دالر در
بازار آزاد و دالر ترجيحي آتش اشــتياق براي دستيابي به دالر
 ۴۲۰۰توماني را برافراشــته بود و فشار شديدي براي دريافت
اين وجود داشت .رانت و فساد و تباهي اين سيستم ارزي كه با
ســقوط مستمر در آمد دولت از صادرات نفت هر روز سستتر
ميشد و نيز مطالبه مديران صنعت قند و شكر براي حذف دالر
ترجيحي به واردات شكر نتيجه داد و واردات شكر با ارز نيمايي
در دستور كار قرار گرفت .پيش از اين اتفاق مبارك در خبرها
ميخوانديم كه ارزش صادرات نبات و آب نبات چند برابر شده
اســت و اين چيزي نبود جز صادرات شــكر ارزان وارداتي كه
نام صادرات روي آن گذاشته ميشد .عالوه براين گزارشهايي
منتشــر ميشد كه شكر وارداتي ارزان قيمت با دالر ترجيحي،
مجدد ميشــود و مصرفكننده نهايي يعني خانوارها
صادرات ّ
سهمي از اين دالر ترجيحي گيرشان نميآمد .در وضعيتي كه
دولتها براي خريد محبوبيت كاذب ارز ارزان در اختيار واردات
شكر قرار ميدادند اما توليد داخلي با ارزهاي آزاد توليد ميشد
و برخي مديران بهطور غيرمنصفانه و غير كارشناســي ،قيمت
تمام شده شــكر توليد داخل را با قيمتهاي دامپينگ شده با
دالرهاي ارزان مقايسه كرده و مدام از تنبلي كارخانههاي توليد
قند گاليه داشتند.

در صورتي كه اين اتفاق خوب يعني حذف دالر ترجيحي
در جايي متوقف نشــود و نظــام اقتصادي فعلي بر اقتصاد
شــكر دوباره به نقطه اول برنگردد ،بايد شاهد رخدادهايي
كارســاز در صنعت و اقتصاد شكر باشــيم و مزيتهاي تا
امروز ديده نشده در اقتصاد شكر ،امكان بروز و ظهور پيدا
خواهنــد كرد كه در ادامه بــه برخي از آنها بهطور خالصه
اشاره ميشود يكي از مزيتهاي حذف دالر  ۴۲۰۰توماني
براي واردات شــكر اين اســت كه راه را براي حذف فاصله
معنادار قيمت شــكر وارداتي و توليد داخل هموار كرده و
قيمت اين دو نوع شكر در بازار به هم نزديك ميشوند .اين
همســاني قيمت شكر داخل و شكر وارداتي نتيجهاش اين
مزيت را دارد كه توليد داخل از مسير واردات ارزان آسيب
نخواهد ديد و توليد داخل با قدرت به ســوي رشد بيشتر
پيش خواهد رفت .از سوي ديگر حذف دالر  ۴۲۰۰توماني
براي واردات شكر موجب ميشــود و بايد چنين شود كه
قيمتگذاري دستوري از سوي سازمانهاي نظارتي بر شكر
حذف شــده و توليد اين محصول اقتصادي شــود .در اين
صورت ميتوان پيش بيني كرد سرمايهگذاري براي ساخت
كارخانههاي تازه و نيز ســرمايهگذاري براي توليد چغندر
بــا بهرهوري باالتر و نيز نيشــكر رخ خواهــد داد .واقعيت
اين اســت كه انحصار چندين ده ســاله دولت بر روندها و
فرآيندهاي اقتصاد و صنعت قند و شكر ،سرمايهگذاري تازه
در اين صنعت را به صفر رســانده و حتي برخي كارخانهها
تعطيل نيز شدهاند .مزيت ديگر حذف دالر ترجيحي براي
شــكر اين است كه واردات با دالر آزاد در هر زمان از سال
ممكن ميشــود و ديگر الزم نيست تا پايان فصل برداشت
شكر داخل منتظر ماند و بعد اقدام به واردات شكر به اندازه
تفاوت توليــد داخل ومصرف کل كــرد .مزيت ثانويه اين
وضعيت اين اســت كه بازار شــكر همين ميزان التهاب را
نيز نخواهد داشــت و در هيچ فصلي شاهد كمبود عرضه یا
عرضه اضافي شكر نخواهيم بود .در صورت تداوم روند فعلي
اين احتمال كه كارخانههاي قنــد بتوانند با چغندركاران
قراردادهاي كشــت ميان مدت ببندنــد را افزايش داده و
به اين ترتيب شاهد بيســاماني در تغيير كشت و كمبود
يا اضافه انواع محصوالت كشــاورزي همانند اتفاقي كه در
ســال  ۱۳۸۸و همچنين در ســالهاي اخير افتاد و پياز،
گوجه فرنگي و سيب زمينيهاي كشت شده به جاي چغندر
روي دست زارعان مانده بود ،نخواهيم بود .نكته ديگر اينكه
با واقعي شــدن قيمت شكر ،واردات قاچاق شكر به صورت
معكوس رخ نميدهد و صادرات شكر با كمترين تغيير مثل
صادرات نبــات و آب نبات كه در واقع صادرات شــكر به
اســم ديگر بود نيز از بين ميرود .در چنين وضعيتي است
كه وزارت جهاد كشــاورزي به مثابه مت ّولي توليد نيشكر و
چغندر و در نتيجه شــكر به جاي متمركــز كردن نيرو و
امكانــات خود براي تنظيم بــازار ،رويكرد افزايش راندمان
و عملكــرد درهكتار را در محصوالت يادشــده و نيز توليد
بذرهاي باكيفيتتر چغندر را دنبال خواهد كرد.
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مشاور وزيرجهادكشاورزي:

كشت چغندرقند
در خوزستان اقتصاديتر شد

مشاور وزير جهادكشاورزي و مجري طرح
چغندرقند كشــور گفت :امسال با افزايش
يك هــزار ريال قيمت حمــل هركيلوگرم
چغندرقند ،كشــت اين محصول راهبردي
درخوزستان اقتصاديتر و بهصرفهتر شد.
پيمان حصادي در نشســت هماهنگي
برداشــت چغندرقند پاييزه در خوزستان
افزود :كاهش هزينههاي كاشــت ،داشــت
و برداشــت چغندرقند و تأميــن به موقع
كاميون براي حمل محصول به كارخانهها
ميتواند چشمانداز بهتري براي توسعه كشت
چغندرقند درخوزستان ترسيم كند .وي بر
اجراي موارد تشــويقي در نظر گرفته شده
براي كاميونداران حمل چغندرقند تأكيد
و افزود :راهاندازي كارخانههاي قند دزفول و
اهواز از سال آينده زراعي ،ظرفيت خوبي را در
توسعه كشت چغندرقند در خوزستان فراهم
خواهد كرد .مشــاور وزير جهادكشاورزي با
اشــاره به اينكه بايد تا پايان خردادماه ۵۰
درصد چغندرقند توليد شده در خوزستان
برداشــت شود گفت :كشاورز بايد اطمينان
پيدا كند كه همزمان با برداشت محصول،
چغندر قند توسط كاميونها حمل ميشود.
وي با تأكيد بر اينكه كاميونها بجاي برزنت
از تور براي روكش چغندرقند استفاده كنند
اظهار داشــت :كارخانجات قند با توجه به
توصيههــاي ناظرين بايد بر افــت و عيار
چغندرقند نظارت داشته باشند.
رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان
نيز دراين نشســت كه در سرسراي اداري
جهادكشاورزي خوزستان برگزار شد گفت:
همزمان با برداشــت چغندرقند در استان
 ۲.۵ميليون تن محصول برداشــت و حمل
ميشــود و بيش از  ۳.۵ميليون تن كاالي
رسوب شده در بندر امام وجود دارد ،بنابراين
حمل اين محصول راهبردي در اين مدت از
اهميت و حساسيت بااليي برخوردار است.
خدارحم اميريزاده با بيان اينكه خوزستان
انبارغله كشور اســت ،اظهار داشت :امسال
موفق به كسب رتبه نخست در توليد گندم و
كلزا شديم و در چغندر قند نيز رتبه نخست
كشور را داريم.
وي بيــان كرد :طبــق برنامهريزيهاي
صورت گرفته قرار است در افق ۶۰ ،۱۴۰۴
هزار هكتار چغندرقند پاييزه در استان كشت
شــود .تورج نوروزي معاون بهبود توليدات
گياهي ســازمان جهادكشاورزي خوزستان
در اين نشست گفت :سطح زيركشت چغندر
قند پاييزه از  ۲هزارهكتار در سال  ۱۳۹۲به
 ۱۸هزار و  ۵۲۰هكتار در سال زراعي جاري
رســيد و روند توليد نيز از  ۱۱۵هزار تن به
يك ميليون و  ۱۰۰هزار تن افزايش يافت.
وي افزود :كارخانههــاي قند فعال كه
خريدار چغندرقند خوزســتان هســتند
از هفت كارخانه در ســال گذشته به ۱۰
كارخانه در سال جاري رسيده است.
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8آﮔﻮﺳﺖ  -2018ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﮑﺮ و ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ()Folichts

ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﯽ اﻣﺴﺎل و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ مسأله ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
را در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ در ﺳﺎلهاي
وﺟﻮد ﻣﺎزاد ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ّ
و اﻗﺘﺼﺎدي در كشورهاي كليدي و تاثيرگذار ،رشد مصرف در سالهاي  2017-18و  2018-19بسيار
باالتراز سالهاي  2016-17و  2015-16ميباشد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺳﺎل  2020-21ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ
از  1/5درصد ﺑﺎزﮔﺮدد .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز رﺷﺪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزارﻫﺎي اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ً
ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﮑﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻘﻄﻪ
اﺷﺒﺎع ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮي را به همراه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ماداميكه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻓﺸﺎر
ﻣﻨﻔﯽ روي ﺷﮑﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ تأثیر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﮑﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺎ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلهاي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﺮكﻫﺎ
ّ
ﻣﺼﺮف ،ﻣﺤﺮك اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎزار
ﺑﺎ ﻣﺎزاد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮدآوري ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،ﻋﻮاﻣﻞ تأثیرﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﮑﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ و ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪههاي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ
از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدي از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻟﺺ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در دﻫﻪ  2018ﺗﺎ ،2028
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  9درصــد رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺼﺮف
ﺷﮑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود  14درصــد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
 64درصد از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺼﺮف اروﭘﺎ
ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ( )EU-28در ﺳﺎلهــاي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد (اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  1درصــد) .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺷﺪ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ
از ﻧﺮخ ﺣﺪاﻗﻠﯽ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﺸﺶ درآﻣﺪي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ﻣﺼﺮف
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﺷﺪ ﻣﺼﺮف در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده
اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود در ﻃﻮل دوره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺳﺎلهاي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ راﮐﺪ ﺷﺪن و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻄﻠﻖ
ﺷﮑﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎي ﺷﮑﺮ ،ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺷﮑﺮ در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎركتهــا ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي ﮐﺎﻏﺬ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﮕﺮاﻧﯽهاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
در دورههاي ﺷﮑﺮ ،روﺳﯿﻪ در ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ
از ﮐﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را به خود اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا ً ﺗﻘﺎﺿﺎي اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
ٌ
ﻧﺴﺒﺘﺎ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  2010ﺗﺎﮐﻨﻮن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ
ٌ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻌﺪ از روﺳﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺮ در اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﺳﺎل  ،2018ﺗﻌﺪادي از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻬﻤﯿﻪاي
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﺗﺪاوم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺣﻞ آزادﺳﺎزي ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﮑﺮ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ دهد.
رﺷﺪ ﻣﺼﺮف آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ واﻗﻌﯽ
آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻗﺎرهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در آن ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺴﺎدي و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ در اﯾﻦ ﻗﺎره در ﻣﺴﯿﺮ
ﺻﻌﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل  2004-05ﺑﯿﺶ از 15/41
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﺒﻮد ،در ﺳﺎل  2014-15ﺑﻪ رﻗﻢ  17/77ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ در ﺳﺎلهــاي آﯾﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2027
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  19ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ .در آن زﻣﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ،از رﺗﺒﻪ دوم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ رﺗﺒﻪ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮدان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ در رﺗﺒﻪ  3ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﭼﻬﺎرم ﺗﻨﺰل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
داﺷﺖ .ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن در رأس ﺑﺎزار آﻓﺮﯾﻘﺎ ،رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮﮐﺰي
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺷﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎلﻫﺎ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ســالها .ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ رﮐﻮد و ﮐﻨﺪي ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوي ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود 12/7
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﭘﺮﻧﻮﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ و ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ را در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮﮐﺰي
داراﺳﺖ .ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻘﺮرات در ﺳﺎل  1990ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ
از  53ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  2003-04ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد ﻗﯿﻤﺖهــاي ﻣﺤﻠﯽ ﺷﮑﺮ ،ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ در ﺳﺎل
 2005-06ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  50ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﮑﺰﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﮑﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽهــاي ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ ،ﯾﮏ
ﻋﺎﻣﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر رﮐﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را
دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮐﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺷﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺲ از ﻧﻮﺳﺎن  39ﺗﺎ  42ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﯿﻦ اواﺳﻂ دﻫﻪ  1980ﺗﺎ اواﺳﻂ
دﻫﻪ  ،1990ﻃﯽ دﻫﻪهاي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اول ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود
 50ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد در ﺳﺎل ( 2012-13ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  52ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم) ،اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺪدا ً ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از  50ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و رﺷﺪ آﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  60درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ
اﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮري ﮐﻪ از ﺳﺎل  1990-91ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  3درﺻﺪي
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﺑﺮزﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖهــاي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎلهاي ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي،
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﮑﺮ دوﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخهاي ﮔﺬﺷﺘﻪ.
آﺳﯿﺎ ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﺼﻒ ﺷﮑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﺎل 2025-26
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  60درصــد از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در آﺳﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ بــه عنوان ﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﯽ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف در آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .آﺳﯿﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ را
دارا ﺑﻮد اﻣﺎ از ﺳﺎل  2002ﺗﺎﮐﻨﻮن ،آﻓﺮﯾﻘﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺎره
ﺑﺎ  20ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم (ﻣﺒﻨﺎي  ،)2018-19ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ از رﻗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  25ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﯾﺎي اﯾﻦ ﻗﺎره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ.ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﯾﻦ ﻗﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎل  2018-19ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  14ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﻣﺮﮐﺐ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  2درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺶ از  3درﺻﺪي در ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ (ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮاواﻧﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ) ،ﻋﺎﻣﻞ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮي در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ آﺳﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻗﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺷﮑﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.آﺳﯿﺎ ،ﺗﻌﺪادي از بزرگترين ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ را در
ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل  2018-19ﺑﻪ  27/7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ
ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  17/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺳﺎل  1999-2000ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
رﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺪود  2/5درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ  34ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﭼﯿﻦ ﺗﺎ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﻧﺘﻈﺎرات
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ و آزادﺳﺎزي ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﮐﻨﺪي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺲ
از آن ،ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﮑﺮ ﭼﯿﻦ ﺟﻬﺶ ﺷﺪﯾﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺳﺎل  2018-19ﺑﻪ 17
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف  8/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺳﺎل  1999-2000ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
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ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎل  2027-2028ﺑﻪ ﺣﺪود  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  2018-19ﺑﻪ  6/3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  3/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺳﺎل  ،1999-2000رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻨﺪ،
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود  3درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه
آن ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﮑﺮ در اﻧﺪوﻧﺰي بــه عنوان
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻗﺎره ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ
ﺳﺎل  2018-19اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود  8/1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از  3/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
اواﯾﻞ ﻗﺮن اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪود  2درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2027-28ﺑﻪ رﻗﻢ  10/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ ﺗﺎ
ﺳﺎل  2027-28ﺑﻪ ﺣﺪود  107ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ (ﯾﺎ  50درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ) ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ،ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎ ،ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺳﯿﺎ از  80درصد ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﻪ  85درصد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  2027-28ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﮑﺮ در اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  45ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﮐﻞ
ﻣﺼﺮف اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ را بــه خود اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود  1/8ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻗﻢ  450هزار ﺗﻦ ﺳﺎل  1999-2000اﺳﺖ.

ﻣﺎﻟﯿﺎتهاي ﺷﮑﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع داغ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽهــاي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن دادن ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،از ﭼﺎﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ داغ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﮑﺰﯾﮏ در ﺳﺎل  ،2014اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮري ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻮدا را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺮوش ﻧﻮﺷﺎﺑﻪهــاي ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣؤﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ  ، INEGIﺣﺠﻢ ﻓﺮوش
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎي ﮔﺎزدار در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻃﯽ ﺳﺎل  2014ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  1/9درصــد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل 2015
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺳﺎل  2016ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﺎ  1/6درصــد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ،2017ﺣﺪود
 0/1درصــد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ،2017ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ:
ﺷﻮ ون ﻧﮓ ،اﻗﺘﺼﺎددان ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﭼﭙﻞ ﻫﺎﯾﻞ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺨﻤﯿﻦ
زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﻗﻨﺪي ﻣﮑﺰﯾﮑﯽﻫﺎ در ﺳﺎل  2015ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺣﺪود
 9/7درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ مكزيكــيﻫﺎ در ﺳﺎل اول ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت،

5

ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﺧﻮد را  5/5کالریﮐﺎﻫﺶ دادهاﻧﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ و آب ﮔﺎزدار ﻣﮑﺰﯾﮏ ( ،)ANPRACدوﺑﺎره ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﻣﺘﻔﺎوت اراﺋﻪ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ تأثیر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺟﺮاي آن و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺳﺎز ( ،)EMIMﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ( ،)INEGIﺗﺤﻠﯿﻞ ( ،)ANPRACﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،اﻣﺎ به تدريج و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮلشان
را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .به عبارتي ،ﺗﺄﺛﯿﺮ روي ﻣﺼﺮف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺳﺎل 2014
ﺑﻮد و در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوههــاي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎي ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺮآوردﻫﺎي ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽكنند.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭼﺎﻗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﮐﺎﻟﺮي ﻧﺎﺷﯽ
از ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ  6/6ﮐﺎﻟﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ (از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ
ﺑﯿﺶاز  3000ﮐﺎﻟﺮي ﻫﺮ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ) ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎﻟﯿﺎت وﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ،تأثیــر زﯾﺎدي ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ
از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ،ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﺰو (ﻣﻌﺎدل  5/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر) اﺳﺖ ﮐﻪ 86/2
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﺰوي آن از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت و  13/8ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﺰو ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣؤﺳﺴﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﯿﻮو ﻟﺌﻮن و ﮐﻮﻟﯿﺠﻮي ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت وﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي از درآﻣﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽهــاي ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ تأثیــر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﻟﯿﺎت وﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت روي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎي
ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  2014را  66درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣؤﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،ﻣﻌﺎدل  62درصد از ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت وﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت،
از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﮐﻢدرآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﮑﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ در آورﯾﻞ  2018ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و
ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎل 2018-19
ﺑﻪ  240ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ از ﻧﺼﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اوﻟﯿﻪ دوﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
اداره ﺑﻮدﺟﻪ ( )OBRﮐﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف وﺟﻮه
ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺰﯾﻨﻪاي
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪهــاي ورزﺷﯽ ﻣﺪارس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﺼﻮص ّ
ﺑﺮاي وﺿﻊ ماليات جديد مطرح نمود.اﯾﻦ اداره در ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺧﻮد در ﺑﻬﺎر اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﮑﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺳﻮدا در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2012ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎي
ﺣﺎوي ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪههــاي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﻣﻌﺎدل  7/55ﯾﻮرو در ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ به همراه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺮخهــاي ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ  2018اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦهــاي ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ .ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎي ﮔﺎزدار ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺼﺮف
ﺷﮑﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدي ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و در آن ﺳﺎل ﺑﻪ  190ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  180ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ .در آﻏﺎز ﺳﺎل  ،2015ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﯿﺰان ﭼﺎﻗﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت 13 ،درصد از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﺎﻟﻎ را اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺳﺎل  Eurostat 2015ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ
16درصــد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ در زﻣﯿﻨﻪهاي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در
ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ،ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ آن را اﻧﮑﺎر
ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎص ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪه در آﻧﻬﺎ ،ﯾﺎ راﮐﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﮑﺮ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺧﺸﻨﻮدي ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶهــاي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي ﻓﻌﺎل در
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺷﮑﺮ ،ﭼﺎﻗﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ
ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﻮده و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮ در ﺳﺎل  2020-21ﺑﻪ ﺣﺪود  194ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺼﺮف  186ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺳﺎل  2018-19ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺗﺎ ﺳﺎل 2025-26
ﺑﻪ  209ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﺗﺎ ﺳﺎل  2027-28ﺑﻪ  216ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،رﺿﺎﯾﺖ از اﯾﻦ رﺷﺪ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎوي اﻧﺮژي در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺎﻧﻮل ،ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود در آﯾﻨﺪه
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻮ ﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎل  2009نشان داده اﺳﺖ ﮐﻪ مصرف ﺷﮑﺮ ﺑﻪ
ﻣﺤﺮكهاي اقتصادي واﮐﻨﺶ نشان ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ تأﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اقتصادی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻗﯿﻤﺖهاي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰايشي مصرف ﺷﺪه و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .اﻣﺎ
ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ مصــرف ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده  1/5ﺗﺎ  2در ﺻﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
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بکارگیری دانش و توان مح ّققان برای افزایش بهره وری صنعت نیشکر

تخصصی نحوه مشارکت در طرحهای فناورانه پاالیشگاه
وبینار ّ
زیســتی نیشــکر با هدف تبیین و معرفی طرحهای فناورانه در
زمینه تحقیقات فنی و مهندســی کشــاورزی در صنعت نیشکر
از ســوی انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
ایران ،دانشگاه شهید چمران اهواز و با همکاری مؤسسه تحقیقات
و آموزش توسعه نیشکر و با سخنرانی اساتید دانشگاه برگزار شد.
در این وبینار که با ســخنرانی دکتر ذکی دیزجی ،رئیس هیأت
مدیره انجمن و عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه
شهید چمران اهواز و دکتر طاهرخانی مدیرعامل مؤسسه تحقیقات
و آموزش توسعه نیشکر برگزار شد ،مباحثی در رابطه با تحقّق نفوذ
فناوری در صنعت نیشــکر و طرحهای فناورانه مرتبط با مهندسی
بیوسیستم و مکانیزاسیون ارائه شد.ابتدا دکتر دیزجی بر لزوم کاربردی
شــدن مجموعه رشته مهندسی بیوسیســتم (مهندسی مکانیک
بیوسیستم ،ماشینهای صنایع غذایی و مکانیزاسیون کشاورزی) و
پژوهشهای آن در حل مشکالت و معضالت صنعت کشاورزی تأکید
کردند .همچنین با توجه به بین رشتهای بودن این مجموعه رشتهها،
به برخی توانمندیهای فارغ التحصیالن اشاره کردند.
بهینهسازی تولید خوراک دام و طیور و آبزیان ،بهینه سازی کود
زیستی ،بهینه سازی ،تولید و مصرف انرژی زیستی ،طراحی و مدیریت
ماشــین آالت اختصاصی نیشکر با رویکرد برداشت سبز و مدیریت
ضایعات و تولید محصوالت جانبی از عناوین مطرح شده در این وبینار
بود.در این وبینار ،مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر

ارزپاشی
و نقض غرض

ادامه از صفحه اول
نکته تأسف بار این است که
دولت برای توجیه ارزپاشی به
تثبیت قیمت کاالهای اساسی
اصرار میکند اما در بازار شاهد
افزایش بیشتر نرخ تورم همین
کاالها نســبت به نــرخ تورم
عمومی هستیم .از آن عجیب
تر این اســت کــه دولت برای
اینکه نشان دهد با گرانی این
کاالها مبارزه میکند به جای
اینکه بــازار را کنترل کند به
کارخانهها و بخش تولید داخل
فشار وارد کرده وقیمت آنها را
تثبیت میکند .در جدولهای
زیر میتوان این داســتان را با
اعداد و ارقام به راحتی دید.
افزایــش قیمــت کاالهای
اساســی دربازار کــه به دلیل
ناهماهنگــی در تنظیــم بازار
پدیدار شــده اســت عالوه بر
اینکه به تولیدداخلی فشار وارد
میکند به دلیل کاهش قدرت
خریــد شــهروندان به کاهش
مصرف این کاالهــا نیز منجر
شده است.
به نظر میرسد در سالهای
تازه ســپری شــده بــا وجود
انتقاد و راهنماییهای انجمن
کارخانههــای قند وشــکر به
دولــت دربــاره بخشهــای
گوناگون اقتصاد شکر راه رفته
به دردسرمنجرشده است.

باشد.مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر با اشاره
به برداشــت سبز نیشکر تصریح کرد :این شــرکت گام به گام و بر
اســاس تعهدات موجود ،در راستای برداشت سبز گام برداشته و در
زمینه پوشال ،بسته بندی و انتقال و نگهداری آن نیز اقداماتی انجام
شده است.طاهرخانی با اشاره به چالشهای برداشت سبز افزود :گذر
متعددی به دنبال دارد که
از برداشت ســوخته به سبز چالشهای ّ
انجمن مکانیزاسیون ایران میتواند در طرحها و پژوهشهای مختلف
این دغدغهها را برطرف نماید.وی از افزایش ضایعات نیشکر ،افزایش
چشمگیر خاشــاک ،محدودیت در دروگرها ،موتور دستگاه ،ایمنی،
سیستم هیدرولیک ،الواتور ،سیستم غلطکهای تغذیه و چاپر ،جمع
آوری بقایای نیشکر ،جمع آوری و انتقال از مزرعه ،هزینههای برداشت
و… به عنوان دغدغهها و چالشهای برداشت سبز یاد کرد که نیاز
به بررسی و مطالعات جامع بر اساس شرایط موجود دارد.مدیرعامل
مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر تأکید کرد :افزایش راندمان
و کاهش هزینه عملیات ماشــینی ،مرکب نمودن ادوات کشاورزی،
کاهش شدت خاک ورزی ،هوشــمند کردن سمپاشی ،کشاورزی
حفاظتی و … از جمله اهداف و دغدغههای مؤسسه تحقیقات در
بخش مکانیزاسیون است که امیدواریم با همفکری و همراهی اساتید
دانشگاهی در راســتای تولید گامی رو به جلو برداریم.در پایان این
متخصصین دیدگاههای خود را در رابطه با طرحهای
وبینار ،اساتید و
ّ
فناورانه در زمینه تحقیقات فنی و مهندســی کشاورزی در صنعت
نیشکر اعالم و سؤاالت و نظرات خود را مطرح کردند.

با اشاره به ایجاد پاالیشگاه زیستی با محوریت شرکت توسعه نیشکر
در خوزستان گفت :در مهرماه ســال گذشته ،تفاهم نامه همکاری
سه جانبه بین ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،ستاد
توســعه زیست فناوری و شرکت توسعه نیشکر به امضا رسید.دکتر
کوروش طاهرخانی افزود :این تفاهم نامه در راســتای توسعه پایدار
صنعت نیشکر با هدف تکمیل زنجیره صنایع جانبی و ایجاد ارزش
افزوده منعقد شد و بر اساس آن ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج
کشاورزی آمادگی خود را برای بکارگیری دانش و توان محقّقان خود
برای افزایش بهره وری صنعت نیشکر اعالم کردند.وی افزود :استفاده
از پسماندها و پسابهای نیشــکر به روش پاالیش زیستی و ایجاد
ارزش افزوده از جمله اهداف پاالیشگاه زیستی در خوزستان است.
مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر در بخش
دیگری از ســخنان خود اظهار داشت :توسعه نیشــکر دروازه ورود
مکانیزاســیون است و از دانش نوین و ابزارهای جدید در این عرصه
برخوردار است.طاهرخانی با اشاره به عملیات مکانیزه نیشکر تأکید
کرد :پیچیده ترین و متنوع ترین ماشــینها و ادوات کشاورزی در
صنعت نیشــکر به کارگیری شده و تنها عملیات کشت نیشکر به
صورت غیرمکانیزه انجام میشــود.وی با تبیین و معرفی طرحهای
فناورانه در زمینه تحقیقات فنی و مهندســی کشاورزی در صنعت
نیشــکر عنوان کرد :از جمله مســائل و دغدغههای شرکت توسعه
نیشکر مکانیزاسیون کشاورزی است که انجمن مهندسی ماشینهای
کشاورزی و مکانیزاســیون ایران میتواند در این مورد مشکل گشا

جدول -1درصد تغيير واردات كاالهاي اساسي در  9ماهه  1398نسبت به 9ماهه 1397

ارزش دالري
ارزش دالري
وزن
وزن
(ميليون تن ( )1397ميليون تن (( )1398ميليون دالر ( )1397ميليون دالر )1398
كل واردات

واردات كاالهاي اساسي

21.784

13.978

29.800

22.129
15.765

رشد وزني

28.383

8.535

رشد ارزشي

1/58

9.897

-4/76

15/96

12/79

مأخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران

جدول -2مصرف مواد غذايي ضروري و نرخ تغييرات آن در دوره ( 1396-98متوسط مصرف يك خانوار بر حسب كيلوگرم در سال)

كاالهاي اساسي

غالت (گندم ،جو ،ذرت و )..آرد و فرآوردههاي گندم

انواع گوشت
انواع ماهي و ميگو
لبنيات (شير ،ماست ،دوغ و)...
انواع روغن و كره
حبوبات
قند و شكر

مصرف در سال  96مصرف در سال 97
516/09
649/63
94/71
106/66
8/48
10/98
164/86
185/50
47/41
51/96
24/10
25/17
55/40
61/64

مصرف در سال 98
606/83
89/33
7/02
160/20
46/12
22/61
53/89

رضد  97نسبت به  96رشد  97نسبت به 97
-1/34
-5/32
-5/79
-11/20
-17/16
-22/80
-2/82
-11/13
-2/72
-8/75
-6/16
-4/26
-2/73
-10/57

مأخذ :مركز آمار ايران

جدول -3ارز ترجيحي تخصيص يافته به كاالهاي اساسي از ابتداي سال  1397تا شش ماهه اول سال 1399

ارز تخصيص يافته

سال 97

سال 98

شش ماهه اول سال 96

جمع

ارز تخصيص يافته (ميليارد دالر)

10/7

12/6

5/3

28/6

ارزش ارز تخصيصي با نرخ ( 4200هزار ميليارد تومان)

44/9

52/9

22/3

120/1

ارزش ارز تخصيصي با لحاظ كردن متوسط قيمت ارز
معادل با  24000تومان (هزار ميليارد تومان)

256/8

302/4

127/3

686/4

جدول -4افزايش قيمت برخي اقالم غذايي از فروردين  1397تا مرداد ( 1398واحد :هزار ريال)

كاال
برنج ايراني درجه 1
گوشت گوسفند
گوشت مرغ
شير پاستوريزه
پنير پاستوريزه ايراني
تخم مرغ
سيب درختي زرد
سيب زميني
پياز
لوبيا چيتي
عدس
قند
شكر
رب گوجه
ميانگين غيروزني افزايش قيمت

واحد مبادله
كيلوگرم
كيلوگرم
كيلوگرم
ليتر
 500گرم
كيلوگرم
كيلوگرم
كيلوگرم
كيلوگرم
كيلوگرم
كيلوگرم
كيلوگرم
كيلوگرم
كيلوگرم
-

فر وردين 1397
135.687
422.390
82.426
28.275
59.636
81.970
38.709
18.420
19.818
119.199
80.476
41.082
32.885
58.187
-

مرداند 1398
275.955
105.042
181.045
77.181
140844
153.665
141.641
37.823
33.708
280.452
237.437
108.989
91.384
175.831
-

درصد افزايش قيمت
203
248
219
273
236
187
366
205
170
235
295
265
278
302
249

شماره  - 209اردیبهشت 1400

دولت سيزدهم و پيشنهادهاي اصالحي

به زودي دولت تازهاي در ايران بر ســر كار خواهدآمد .با توجه به
كانديداهاي باقي مانده و برنامههايي كه آنها در روزهاي تبليغات بر زبان
آورده يا بروي كاغذ و در رسانهها نوشتند ميتوان گمانهزنيهايي درباره
برنامه اقتصادي آنها داشت .با اين همه تا روزي كه اعضاي دولت تازه
بر ســركار نيايند و وزيران مهمي مثل وزارت جهادكشاورزي و صمت
برنامههاي خود را اعالم نكنند نميتوان داوري كرد كه صنعت به كدام
راه ميرود .با اين همه بخش خصوصي ايران در هفتههاي تازه سپري
شده پيشنهادهاي خود را براي بهتر شدن شرايط فعاليتهاي اقتصادي
در همه بخشها به كانديداها اعالم كردند .از ميان پيشنهادهاي ارائه
شده به كانديداها و دولت سيزدهم برنامه اتاق بازرگاني ،صنايع ومعادن
وكشــاورزي ايران از جامعيت بيشتري برخوردار بود .با توجه به آنچه
در زير ميخوانيد ميتوان اســتنباط كرد اجــراي حتي بخشهايي
از برنامــه اتاق ايران در يك دوره  4ســاله ميتواند كار را براي فعاالن
بخشهاي گوناگون از جمله صنعت قند هموار كند .با توجه به برخي
از پيشنهادهايي كه انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر در سالهاي
اخير داشــتهاند ميتوان دريافت كه اين پيشنهادها با آنچه اتاق داده
است سازگاري دارد.
خصوصيسازي و حذف قيمتگذاري
واقعيت اين است كه خصوصيسازي به مثابه يك الزام در برنامهها
و پيشنهادهاي انجمن صنفي بارها مطرح شده است .انجمن صنفي
كارخانههاي قند و شــكر بارها تأكيد كردهاند دولتي بودن بنگاهها و
اقتصاد دولتي راه نوآوري و ابتكار را ميبندد .خصوصيســازي واقعي
اقتصاد البته الزامهايي دارد كه در پيشنهاد اتاق در زير آمده است:
مديريت شركتها (بدون انتقال مالكيت) براي دورهاي معين طي
يك قرارداد شــفاف كه به صورت علني منتشر خواهد شد ،به بخش
خصوصي يا يك كنسرســيوم حائز اهميت در قبال اخذ ضمانتهاي
شفاف واگذار شود .در مقابل ،دولت در قرارداد فوق متع ّهد شود كه از
دخالتها در اداره امور بنگاههاي فوق پرهيز نمايد.
دولــت از مداخله در قيمتگذاري محصــوالت بنگاهها به ويژه
بنگاههايي كه به روش فوق مديريت آنها واگذار شده خودداري كند و
در صورت لزوم شوراي رقابت طبق قانون در اين خصوص ورود كند .اگر
بخشي از مردم نتوانند به دليل باال بودن قيمت يك كاال يا خدمت كه
طبق فرآيند رقابتي در حال توليد است را خريداري كنند ،نقش دولت
جبران كمبود قدرت خريد از طريق پرداختهاي انتقالي اســت و نه
دخالت در فرآيند توليد يا قيمتگذاري .عدم رعايت همين قاعده ،ريشه
بسياري از ناكارآمديها و گسترش فساد در كشور است.
واگذاري بنگاههاي كوچك و متوســط به روش فوق در اولويت
واگذاري نسبت به بنگاههاي بزرگ قرار گيرند.
شوراي رقابت تمام آييننامهها و بخشنامههايي را كه پيش از اين
تصويب شده و با كاركرد رقابتي شركتها تضاد دارند ،بررسي و براي
اصالح به دولت تقديم كند.
نهادهاي عمومي غيردولتي موظف شوند تا بنگاههاي اقتصادي
كه خارج از حيطه مأموريتهاي خود در تملك دارند را ظرف  3سال از
طريق عرضه در بازار بورس يا پيمان مديريتي ،واگذار كنند.
سياستهاي ارزي
يكي از گرفتاريهاي صنعت قند و شكر نوسان در سياستهاي ارزي
و جهشهاي بلند و سپس تثبيت دستوري نرخ ارز بوده است .اصالح
ساختار سياستهاي ارزي هميشه از خواستههاي كارخانههاي شكر
بوده است تا از پيامدهاي منفي آن در امان بمانند .بهطور مثال تثبيت
قيمت ارز و فاصله قيمت دولتي و قيمت دســتوري و دادن دالر ارزان
به واردات شكر ،تعادلهاي نسبي در قيمت شكر وارداتي و توليد داخل
را به هم ميزند .اتاق بازرگاني با لحاظ كردن همين مقولهها بوده است
كه به دولت ســيزدهم برخي پيشنهادهاي ريزتر براي اصالح ساختار
سياستهاي ارزي را به شرح زير داده است.
هدف اصلي سياســت ارزي ميان مدت كشــور ،تقويت قدرت
رقابتپذيري ملي و توســعه صادرات قرار گيــرد .در اين جهت الزم
است بانك مركزي (با هماهنگي وزارتخانههاي صمت و امور اقتصادي
و دارايي و ســازمان برنامه و بودجه) اختيارات الزم را داشته باشد و در
مقابل اقدامات خود ،پاسخگو هم باشد.
به منظور مصونســازي بــازار ارز از وقوع شــوكهاي ارزي و
جلوگيري از رفتار ســوداگرانه در بازار ارز ،بانك مركزي بر روي ذخاير
ارزي خود هدفگذاري كند ،بهطوري كه ميزان منابع ارزي بانك مركزي
همواره از آستانه تعريف شده براي مقابله با شوكهاي ارزي بيشتر باشد.

در صورت ادامه شرايط تحريمي اقتصاد ،تخصيص ارزهاي بانك
مركزي و صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي به منظور واردات
مواد اوليه ،ماشينآالت و تجهيزات مورد نياز در فرآيند توليداتي كه يا
زنجيرههاي ارزش در كشور را تكميل ميكنند يا مزيتهاي صادراتي
دارند ،در اولويت ارزي كشور قرار گيرد .اعالن منظم ارزهاي تخصيص
داده شده به بخشها و شــركتهاي مختلف و نحوه استفاده از آنها،
مشــتركاً بر عهده وزارت صمت ،بانك مركــزي و گمرك قرار گيرد
(حداقل هر شش ماه يكبار).
پيمانســپاري ارزي به شكل كنوني با اولويت ارزهاي حاصل از
صادرات محصوالت كشاورزي و فرش و صنايع دستي ،خدمات فني و
مهندسي و صادرات محصوالت با فناوري باال لغو شود و بانك مركزي
موظف شــود ســازوكارهاي الزم را براي تضمين ورود ارزهاي كليه
صادركنندگان به چرخه اقتصادي كشــور متناسب با سياست ارزي و
سياست تجاري كشور طراحي و اجرا كند.
در تمامي قراردادهاي سرمايهگذاري كه بخشي از سرمايهگذاري
به شــكل ارزي اســت (از محل داراييهاي خارجي بانك مركزي يا
صندوق توسعه ملي) ،دولت متع ّهد شــود كه در صورت جهش نرخ
ارز ،بخشي از منابع حاصل از تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي بانك
مركزي و تجديد ارزيابي داراييهاي ارزي صندوق توسعه ملي را صرف
تسويه بدهي ســرمايهگذاران كند .صرفاً سرمايهگذاراني مشمول اين
امتياز خواهند بود كه به تعهــدات خود طبق قرارداد عمل كردهاند و
كل منابع ارزي دريافتي را با تأييد بانك مركزي و وزارت صمت صرف
سرمايهگذاري در كشور كردهاند.
گزارش بدهيهاي خارجي كشور اعم از فاينانس ،خط اعتباري و
ساير انواع روشهاي تأمين مالي خارجي كه توسط فعاالن اقتصادي اعم
از دولتي ،غيردولتي و بانكي ايجاد شده است ،به همراه گزارش تحليل
پايداري بخش خارجي هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسالمي
ارائه شود ،تا با اطالع و نظارت مستمر مجلس ،كشور در معرض بحران
بدهيهاي خارجي قرار نگيرد.
چابكسازي نظام اداري
ســابقه صنعت قند وشــكر و طبيعت اين صنعت كه بخشــي از
فعاليتهاي آن در بخش كســاورزي و بخش ديگري در صنعت است
و نيز الزامي بودن واردات شــكر موجب شــده بود تا قبــل از ادغام
وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع يك مديريت ســهگانه بر صنعت قند
وشــكر اعمال شــود .در حال حاضر تيز دو وزارتخانه درباره مســائل
گوناگون اين بخش تصميم ميگيرند .داستان تنظيم بازار شكر داستاني
بزرگ دارد كه انجمن كارخانههاي قند وشــكر بارها و بارها درباره آن
نوشته وخواستار كاهش ديوانساالري شدهاند .خوشبخنانه اتاق ايران
نيز در پيشــنهادهاي خود براي رييسجمهور سيزدهم در اين باره با
جزييات پيشنهادهايي داده است كه درادامه ميخوانيد:
دولت متع ّهد شود در دو سال اول فعاليت خود حداقل  50درصد
از فرآيندهاي اداري كه اكنون نياز به مراجعه حضوري مردم دارد را با
توســعه دولت الكترونيك از اين طريق تغيير دهد .در اجراي اين كار،
فعاليتهاي مربوط به مراحل انجام كســبوكار در اولويت قرار گيرند
بهگونهاي كه فرآيند ثبت شخص حقوقي بر پايه امضاي الكترونيكي تا
پايان سال اول بهصورت كامل قابل انجام باشد.
برنامه مقرراتزدايي بهمنظور دستيابي به دولت چاالك و كارا،
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تسهيل فرآيندهاي مربوط به ورود ،تداوم و خروج بنگاههاي اقتصادي و
كاهش مراكز تصميمگيري در خصوص مجوزهاي مورد نياز براي شروع
فعاليتهاي اقتصادي پيگيري و تسريع شود .براي اين منظور ،نماينده
ويژه رييسجمهور ،به عنوان رييس كارگروه مقرراتزدايي تعيين شود و
وي اختيار داشته باشد كه پس از نهايي كردن فرآيند احصاء مجوزهاي
الزم ،نسبت به پااليش و حذف مجوزهاي غيرضروری با همكاري ساير
دستگاهها و بخش خصوصي اقدام كند.
توسعه بازار سرمايه
ســازمان بورس و اوراق بهادار ظرف يك سال امكان رتبهبندي
شــركتهاي مختلف ،كوتاه كردن فرآيند انتشــار اوراق تأمين مالي،
كاهش هزينههاي انتشــار و كاهش حداقل ميزان تعريف شده براي
تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي ،امكان تأمين مالي از طريق اين
ابزار را براي شركتهاي مختلف فراهم سازد.
از طريــق رفع انحصار در اعطاي مجــوز فعاليت در بخشهاي
مختلف اعــم از كارگزاري ،ســبدگرداني و شــركتهاي مشــاوره
سرمايهگذاري ،به تعميق بورس كمك شود.
امكان افزايش عرضه اوليه سهام براي شركتهاي جديد ،از طريق
تسهيل شرايط پذيرش شركتها در بازار سهام توسط سازمان بورس
فراهم گردد.
ســازوكارهاي نظارتي قوي بر بازار بورس فعال و تقويت شوند
تا ســفتهبازي و ســوداگري در اين بازار كنترل گــردد و از متقلبان
جريمههاي مالي سنگين اخذ شود.
بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار آييننامه و دستورالعملهاي
مورد نياز براي تأمين مالي مشترك پروژههاي بزرگ از طريق بازار سرمايه و
شبكه بانكي را از طريق منابع داخلي يا خارجي فراهم كنند.
مبارزه با فساد
سامانه افشاي فساد در ســازمانها و نهادهاي درگير با فعاالن
اقتصادي طراحي شود و قانون حمايت از افشاگران بهمنظور فراهم شدن
زمينه افشاي فسادها و رشــوهگيريها در دستگاههاي دولتي توسط
مردم ،تدوين شود.
تخصصي شوند.
گمركات كشور در راستاي مقابله با قاچاق ّ
عملكرد همه بازارچههاي مــرزي و مبادي ورود كاال به منظور
جلوگيري از قاچاق كاال بهطورجدي توسط گمرك كنترل شود.
رفعتبعيض
رفع تبعيض بين بخش خصوصي و دولتي و حركت به سمت فضاي
رقابتي دولتهاي ايران در همه دهههاي تازه ســپري شده هرجا الزم
دانستهاند ميان شركتهاي دولتي وخصوصي تبعيض قايل شدهاند .در
برنامه اتاق اين مورد نيزديده شده است كه درادامه ميخوانيد:
رعايت ماده ( )8قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  44جهت
جلوگيري از اتخاذ سياســتهاي تبعيضآميز بيــن دولت و بخش
خصوصي در همه مصوبات دولت و مجلس مد نظر قرار گيرد.
عملكرد شوراي رقابت و راهاندازي نهادهاي تنظيمگر بخشي در
بازارهايي كه مصداق انحصار هستند ،تقويت شود.
كليه دستگاههاي اجرايي مكلّف شوند بهمنظور ايجاد تراضي و
عادالنه نمودن قراردادها براي بخشهاي خصوصي و تعاوني ،در انعقاد
قرارداد با شــركتهاي بخش خصوصي و تعاونــي براي خريد كاال يا
خدمت ،از فرمهاي يكنواخت استفاده كنند.
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تحوالت واردات شکر

آمار دقیق  ،پردازش شــده و تاریخی در باره شکر یکی از نقاط درخشان فعالیتهای انجمن صنفی کارخانههای قند
و شــکر است .آمار واردات شکر که در یکی از جدولهای زیر آمده نشان میدهد واردات شکر در سال  1380معادل 937
هزار تن و در سال  1399برابر با  1018تن است .افزایش بسیار اندک واردات در فاصله بیست سال با وجود رشد متوسط
ساالنه 1.5درصدی جمعیت ایران در این فاصله نشان میدهد ایران توانسته است مصرف شکررا از تولید داخل فراهم کند.
این اتفاق بزرگ در حالی رخ داده اســت که دراین بیســت سال سه دولت به سه گرایش گوناگون در شکر سیاستگذاری
کرده وبه ویژه در سالهای  1384تا  1388تولیدداخل زیر فشار سنگینی قرارگرفت .عالوه براین در این فاصله اتفاق بزرگ
دیگری رخ داده است و آن رفع انحصار از واردات شکراز طرف دولت است .در صورت ادامه وضعیت موجود در سیاستهای
ارزی و آزاد شدن نرخ ارز و نیز دادن مجوز تنظیم بازار شکر به نهاد صنفی که کارنامه درخشانی هم دارد میتوان امیدوار
بود صنعت قند وشکر از دولت جدا شده و روی پای خود می ایستد .دراین صورت الزم نیست دولت ارزهای گران قیمت
متعلّق به شهروندان ایرانی را با قیمتهای زیر قیمت بازار ارز به گروه خاص بدهد .سیاستگذاری درست در مسایل کالن به
ویژه سیاست ارزی و نیز بیرون انداختن دندان طمع یک گروه کوچک راه رهایی ایران از وابستگی به شکر وارداتی است .
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

واردات شكر خام بصورت ماهيانه از سال  1385تا سال (1400ارقام هزار تن)

سال

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

1385

154

94

111

205

307

192

187

223

194

236

228

28

29

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

154

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

236

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

28

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

119

227

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

69

176

308

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

0

24

36

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

50

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

88

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

165

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

0

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

0

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

0

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

0

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

82

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

97

جمع هر ماه  +ماههاي قبل

0

1386

1387

1388
1389
1390
1391

1392

1393
1394

1395
1396

1397

1398
1399
1400

119
69
0

50

248

359

564

464

576

630

741

874

145

234

383

556

580

284

348

390

423

517

563

542

854

1184

1345

1457

1537

104

405

789

820

838

855

1036

119

240

295

449

645

835

872

1100

1251

1558

103

191

305

366

525

732

847

993

1127

1352

1579

513

570

610

677

724

743

823

823

823

823

17.3

21

33

103

210

385

490

492

497

521

0

25

246

391

467

517

583

651

651

667

424

553

691

707

707

762

762

776

776

856

87

88

88

88

88

88

154

154

220

281

295

575

795

875

1018

1228

1326

1476

1647

1752

1830

228

429

541

543

717

859

922

985

1002

1018

1018

57

108
107
24
69

112

0

5.5

0
0

38

49

82

213

97

131

114
57

9.2

0

195

38

55

88

229

195

68

121

11.8

0

234

12

165

0

64

132

137

5.5

89

57

211

302

54

88

88

13

298

240

276

871

15

0

دي

بهمن

اسفند

42

312
301

154
61

40
12

25
129

138

220

201

149

221

1

280

111

112

0

80
2

1063

1250

1473

1668

1965

2205

2481

935

990

1055

1082

1132

1170

648

713

839

1008

1101

608

682

804

877

1600

1673

1805

1178

1234
1681

133
173
33

330

384
196

159
67
70

170
16
0

143

173

61

24
94

161
31

190

207
47

107
76
0
0

210

142

55
68
46

112
18

37

115
19

175
50

55
0

98

63

65
65

45
80
17

228
146
80

105
66
0

66

150
63

27

126
74

63

181
151

134
0

2

68
14
0

171
17

50

307

225
0

1101

73

877

132

1805

56

1234

123

1681

227

1579

0

5

823

24

0

521

16

0

105

667

80

66

16

1170

93

122

142

2481

38

169

73

جمع

856

61

281

78

1830

0

1018
13

619

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

آمار واردات شکر از سال  1380تا پايان فروردین سال 1400
به تفکيک واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزارتن
جمع واردات
واردات بخش خصوصي واردات بخش دولتي
937
937
0
820
820
0
216
160
56
203
161
42
707
627
80
2527
1042
1485
1170
208
962
1101
0
1101
877
0
877
1805
0
1805
1234
0
1234
1680
505
1175
1579
587
992
823
261
562
521
157
364
667
309
358
856
138
718
281
195
86
1830
1175
655
1018
368
650
13
0
13
مأخذ :گمرک جمهوري اسالمي ايران

واردات شکر از سال  84تا پايان فروردین سال 1400به تفکیک خام و سفید

سفید
سال
(هزارتن)

1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
جمع

78
637
348
103
27
0
6
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
1,248

بها
(دالر)

20,124,000
291,271,910
133,309,344
37,213,332
8,819,906
0
3,799,510
0
0
0
20,479,003
0
0
0
0
0
0
515,017,005

خام
(هزارتن)

629
1,890
822
998
850
1,805
1,228
1,680
1,579
823
472
667
856
281
1,830
1,018
13
17,441

بها (دالر)

177,256,000
726,182,559
274,461,367
287,800,013
315,826,114
704,520,407
752,105,334
1,072,413,608
832,187,958
377,470,440
151,358,524
0
414,742,637
102,654,305
642,346,237
370,660,000
55,390,000
7,257,375,503

بها جمع
جمع واردات
(هزار تن) واردات (دالر)

707
2,527
1,170
1,101
877
1,805
1,234
1,680
1,579
823
521
667
856
281
1,830
1,018
13
18,689

197,380,000
1,017,454,469
407,770,710
325,013,345
324,646,020
704,520,407
755,904,844
1,072,413,608
832,187,958
377,470,440
171,837,527
320,134,978
414,742,637
102,654,305
642,346,237
370,660,000
55,390,000
8,092,527,485
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