
چشم انداز شكر در 1401 
|بهمن دانايي|

صنعت قند و شكر درايران يكي از قديمي ترين 
صنايع به حســاب مي آيد. نقشه راه كارخانه هاي 
تأسيس شده در اين صنعت به لحاظ پراكندگي و 
جانمايي جغرافيايي نشان مي دهد اين كارخانه ها 
عالوه بر اينكه در شــهرها و استان هاي مستعد 
توليد چغندر داير شــده اند يك نهاد توســعه اي 
نيز بوده اند. با تأســيس هر كارخانه در هر شهر 
و اســتان عالوه بر اينكه نيروي كار از ميان مردم 
محلي اســتخدام مي شدند كه به افزايش مهارت 
فني و رفتارهاي اجتماعي كمك مي شد. نيروهاي 
مهندسي و مديران نيز با رفت و آمد به منطقه كار 
توسعه دانش و تخّصص را به نيروهاي بومي انتقال 
مي دادند. عالوه براين ساخت راه براي انتقال چغندر 
به كارخانه و شكر به محل هاي مصرف به توسعه 
راه هاي روستايي منجر مي شده است. صنعت قند 
و شكر در ايران با داستان ها و ماجراهاي پرشماري 
روبه رو بوده است اما داســتان دخالت تمام عيار 
همه دولت ها از زمان تأسيس نخستين كارخانه 
قند شايد تلخ ترين قسمت داستان پر فراز وفرود 
اين صنعت بوده است. نيك مي دانيم وقتي دولتي 
يا صدراعظمي يا وزيري مي خواسته است خودي 
نشان دهد ارزان سازي شكر و فشار به كارخانه هاي 
قند يكــي از ترفندها بوده اســت. يكي ديگر از 
تلخي هاي صنعت قند از همان روزهاي تأسيس 
نخستين كارخانه رقابت رانت جويانه شماري اندك 
از بازرگانان بوده و هست كه دولت ها را فريب داده 
و با واردات شكر به قيمت ارزان و دامپينگ شده 
به توليد داخل آسيب مي زدند. حاال و در آستانه 
ســال 1401 ودر شرايطي ويژه صنعت قند بايد 
بداند كدام چالش هاي بزرگ سرراهش قرار دارند 
و بايد با كــدام برنامه ريزي هاي كارآمد بتوانند از 

تنگناها عبور كنند. 
دوسناريوي كالن و بالتكليفي 

در حالي كه گفت وگوهاي هسته اي ايران با 
غرب در مسير سازگاري پيش مي رفت در هفته 
سوم اسفند ناگهان نوار گفت وگوها پاره شد و تا 
روز 22 اسفند هيچ اثري از اينكه مذاكرات از سر 
گرفته مي شود ديده نمي شد. با توجه به اينكه 
علي شمخاني به درســتي گفته است مذاكره 
هسته اي هر ساعت پيچيده تر مي شود هيچ چيز 
قطعي نيســت. يك سناريو اين است كه ايران 
نتواند با غرب در سال 1401 به صلح هسته اي 
برســد. در اين صورت شــرايط براي واردات با 
توجه به تنگنــاي ارزي و باال بودن قيمت دالر 
همچنان تنگ خواهد بود و ميــزان واردات با 
توجه به ميزان توليد داخل انجام مي شــود. در 
اين شرايط احتمال اينكه دولت بتواند ارز مورد 
نياز براي همــه هزينه هاي ارزي را تأمين كند 
سخت است. سناريوي ديگر اين است كه ايران 

و غرب به صلح هسته اي برسند. 
ادامه صفحات 2 و3
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نهاد دولت پــس از آن در جامعه هاي انســاني پديدار 
و تأســيس شــدكه گروه هاي گوناگــون اجتماعي و نيز 
شــهرونداني پر شــمار شــده در جامعه ها توانايي حل و 
فصل اختالف ها و تعارض منافع را از دســت دادند و بايد 
نهادي تأسيس مي شدكه با وضع قانون و نيز الزامي كردن 
اجــراي قانون براي همه نهادها؛ ايــن تعارض منافع را به 
سوي آشــتي راهبري مي كرد. پس از تأسيس نهاد دولت 
اما به مرور اين نهاد قدرت را از دســت گروه هاي اجتماعي 
گرفت و در دســتان خود مســتقر كردو آرام آرام تعارض 
گروه هاي اجتماعي دوگانه شــد. به اين معني كه عالوه بر 
اختالف در ميان گروه هاي اجتماعي حاال بايد با نهاددولت 
نيز كه قدرت دراختيارش بود و بســته بــه اينكه از كدام 
گــروه حمايت كند نيز مجادله كند. بــه همين دليل بود 
كه با پيشرفت جامعه ها و شناسايي راه هاي كاهش قدرت 
دولت، مجلس قانونگذاري نيز در كنار دولت مســتقر شد 
كه دولت را از قانونگذاري معاف كرده و تنها اجراي قانون 

برعهده اش باشد. 
مجلس هاي قانونگذاري عــالوه بر اينكه اليحه هاي مورد 
نيــاز براي اداره امور كه از ســوي دولت ارايه مي شــود را 

تصويب و اصالح مي كند، براجراي قانون نيز نظارت مي كند. 
همچنين در كشــورهاي با نهادهاي دموكراتيك، رسانه ها و 
نهادهــاي مدني نيز دولت را زير تيغ قرار مي دهند تا نتواند 
خــارج از اختيــارات خود تصميم اتخــاذ و عليه گروه هاي 

اجتماعي و به منفعت دولت اقدامي كنند.
متأســفانه نهاد دولت درايران بر پايه اي ديگر شكل وماهيت 
پيدا كرده اســت. دولت هاي ايران به دليل اينكه به درآمدهاي 
نفت دسترســي كامل دارند خود را از شهروندان بي نياز ديده و 
به نهادهاي مدني و رسانه ها بي اعتنا هستند و شهروندان را نيز 
با دادن يارانه هاي زيان بار وابســته به خود كرده اند. نهاد دولت 
درايران با اين ويژگي ها و با توجه به اينكه فاقد ســاختار حزبي 
است و از سوي گروه و طبقه خاصي پشتيباني نمي شود به هيچ 
گروه اجتماعي نيز پاســخگو نيســت و در مجادله با گروه هاي 
اجتماعي هميشــه منفعت دولت را در صدر مي نشــاند. به اين 
ترتيب كه با اســتفاده از منابع نفتي به همه شــهروندان يارانه 
مي دهد و به اسم اينكه هوادار گروه هاي تهيدست و فقير است 
بخش هاي گوناگون اقتصادي را زير ســلطه گرفته و اختيارات 

آنها را سلب كرده و آنها را در برابر شهروندان قرار مي دهند. 
ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه اول
در اين صــورت تهديدهايي وجــود دارد كه در 
بخش هاي بعدي اين گزارش به آن اشــاره خواهيم 
كرد. بنابراين يكــي از تنگناهاي بزرگ صنعت قند 
البته مثل همه فعاليت هاي اقتصادي در سال 1401 
اين است كه اقتصاد در تحريم قرار مي گيرد يا اينكه 

از شر تحريم ها خالص خواهد شد. 

نهاده هاي توليد
دولت ســيزدهم با وعده ارزان ســازي كاالهاي 
اساســي بر ســركار آمده اســت و رييس دولت و 
اعضاي اصلي آن تأكيد داشــتند بيشــتر گراني ها 
و تورم موجــود در اقتصاد به دليل ســوءمديريت 
دولت هاي حســن روحاني بوده است. اين وضعيت 
موجب شــده است دولت آقاي رييسي براي محقق 

كردن وعده اش به شهروندان، فشــار فوق العاده اي 
به توليد كننده ها بياورد. مجبــور كردن كارخانه ها 
به اينكه بايد قيمت فروش خــود را بر روي كاالها 
ســنجاق كنند از اختراع هاي دولت جديد است كه 
بخشي از سناريوي بزرگ تر كنترل دستوري قيمت 
همه چيز است. در نخســتين گام دولت با ايستادن 
پشــت ســر نهادهاي كارگري مزدهــا را بيش از 

ادامه از صفحه اول
اين اتفاق در همه ســال ها و از سوي دولت هاي 
گوناگون با مرام هاي سياســي رخ داده است و هنوز 

ادامه دارد.

به كام دولت از جيب توليد 
تجربــه طوالني در تاريخ معاصــر اقتصاد ايران 
نشــان مي دهد دولت ها براي ارزان نگه داشــتن 
صوري قيمت ها و براي اينكه براي خود محبوبيت 
بخرند و شــهروندان را به سوي خود جلب كنند 
از راهبرد شكست خورده و منسوخ قيمت گذاري 
دستوري استفاده مي كنند. قيمت گذاري دستوري 
يعنــي اينكه گروهــي به نام كارشــناس يا مدير 
دولتي در اداره ها مي نشــينند و بــدون توجه به 
جزييات هر فعاليــت اقتصادي كه منجر به توليد 
هزاران محصول مي شود با قلم و كاغذ قيمت تمام 
شــده دلبخواه را درمي آورند و ميزاني سود توليد 
هــم به آن اضافه مي كننــد و آن قيمت اداري را 
به توليد كننده ها ابــالغ مي كنند و آنها را موظف 
مي كنند از دســتور آنها اطاعت كنند. اين راهبرد 
هرگز در ايران كامياب نبوده اســت و جز رانت و 
فســاد و بدكاري در توليد و توزيع و پديدار شدن 
ترفندهاي عجيب كاربردي نداشته و هدف اصلي 
كه كاهش يا تثبيت قيمت كاالهاي زير پوشــش 
قيمت دســتوري است نيز لحاظ نشده و به دست 
مصرف كننده نرسيده اســت. نكته عجيب تر اين 
اســت كه همين نهاد دولت كه مي خواهد ارزاني 
مصنوعــي و غيرقابــل تحّقــق را بــا اراده و زور 
قانون و مقّررات و اســتفاده از اختيارات گسترده 
را از جيب توليد كننــدگان خصوصي تأمين كند 
و آنهــا را در منگنه قــرار مي دهد كه بايد مطابق 
دستور بفروشــند و ديده شده اســت كه برخي 
اوقــات توليدات را به ثمن بخــس حراج مي كند 
و نوآوري ها را از بيــن مي برد و توليد كنندگان را 
مسلوب االختيار مي كند تا با قيمت گذاري كاالها 
و خدماتــي كه بــه صورت انحصــاري در اختيار 
دارد را بــا افزايش قابل اعتنا در اليحه بودجه و به 
شــكل هاي ديگر افزايش مي دهد. به طور مثال در 
ســال 1401 توليد كنندگان با افزايش قابل اعتنا 
بــراي خريد انواع انرژي روبه رو خواهند شــد كه 
دولت به صورت انحصاري مي فروشد. عالوه براين 
انواع خدمات اداري دولتــي نيز با افزايش مواجه 
مي شوند. نكته ديگر اينكه دولت براي اين دستور 
خود هرگز نظر بخش خصوصي را نخواسته است 

و ابالغ كرده است و به توليد كنندگان دستور داده 
است تا پايان ماه رمضان نبايد قيمت ها را جابه جا 
كنند. در همين روزهاي تازه ســپري شده دولت 
براي افزايش مزدها با دست و دل بازي به منفعت 
نهادهــاي كارگري عمل كــرده و توليد را زير بار 

افزايش مزدها قرار داده است.

بدعهدي قانوني 
يكي ديگر از محدوديت هايي كه دولت سيزدهم 
براي توليد و به ويژه برخي از كاالها گذاشته است 
برگشــت دادن نظام قيمت گــذاري دولتي براي 
كاالها اســت. انجمن صنفي كارخانه هاي صنعت 
قند و شــكر سال ها با دولت هاي گوناگون كلنجار 
رفتند تا اين محصول را از شــمول قيمت گذاري 
دســتوري خارج كنند و بتواننــد اختيارات الزم 
براي قيمت گــذاري اقتصادي با توجه به تحّوالت 
ســاير كاالها و نيز نهاده هاي توليد داشته باشند. 
دولت هاي ايران پس از ســال ها مقاومت سرانجام 
در سال 1399 اين منطق نيرومند را پذيرفتند و 
قبول كردند شكر از شمول قيمت گذاري دستوري 
و اداري خارج شود. با اين همه اما دولت سيزدهم 
عالوه بر شكر چندين قلم كاالي ديگر را از ليست 
يادشده خارج كرده و اكنون با عهدشكني و ناديده 
گرفتن قانون و مقّررات بار ديگر شــكر را مشمول 
قيمت گذاري كرده اند. به نظر مي رسد تنظيم بازار 
شكر به بهترين شكل مي تواند بدون اين كار نيز با 
همكاري دولت و بخش خصوصي و توليد كنندگان 
داخلي انجام شود. عطف بماسبق كردن قانون يك 
اتفاق عجيب اســت و تعادل كارخانه ها را از نظر 

دخل وخرج به هم مي زند. 

زيان هاي محدوديت سازي 
واقعيت اين اســت كه دولت ها بــه دليل اينكه 
مي آيند و مي رونــد توانايي وتمايل براي برنامه هاي 
بلندمدت ندارند و تنها كاري كه مي كنند اين است 
كه منافع خود را حداكثر كرده و به شــكل ظاهري 
رضايت كاذب درست كنند. به همين دليل است كه 
آنها توجه ندارند چرا درهمه سال هاي پس از انقالب 
هيچ ســرمايه گذاري حاضر نشــده است در صنعت 
قند وشكر سرمايه گذاري كند و كارخانه تازه اي راه 
نيفتاده اســت. در همين دوره كوتاهي كه شــكر از 
شــمول قيمت گذاري اجباري بيرون آمد تمايل به 
سرمايه گذاري در اين فعاليت نمود پيدا كرد و افراد 
و گروه هايي تشــويق شــدند با توجه به اينكه دالر 
آزاد مبناي واردات شــده كه با قيمت تمام شــده 
داخلي قادر به رقابت نيســت و دست براي نوآوري 
و آوردن كارخانه هــاي تازه باز اســت در اين بخش 
سرمايه گذاري كنند. بديهي است با اين تصميم هاي 
آني و هيجاني دولت ها، نمي توان به سرمايه گذاري 
در صنعــت قند اميدوار بود. اكنون زمان مناســبي 
براي افزايش ســرمايه گذاري در اين فعاليت بود و 
مي شد به طور قطع با بهره وري بيشتر از آب و خاك 
و زراعت علمي براي هميشه از واردات شكر خالص 
شــد. اين ناكامي تاريخي ايران در افزايش ظرفيت 
كارخانه قند چغندري در يادها مي ماند. زيان ديگر 
قيمت گذاري دســتوري و برگرداندن محصول شكر 
به صف كاالهاي مشمول قيمت گذاري بي اعتمادي 
بيشتر به تصميم هاي دولت و دلسرد شدن خانواده 
بزرگ صنعت اســت. اميد اســت دولت سيزدهم با 
درك اين ظرايف و دقايق در تصميم خود براي ايجاد 
محدوديت در صنعت و اقتصاد شكر تجديدنظر كند.

ايندستورهاومحدوديتهارالغوكنيد

چشم انداز شكر در 1401
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وزارت جهاد كشــاورزي ايران بدون چون و 
چرا يكي از نهادهاي بسيار با اهميت در تنظيم 
زندگي ميليون ها دهقــان و دامدار و مرغدار 
و باغدار ايراني اســت كه در پهنه ســرزمين 
گسترده ايران در هزاران روستا و صدها شهر 
و هزاران واحد صنايع تبديلي فعاليت مي كنند 
تا آب و نان و گوشــت و شير و پنير و شكر و 
چاي ايرانيان را توليــد كرده و به بازار بزرگ 
كاالهاي كشاورزي و مصرف كنندگان برسانند. 
ايــن گروه بزرگ از ايرانيان در هر بخش و در 
هر فعاليتي به ويــژه در صنايع تبديلي براي 
تســهيل امور خود و نيز بــراي اينكه دانش 
و تخّصص و خواســته هاي خود را به شــكل 
منســجم و كارآمــد وكارشناســانه به دولت 
منتقل كنند از ديرباز تا امروز در تشــّكل هاي 
صنفي – صنعتي خاص خود گردهم آمده اند 
تا از اين نهادها براي گفت وگو و طرح مباحث 
و مشــكالت نيز تأمين خواسته ها و كمك به 
وزارت جهاد كشــاورزي بهــره ببرند. با توجه 
به اينكه اين تشــّكل ها داراي هيأت  مديره با 
تجربــه و ورزيده و نيز اعضــاي توانا و درگير 
متن و بطن فعاليت ها هســتند بدون ترديد از 
مديران دولتي كه هر هشــت سال يا كمتر با 
تغييرات دولت جابه جاشده و مناصب اجرايي 
را در اختيار مي گيرند، اطالعات كارشناســانه 
و تحليل هاي عينــي ونيز آمارهاي دقيق تري 
دارنــد، همكاري با تشــّكل ها بــراي مديران 
وزارت جهاد كشــاورزي يــك ضرورت و يك 
منفعت اســت. تجربه نشان داده است وزيران 
و معاونان وزارت جهاد كشاورزي كه اين نكته 
دقيق و ظريف را درك كرده و به اين ضرورت 
اجتناب ناپذير پي برده و با تشّكل ها مناسبات 
تعاملي برقرار كرده اند، در هنگامه ها و شرايط 
با آرامش بيشتري توانسته اند بر تنگناها غلبه 
كنند. برعكس آن گــروه از وزيران و معاونان 
وزيران كه به هر دليل به اين شناخت نرسيده و 
خود را بي نياز از همكاري با تشّكل ها مي بينند 
با مسائل حل نشده روبه رو شده و در وضعيت 
نامناسبي قرار مي گيرند. به طور مثال مي توان 
به برخورد ناكارشناسانه و از روي غرور دولت 
نهم با تشّكل هاي صنايع تبديلي و كشاورزان 
ياد كرد كه به واردات 2.5 ميليون تن شــكر 
در يك سال زراعي منجر شد و صدها ميليون 
دالر ارز گرانبها از كشور خارج شد و بازار شكر 

نيز از تعادل خارج و كشاورزان به جاي چغندر 
به سوي كشت سيب زميني و ساير محصوالت 
رفتند. نتيجــه اين رفتار ناكارشناســانه و تا 
اندازه قابل اعتنايي لجوجانه اين شد كه دولت 
از يك ســو منابع ارزي بيشتري براي واردات 
شــكرداد چون توليد چغندر سقوط كرده بود 
و از سوي ديگر مجبور شد سيب زميني مازاد 
را با بدترين شــكل توزيع كنــد. برعكس اما 
همكاري نزديك وزارت كشــاورزي در دولت 
يازدهم با تشّكل هاي اين بخش بازار كشاورزي 
را در بخش هاي گوناگون تنظيم كرد و توليد 

شكر تا مرز خودكفايي افزايش يافت. 
كــه  وهنگامــي  امســال  تابســتان  در 
رييس جمهــور وزير محترم كشــاورزي را به 
مجلس معرفي كرد بســياری از تشــّكل هاي 
مرتبط با فعاليت هاي غذايي و كشــاورزي كه 
ســابقه اورا در مجلس به ياد داشــتند و نيز 
ســخنان او را در مراســم رأي اعتماد و پيش 
و پــس از آن درباره اينكــه هيچ گامي بدون 
همكاري و نظرخواهي از تشــّكل ها برداشته 
نخواهد شــد مسرور و شاد شدند. با اين همه، 
شوربختانه وزير محترم كشاورزي به هر دليل 
در انتخاب معاونان و رؤســاي ســازمان هاي 
بــزرگ زيرمجموعه وزارتخانــه همكاراني را 
برگزيده است كه گويا به همكاري با تشّكل ها 
به عمد يا به ســهو اعتنايي ندارند. يك دليل 
ممكن اســت از تفكر ايدئولوژيــك برخي از 
معاونان باشــد كه اصوالً بــاور ندارند كه بايد 
بخشــي از قدرت را با نهادهاي غيرخصوصي 
تقســيم كنند و بــار خود را از نظــر اجرايي 
ســبك كنند و باور ندارنــد بخش خصوصي 
از مســير تشــّكل ها مي توانند باري از دوش 
دولت بردارند و يك دليل ناممكن ديگر اينكه 
برخي از معاونان نيز شــايد از سر فراموشي و 
شلوغ بودن پيرامونشــان هنوز به اين مسأله 

فكرنكرده اند. 

جواب نامه را هم نمي دهيد 
چند روز پيش كه مراســم توديع و معرفي 
مديرعامل شــركت بازرگاني دولتي برپاشد و 
به همين مناسبت مسؤوالن برخي از تشّكل ها 
كه با اين نهاد همكاري تنگاتنگ براي تنظيم 
بازار محصــوالت مهم غذايــي دارند در اين 
مراســم حضور داشتند، شــماري از معاونان 

وزارت جهاد كشاورزي نيز آمده بودند. در اين 
نشســت نوبت به برخي از مديران تشّكل هاي 
بخــش خصوصي رســيد كه نكاتــي را طرح 
كنند. هنگامي كه نوبــت به مدير صنايع آرد 
و نان رســيد ضمن طرح برخــي از روندها و 
شــرايط اين صنعت و تشــريح دشواري ها و 
توانايي هاي تشــكل مربوطه براي ساماندهي 
به يكي از حســاس ترين كاالهاي كشــور به 
يكــي از معاونان وزارتخانه يادآور شــد آيا ما 
بايد پس از شش ماه آن هم به طور تصادفي و 
در شرايط سخت برپايي يك نشست يكديگر 
را ببينيــم. وي تأكيد كرد براي اينكه بتوانيم 
شــما را ببينيم تاكنون بيشتر از انگشتان دو 
دست برايتان نامه نوشته ايم. اين نامه ها نه تنها 
منجر به تعيين وقت براي ديدار با شــما نشد 
كــه حتي يــك جوابيه هم به ما داده نشــد. 
او تأكيد كــرد صدها كارخانــه آرد در ايران 
با  با ســرمايه گذاري هاي كوچك وبــزرگ و 
استفاده از سرمايه بخش خصوصي و نيروهاي 
ورزيــده، آرد شــهروندان را مي دهند و نان و 
آرد شــهروندان در اختيار اينهاست و بايد هر 
چند گاه يك بار با شما ديدار داشته باشند تا 

وضعيت روز را تشريح كنند. 
واقعيت اين اســت كه مشكل يادشده و بيان 
شده از سوي مدير محترم تشكل آرد و نان درد 
دل و گاليه بيشــتر تشّكل هاي مرتبط با بخش 
كشاورزي است كه هنوز موفق به ديدار معاونان 
مربوطه نشــده اند و نمي دانند اين انتظار تا چه 
زماني ادامه دارد. دولت محترم  و نيز وزير محترم 
وزارت جهاد كشــاورزي توجه داشــته باشند 
لحاظ كردن ديدگاه تشــّكل ها در هر تصميمي 
براي يك صنعت، حقوق قانوني تشّكل ها است 
و بر اســاس قانون موجود تصميم گيري بدون 
درخواست ارايه نظر تشّكل ها غيرقانوني است. 
عالوه براين خرد و منطق حكم مي كند مديران 
دولتي از مشــورت رايگان و كارشناسانه بخش 
خصوصي استفاده كند تا چالش ها كمتر شده و 
با استفاده از رفتار تعاملي، بازار هاي مواد غذايي 
به بهترين وكار آمدترين شكل مديريت شوند. 
اميد اســت وزير محترم ونيــز معاونان وزارت 
جهاد كشاورزي شــش ماه گذشته را به مثابه 
دوره اســتقرار و دوره شناســايي تلقي كرده و 
در ســالي كه مي آيد درهاي محل كار خود را 

برروي تشّكل ها بازكنند.

ششماهاستشماومعاونتانرانديدهايم

توانايي بنگاه ها افزايش داده است كه فشار بزرگي بر 
بنگاه هاي صنعتي از جمله صنعت قند و شكر است. 
از سوي ديگر دولت تعرفه هاي گاز براي كارخانه هاي 
صنعتي را براي سال آينده با افزايش شديدي اعمال 
خواهــد كرد. با توجه به اينكــه صنعت قند يكي از 
صنايع با كاربري باالي گاز و ساير انرژي ها است اين 
قيمت گذاري دستوري نيز مزيد بر علت خواهد شد 
تا قيمت تمام شده شكر با افزايش قابل اعتنا روبه رو 
شود. واقعيت اين است كه دولت براي خودكفايي در 

توليد گندم حاضر به پرداخت هر هزينه اي از جمله 
افزايش شديد قيمت تضميني گندم هست. افزايش 
باالي قيمت تضميني گندم، نسبت قيمت ها با ساير 
محصوالت را از تعادل خارج كــرده و چغندركاران 
را به سوي كشت گندم سوق مي دهد. كارخانه هاي 
چغندري براي اينكه بتوانند به ميزان كافي چغندر 
بخرند مجبورند به دولت پيشنهاد بدهند كه قيمت 
تضميني چغندر را افزايش بيشــتري دهد و اين نيز 

قيمت تمام شده را در مدار صعودي قرار مي دهد. 

قيمت گذاري دستوري محصول 
همانطور كه در شــروع اين مقاله آمد دخالت 
دولت ها در صنعت قند و شكر همزاد زاد و رشد 

اين صنعت بوده است. 
قيمت گذاري دستوري محصول كارخانه هاي 
قند و شــكر كه هركدام شــرايط خاص خود را 
دارند با هدفي كامالً سياسي و براي نشان دادن 
قدرت دولت در ســال 1401 بيشتر از سال هاي 

پيش است. 
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پيش بيني:
* افزايش مازاد توليد شكر در جهان در سال 202۶

* افزايش حجم تجارت شكر در جهان در سال 202۶ 
* افزايش فاصله ميان توليد و مصرف شكر در ايران در سال 202۶

پس از 5 ســال متوالي مازاد جهاني توليد شكر، در سال 2015، توليد اين محصول با كسري 
مواجه شد و با توجه به داده هاي اوليه اين كسري در سال 201۶ نيز ادامه يافته است. با اين حال 
انتظار مي رود از ســال 2017 تا 202۶ عرضه شكر بر تقاضاي آن پيشي بگيرد و با مازاد عرضه 
روبه رو شــود. كمبود عرضه جهاني شكر در سال هاي 2015 و 201۶ تاحدودي مي تواند ناشي 
از كاهش توليد آن در برخي كشــورهاي مهم صادر كننده اين محصول، از جمله برزيل، تايلند و 
هند باشد. در مقايسه با ساير كاالهاي اساسي كشاورزي، قيمت بين المللي فعلي شكر نسبتاً باال 
است، اما طبق پيش بيني ها انتظار مي رود قيمت شكر براي چند سال آتي مقداري كاهش يابد. 
كاهش رشد جمعيت و تغيير نگرش مصرف كنندگان به احتمال زياد مي تواند رشد تقاضاي شكر 
را در آينــده كاهش دهد. بازار همچنان تحت تأثير شــوك هاي توليدي، عوامل اقتصاد كالن و 
سياست هاي داخلي خواهد بود كه عملكرد بخش خرده فروشي شكر را شكل مي دهد. تالش هايي 
نيز براي آزادســازي بازار شكر در مناطق كليدي توليد اين محصول، از جمله اتحاديه اروپا )لغو 
سهميه شكر از 2017 - اين سهميه شامل حداقلي براي كف قيمت، تعرفه هاي وارداتي و سهميه 
توليد مي شود( و هند صورت گرفته و همچنين انتظار مي رود تايلند در واكنش به شكايات ارايه 
شده توسط برزيل در سازمان تجارت جهاني، برنامه هاي حمايتي خود براي صنعت شكر را اصالح 
كند. براساس پيش بيني ها انتظار مي رود در سال 202۶، توليد و مصرف شكر ايران نسبت به سال 
2017 با افزايش 400 هزار تني همراه باشد. پيش بيني مي شود توليد شكر از 1٫7 ميليون تن در 
سال 2017 به 2٫1 ميليون تن در سال 201۶ و ميزان مصرف شكر ايران نيز از 2۶ ميليون تن در 

سال 2017 به 3 ميليون تن در سال 202۶ برسد.
شكر از دو گياه نيشكر و چغندر قند تهيه مي شود. طي سال هاي اخير شاهد كاهش توليد 
چغندر قند و افزايش توليد نيشكر بوده ايم. نيشكر به مراتب رقابتي تر و ارزان تر از چغندر قند 
است. چغندر قند، برخالف نيشكر، به طور مستقيم به شكر تصفيه شده تبديل مي شود اما 
شكر خام تنها از نيشكر توليد مي شود. شكر خام و شكر تصفيه شده دو محصول متفاوت 
هستند و هر دو در سراسر جهان معامله مي شوند. كشورهاي توليد كننده چغندر قند شكر 
تصفيه شده صادر مي كنند در حالي كه كشورهاي توليد كننده نيشكر مي توانند هم شكر 
خام و هم شكر تصفيه شده را صادر كنند.نيشكر عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه آفريقا، 
آسيا و امريكاي جنوبي كشت مي شود و همچنان محصول اصلي براي توليد شكر خواهد بود. 
ســهم شكر توليد شده از چغندر قند تا سال 202۶ كاهش خواهد يافت و از 14 درصد در 
سال 2017 به 12٫9 درصد خواهد رسيد. پيش بيني مي شود كه طي دهه آتي نيشكر حدود 
8۶ درصد از توليد جهاني شكر را به خود اختصاص دهد؛ اگرچه انتظار مي رود در برخي از 
كشورها از جمله مصر، چين، اوكراين، اروپاي شرقي و تركيه توليد چغندر قند افزايش يابد.

قيمت شكر
براساس پيش بيني هاي OECD و FAO، در آغاز دوره چشم انداز )2017 تا 202۶( قيمت هاي 
بين المللي شكر در سطح بااليي قرار خواهند داشت، با اين حال پيش بيني مي شود كه پس از 
آن مقداري افت داشته باشد. انتظار مي رود تا سال 202۶ قيمت شكر باالتر از متوسط اسمي 
دو دهه گذشته ثبت شود؛ اما به لحاظ حقيقي انتظار مي رود قيمت واقعي شكر در سال 202۶ 
در سطح پايين تري نسبت به متوسط دو دهه پيش قرار گيرد. در سال 2017 قيمت اسمي 
شكر خام و شكر سفيد به ترتيب معادل 403 و 488 دالر بر هر تن برآورد شده و انتظار مي رود 
تا سال 202۶، قيمت اسمي شكر خام به 3۶7 دالر بر هر تن و قيمت اسمي شكر سفيد به 

453 دالر بر هر تن برسد )نمودار 1(.

نمودار 1- چشم انداز قيمت شكر سفيد و شكر خام

FAO و OECD منبع: آمارهاي

با وجود اينكه در فصل ســوم سال 2017 به دليل افزايش تقاضاي واردات از سوي ميانمار و 
سودان شكر سفيد با افزايش قيمت مواجه شده، اما انتظار مي رود در سال 2017 با لغو سهميه 
شــكر اتحاديه اروپا كه اجازه صادرات بيشتر شكر ســفيد به بازار جهاني را مي دهد، قيمت اين 
محصول اندكي كاهش يابد. فشارهاي قيمتي شكر سفيد، توليد كنندگان را تشويق به تغيير به 

سمت صادرات بيشتر شكر خام در مقابل شكر سفيد مي كند. 

توليد شكر
با فرض مناسب بودن شرايط آب و هوايي، چشم انداز مثبتي براي عرضه شكر در 10 سال آينده 
پيش بيني مي شود. براساس اطالعات آماري سازمان OECD و فائو، در سال 2017 توليد جهاني 
شكر معادل 179 ميليون تن برآورد شده و انتظار مي رود با متوسط رشد ساالنه 1٫7 درصدي تا 

سال 202۶ به حدود 210 ميليون تن برسد.
مؤثرترين عامل در رشد توليد 
جهاني شكر طي دوره چشم انداز 
توليد جهاني شكر اندازه افزايش 
توليــد اين محصول در آســيا و 
امريكاي التين و كاراييب خواهد 
بود. به طــور كلي اين دو منطقه 
بيشترين ســهم از توليد جهاني 
شــكر را در بردارنــد. در ســال 
2017 سهم آسيا از توليد جهاني 
شكر حدود 35.5 درصد و سهم 
امريكاي التين و كاراييب معادل 
34٫5 درصد بوده و انتظار مي رود 
تا ســال 202۶ ايــن تركيب ها 
به ترتيب بــه 38 درصد و 34٫5 

درصد برسد )نمودار 2( 
بزرگ ترين توليدكنندگان شكر در جهان برزيل، هند و تايلند هستند. نمودار 3 ميزان توليد 

شكر كشورهاي عمده توليد كننده را به تفكيك چغندر قند و نيشكر نشان مي دهد.
برزيل بزرگ ترين توليد كننده و عرضه كننده شــكر در جهان است كه پس از سال 2015 از 
قيمت باالي اين محصول ســود بااليي نيز برده اســت. انتظار مي رود طي افق چشم انداز، برزيل 
همچنان عامل مســلط در بازار جهاني شكر باشد و در صورت مساعد بودن شرايط آب و هوايي، 
ميزان توليد آن در پايان افق چشم انداز افزايش يابد. پيش بيني مي شود زيربخش هاي صنعت شكر 
در برزيل نيز با برطرف شدن مشكالتي از قبيل شرايط آب و هوايي نامساعد و بحران هاي مالي 

در اين كشور احيا شود.

نمودار 3- بزرگ ترين كشورهاي توليد كننده شكر )ميليون تن(

FAO و OECD منبع: آمارهاي

هند، تايلند و چين نيز به ترتيب سه كشور اول توليد كننده شكر در آسيا هستند. انتظار مي رود كه 
در هند با توجه به تقاضاي داخلي پايدار و گسترش توليد اتانول از نيشكر، توليد نيشكر در اين كشور نيز 

بيشتر شود. پيش بيني مي شود توليد شكر هند به 31٫1 ميليون تن در سال 202۶ برسد.
تايلند دومين توليد كننده بزرگ شكر در منطقه است كه از سال 2010 توليد خود را افزايش 
داده اســت؛ با اين حال در سال هاي 2015 و 201۶ با خشكسالي مواجه بوده كه اين امر ميزان 
توليد اين كشــور را نيز تحت تأثير قرار داده است. با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي مساعد، 
انتظار مي رود تايلند موقعيت خود را در بازار حفظ كند؛ با اينكه ميزان رشــد توليد آن در دهه 
آتي نسبت به دهه گذشته كمتر خواهد بود. طي دهه آينده توليد شكر تايلند با رشد ساالنه 3 
درصدي همراه خواهد بود؛ اگرچه تأثير تصميم تايلند در جهت سهميه )يارانه( شكر در تايلند در 
پايان سال 2017 در اين مرحله هنوز نامعلوم است.در چين نيز برخالف هند و تايلند، صنعت شكر 
با هزينه هاي باالي نيروي كار، اندازه هاي كوچك مزارع، و بهره وري پايين مواجه اســت و گاهي 
اوقات حتي براي كشاورزان به صرفه است كه كشت اين محصول را با محصولي ديگر جايگزين 
كنند. با اين وجود توليد شكر در اين كشور طي افق چشم انداز با افزايش جزئي همراه خواهد بود. 

FAOوOECDچشماندازتوليد،مصرفوتجارتشكرطيسالهاي۲۰۱۷تا۲۰۲۶براساسگزارش
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راندمان در هكتار
همان گونه كه در قسمت هاي قبلي اشاره شد، بر اساس پيش بيني ها طي دهه آتي بخش عمده 
توليد شكر جهان به نيشكر اختصاص مي يابد. نكته قابل توجه اين است كه پيش بيني مي شود 
افزايش توليد نيشــكر از دو محل بازدهي و توسعه سطح زيركشت خواهد بود، در حالي در مورد 
چغندر قند افزايش توليد ناشي از افزايش بازدهي و پيش بيني كاهش 3 درصدي سطح زير كشت 
خواهد بود.براساس آمارها، انتظار مي رود طي افق چشم انداز، راندمان بازدهي توليد چغندرقند و 
نيشكر افزايش يابد. اگرچه همواره راندمان توليد نيشكر باالتر از چغندرقند قرار دارد. در سال هاي 
2014 تا 201۶ به طور متوسط ميزان راندمان توليد نيشكر معادل ۶8٫4 تن بر هر هكتار بوده و 
انتظار مي رود در ســال 202۶ به 72٫7 تن بر هر هكتار برسد. همچنين متوسط ميزان راندمان 
بر هكتار توليد چغندرقند در سال هاي 2014 تا 201۶ حدود 59 تن بر هر هكتار بوده كه طبق 

پيش بيني ها در سال 202۶ به حدود ۶3 تن بر هر هكتار خواهد رسيد.

نمودار 4- راندمان در هكتار توليد نيشكر و چغندرقند در جهان - تن به هكتار

FAO و OECD منبع: آمارهاي

مصرف شكر
با توجه به پيش بيني ها، انتظار مي رود مصرف جهاني شكر طي افق چشم انداز با رشد ساالنه 
1٫75 درصدي كه نســبت به دهه گذشته در سطح پايين تري قرار دارد در سال 202۶ به 203 
ميليون تن برسد. اين امر تحت تأثير كاهش جزئي رشد جمعيتي و كندي رشد اقتصادي جهان 
قرار دارد. تغييرات جمعيتي، رشــد درآمدها و افزايش جمعيت شــهري منجر به رشد مصرف 
محصوالت فرآوري شده، شيريني جات ها و نوشيدني هاي شيرين شده است. طي دوره چشم انداز 
انتظار مي رود متوسط سطح مصرف سرانه شكر افزايش يابد. مصرف سرانه شكر در سال 2017 
معادل 23.18 كيلوگرم به ازاي هر نفر برآورد شــده و انتظار مي رود در ســال 202۶ به 24٫73 

كيلوگرم به ازاي هر نفر برسد. 
نگراني هاي ناشي از اثرات مصرف بيش از اندازه شكر بر سالمت منجر شده برخي كشورها به 
منظور كاهش مصرف اين محصوالت، مالياتهايي را بر نوشيدني هاي شيرين اعمال كنند. بر اين 
اساس طي دهه آينده براي مصرف كشورهاي توسعه يافته رشدي پيش بيني نمي شود. با اين حال، 
تقاضاي شكر در كشورهاي در حال توسعه به رشد سريع خود ادامه مي دهد كه اين امر نيز در وهله 
اول ناشي از افزايش درآمدها، شهرنشيني و جمعيت در حال رشد است؛ البته بايد در نظر گرفت كه 
با اين وجود تفاوتهايي بين كشورها وجود دارد. مصرف سرانه شكر در مناطق شهرنشين كشورهاي 

آفريقايي و آسيايي در گذشته پايين بوده و چشم انداز رشد آنها نسبت به ساير مناطق باال است.

نمودار 5- چشم انداز جهاني مصرف شكر

FAO و OECD منبع: آمارهاي

بيشترين ميزان مصرف شكر خام به قاره آسيا اختصاص دارد. براساس آمارها در سال 
2017 سهمي معادل 4۶۶ درصد از مصرف جهاني شكر خام مربوط به آسيا است و پس 
از آن اروپا و امريكاي التين و منطقه به ترتيب ســهم 15٫9 درصدي و  15.7 درصدي 
را به خود اختصاص داده اند. با اين حال طبق پيش بيني ها انتظار مي رود تا سال 202۶ 
سهم آسيا از مصرف جهاني شكر خام افزايش يافته و سهم اروپا و امريكاي التين و منطقه 
كاراييب نيز كاهش يابد )سهم اروپا از مصرف جهاني شكر به 13٫3 درصد كاهش خواهد 

يافت( )نمودار 5( 
 سه كشور با بيشترين مصرف شكر در سال 202۶ هندو چين و اتحاديه اروپا خواهند بود 
)نمودار ۶(. در آســيا، هند و چين و اندونزي بيشــترين افزايش در مصرف شكر را تجربه 
خواهند كرد. انتظار مي رود مصرف شكر در اندونزي سريع تر از متوسط جهاني افزايش يابد 
كه به دليل افزايش درآمد ســرانه و توسعه بخش هاي فرآوري و توليد مواد غذايي خواهد 
بود. در ارتباط با مصرف سرانه شكر نيز انتظار مي رود بيشترين رشد مربوط به كشورهاي 
بنگالدش، اندونزي و چين باشــد. در قاره آفريقا نيز پيش بيني مي شود بيشترين افزايش 
مصرف در مصر و چندين كشور جنوب صحراي آفريقا )هم در سطح كلي و سرانه( ثبت 
شود.در مقابل پيش بيني مي شود بسياري از كشورهاي توسعه يافته با كاهش سطح مصرف 
ســرانه شكر مواجه شوند. اين افت در كشــورهاي اتحاديه اروپا قوي تر خواهد بود. اما در 
كشــورهاي روسيه و اوكراين نيز با توجه به اينكه همچنان شكر به عنوان كااليي اساسي 

محسوب مي شود، افزايش سريعي در تقاضاي شكر پيش بيني مي شود.

نمودار ۶- بزرگ ترين كشورهاي مصرف كننده شكر در سال 202۹- ميزان كل مصرف )ميليون تن(

FAO و OECD منبع: آمارهاي
تجارت شكر

طبق پيش بيني ها انتظار مي رود طي دهه پيش رو، صادرات شكر بسيار متمركز باقي 
بماند. در ســال 2017 ميزان صادرات جهان معادل 57٫4 ميليون تن و ميزان واردات آن 
معادل 52٫۶ ميليون تن برآورد شده است. انتظار مي رود ميزان صادرات و واردات جهاني 
شــكر در سال 201۶ به ترتيب به ۶8٫7 ميليون تن و به ۶4 ميليون تن برسد. بيشترين 
صادرات جهان در سال 202۶ به منطقه امريكاي التين و كاراييب اختصاص خواهد داشت 
)با ســهم ۶3 درصد( و پس از آن آســيا با ســهمي 20٫1 درصدي در رده بعدي مناطق 
صادركننده شكر جهان قرار خواهد گرفت. بيشترين واردات شكر در سال 202۶ نيز مربوط 

به قاره آسيا )با سهم 51 درصدي( خواهد بود )نمودار 7( 

نمودار 7- چشم انداز صادرات و واردات جهاني شكر در سال هاي 2017 و 202۶

FAO و OECD منبع: آمارهاي
طبق آمارها، پيش بيني مي شــود برزيــل همچنان جايگاه خود به عنــوان بزرگ ترين 
صادركننده شكر در جهان را حفظ كند و انتظار ميرود صادرات اين كشور طي افق چشم انداز 
با افزايش نيز همراه باشــد. در سال 202۶ پيش بيني مي شود صادرات برزيل سهمي معادل 
48 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص دهد. در تايلند )به عنوان دومين صادر كننده 
بزرگ جهان(، انتظار مي رود صادرات با افزايش 3٫2 ميليون تني همراه باشد كه اين افزايش 
ناشي از رشد پايدار توليد و صادرات خواهد بود. به طور مشابه در استراليا پيش بيني مي شود، 
افزايش ســرمايه گذاري در صنعت آبياري، توســعه سطح كشت نيشكر و ظرفيت توليد به 

افزايش صادرات در ميان مدت بيانجامد )نمودار 8( .
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نمودار ۸- بزرگ ترين صادركنندگان جهاني شكر در سال 202۹

FAO و OECD منبع: آمارهاي
براساس پيش بيني ها واردات جهاني شكر نســبت به صادرات آن پراكنده تر خواهد بود، از 
اين نظر كه كشــورهاي بيشتري به واردات اين كاال مبادرت مي ورزند. براساس آمارها، آسيا و 
اقيانوسيه و آفريقا بيشترين رشد را در تقاضاي وارداتي شكر تجربه خواهند كرد. به طور متوسط 
طي سال هاي 2014 تا 201۶، چين و اندونزي وارد كنندگان پيشرو شكر در جهان بوده اند و 
اتحاديه اروپا در رده پس از آنها قرار داشته است. در عين حال انتظار مي رود طي افق چشم انداز 

چين و اندونزي و اياالت متحده امريكا واردكنندگان عمده اين محصول باشند )نمودار 9( .

نمودار ۹- بزرگ ترين واردكنندگان جهاني شكر در سال 202۹

FAO و OECD منبع: آمارهاي
وضعيت شكر در ايران

بر اساس آمارهاي OECD و FAO پيش بيني مي شود ميزان توليد شكر ايران از 1٫7 ميليون 
تن در سال 2017 )با سهم 0٫9 درصد از توليد جهاني( به 2٫1 ميليون تن در سال 202۶ )با 
سهم يك درصد( برسد. طبق پيش بيني ها، ميزان مصرف ايران در اين محصول نيز افزايش 

يافته و از 2٫۶ ميليون تن در سال 2017 به 3 ميليون تن در سال 202۶ خواهد رسيد.

نمودار 10- وضعيت توليد، مصرف، صادرات و واردات شكر ايران

منبع: آمارهاي OECD و FAO است

جدول 1 ارزش و مقدار صادرات ايران از شكر خام و شكر تصفيه شده را طي سال هاي 
1390 تا 4 ماه نخست سال 139۶ نشان مي دهد. بر اساس آمارها، طي اين سال ها شكر 
تصفيه شده نسبت به شكر خام، سهمي بيشتر از صادرات ايران را به خود نسبت داده است؛ 
حتي در برخي سال ها ايران هيچ صادراتي از شكر خام نداشته است. اين در حالي است كه 

در بخش واردات، شكر خام نسبت به شكر تصفيه شده سهمي باالتر داشته است. 

جدول 1- صادرات و واردات شكر خام و شكر تصفيه شده ايران در سال هاي 13۹0 تا 4 ماه نخست 13۹۶

براســاس آمارهاي منتشر شده توســط انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران، 
راندمان توليد شكر در ايران 53 تن در هر هكتار است. همانطور كه در قسمت هاي قبلي 
اشاره شد، آخرين آمارها نشان مي دهد بازدهي توليد شكر در جهان از نيشكر حدود 73 تن 
و از چغندر قند حدود ۶3 تن به ازاي هر هكتار است كه از راندمان توليد در ايران به مراتب 
باالتر است؛ هر چند در سال هاي 1394 و 1395 راندمان توليد در مقايسه با سال هاي قبل 

افزايش يافته است )نمودار 11(.

 نمودار 11-راندمان در هكتار توليد شكر در ايران طي سال هاي 13۸0 تا 13۹0 
)تن به هكتار(

منبع: انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران

مقايسه نرخ حقوق ورودي شكر در ايران و برخي كشورهاي منتخب
طي دو تا سه دهه گذشته، نرخ حقوق ورودي شكر در ايران دستخوش تغييرات بسياري قرار 
گرفته اســت. طبق آمارهاي انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر ايران، در آغاز دهه 80 تعرفه 
واردات شكر خام 100 درصد و تعرفه واردات شكر سفيد 150 درصد تعيين شده بود؛ پس از آن 
تقريباً هر سال اين نرخ با تغيير همراه بوده و در برخي سال ها نرخ حقوق ورودي شكر خام حتي به 
4 درصد و نرخ حقوق ورودي شكر سفيد نيز به 10 درصد رسيد. با اين حال طبق آخرين مصوبه 
دولت در ارتباط با تغييرات تعرفه اي )مربوط به 1395/1/1( نرخ حقوق ورودي شكر خام در ايران 

معادل 2۶ درصد و نرخ حقوق ورودي شكر سفيد معادل 55 درصد است. 
با نگاهي به نرخ حقوق ورودي در كشورهاي بزرگ توليد كننده شكر، مشاهده مي شود كه اكثر 
اين كشورها حمايت هاي تعرفه اي بااليي نسبت به واردات شكر خود قائل شده اند. براساس آمارهاي 
سازمان تجارت جهاني، نرخ تعرفه شكر در هند ۶0 درصد، در چين 50 درصد، در تايلند 94 درصد 

و در برزيل 1۶ درصد است )جدول 2( .

جدول 2- نرخ حقوق ورودي شكر در ايران و برخي كشورهاي منتخب

اصالحات سياستي در صنعت شكر 
طبق پيش بيني ها انتظار مي رود با توجه به حذف سياست هاي حمايتي شكر در برخي از 
بازارها، نوسانهاي قيمت شكر طي دوره چشم انداز نيز كاهش يابد. در طرف عرضه، اتحاديه 
اروپا سيستم سهميه شكر خود را در اكتبر 2017 لغو مي كند، در عين حال انتظار مي رود 
تايلند نيز سهميه توليد و مكانيزم حمايت قيمتي خود را تا پايان سال 2017 حذف كند. 
هند در سال 2013 براي مقابله با تكرار چرخه هاي توليدي، سياست هايي را براي بازار شكر 

خود معرفي كرد.
همچنين انتظار مي رود اصالحات طرف تقاضا نيز با كاهش برنامه هاي يارانه مصرف شكر 
به دليل فشارهاي بودجه اي، انجام شود )مالزي، مصر و مراكش( . بعالوه انتظار مي رود در 
برخي بازارها تقاضا براي شكر نيز از طريق معرفي ماليات شكر در نوشيدني هاي شيرين 

شده با شكر تحت تأثير قرار گيرد )آفريقاي جنوبي، مكزيك و تايلند(.
اصالحات سياستي اخير هند در ارتباط با شكر باعث ثبات بيشتر قيمت هاي پرداختي به 
كشاورزان شده است )به عنوان مثال از كارخانه هاي شكر در خواست مي شود كه »قيمتهاي 
توصيه اي دولت« را به كشاورزان نيشكر پرداخت كنند همچنين محدوديت هاي بازاريابي 
براي كارخانه هاي شــكر نيز رفع شده است. آخرين سياست حمايتي براي صنعت توليد 
اتانول از مالس نيز انگيزه هايي را براي افزايش توليد نيشكر و ظرفيت هاي فرآوري آن ايجاد 

كرده است.
فدراسيون روسيه كه به دنبال دستيابي به خودكفايي در توليد شكر است همچنان از 

طريق اتخاذ موانع باالي تعرفه اي به حمايت خود از اين صنعت ادامه خواهد داد.
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ميزان توليد و مصرف شكر جهاني در حدود 188 ميليون تن و مقدار ذخاير نگهداري شده 
ســاالنه در حدود 75 ميليون تن اســت. در نمودار 1 روند تغييــرات ميزان توليد، مصرف و 

همچنين ذخاير شكر در جهان نشان داده  شده است.

نگاهي به وضعيت توليد و مصرف شكر در كشورهاي منتخب جهان
شــكر در 120 كشور جهان توليد مي شود و همانطور كه پيش تر ذكر شد 80 درصد از توليد 
جهاني شــكر، بر پايه نيشكر اســت. برزيل و هند پيشگامان توليد در صنعت قند و شكر جهان 
هستند. آمار مربوط به ميزان توليد كشورهاي پيشروي صنعت در نمودار 2 نشان داده  شده است.

سرانه مصرف جهاني شكر در حدود 5/24 كيلوگرم گزارش  شده است. سرانه مصرف ايران 
در حدود 30 كيلوگرم و ميزان مطلوب مصرف اين ماده 15 كيلوگرم است.

با توجه به جمعيت باالي هند، اين كشور بيشترين حجم مصرف شكر را به خود اختصاص 
داده و پس ازآن، كشــور چين در جايگاه دوم قرار دارد. در نمودار 3 ميزان مصرف كشورهاي 

منتخب در سال 2019 نشان داده  شده است.

در تجارت جهاني شكر، برزيل جايگاه بزرگ ترين كشور صادركننده  را به خود اختصاص داده 
است و چين نيز در واردات شكر رتبه اول را دارد. در نمودار 4 برترين صادركنندگان و در نمودار 

5 برترين واردكنندگان شكر در جهان را در سال 2019 مشاهده مي كنيد.

روند تغييرات قيمت شكر جهاني
در نمودار ۶ روند تغييرات قيمت شــكر خام نيويورك نشان داده  شده است. در 
اوايل ســال 2020 ميالدي با شــروع بحران كرونا و كاهش تقاضا، قيمت جهاني 
شــكر از محدوده 348 دالر به ازاي هر تن تا محدوده 200 دالر كاهش پيدا كرد. 
با بهبود تدريجي ســطح تقاضا، قيمت اين محصول يك رالي صعودي را آغاز كرد 
و توانســت تمام افت قيمتي ناشي از شــيوع ويروس كرونا را جبران كند. در سال 
2021 ميالدي قيمت  شكر از حدود 341 دالر در هر تن در ابتداي سال، به حدود 
427 دالر در اواخر ماه اكتبر افزايش پيدا كرده اســت. اين افزايش قيمت محصول 

درنتيجه دو دليل عمده صورت گرفته است: 
1- درحالي كه انتظار مي رفت در ســال هاي 2021 تا 2022 ميالدي، توليد در 
كشور برزيل به عنوان بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده در جهان، افزايش پيدا 
كند؛ اما با توجه به وقوع خشكســالی ميزان آن با كاهش مواجه شد. به گونه اي كه 
در برخي مناطق اين كشــور، ميزان توليد معادل حدود ۶0 درصد از توليد ســال 
2020 ميالدي بوده است. الزم به ذكر است كه افت سطح توليد در برزيل به سود 

كشور هند تمام  شده است.
2- مشكالت لجستيكي مانند افزايش كرايه كشتي ها، كمبود كانتينر و همچنين 
بســته شدن بندرها:  انتظار مي رود رشد قيمت جهاني شكر در سال بعد نيز ادامه 
پيدا كند. ميزان شــكر خام در دســترس براي صــادرات، در فصل چهارم 2021 
ميالدي، كاهش پيدا خواهد كرد. انتظار مي رود ميزان كمبود شكر تا پايان 2021 
ميالدي به رقم يك  ميليون تن برسد اما تا پايان ماه سپتامبر 2022، ميزان كسري 

كاهش پيدا خواهد كرد.

نگاهي به وضعيت توليد و تقاضای شكر در ايران
ايران يكي از هفت  كشور جهان است كه از نظر تنوع اقليمي و عرض جغرافيايي، از شرايط توليد 
شكر از هر 2 محصول چغندرقند و نيشكر برخوردار است؛ اما برخالف آمار جهاني سهم توليد شكر 
با پايه چغندرقند نسبت به نيشكر بيشتر است و در حدود ۶0 درصد از شكر توليدي در ايران، از 
فرآوري چغندر حاصل مي شود. ازنظر تكنولوژي، صنعت شكر در كشور وضعيت خوبي قرار ندارد. 
در ايران مجموعاً 35 كارخانه توليد شكر چغندري و 9 كارخانه شكر نيشكري تأسيس  شده است 

كه از اين آمار، تنها 3۶ كارخانه فعال هستند. 
نياز ســاالنه كشور به مصرف شكر حدود 2 تا 5/2 ميليون تن مي باشد كه مقدار توليد 
ســاالنه در حدود ۶/1 ميليون تن است. با توجه به اينكه ظرفيت توليد بهاره شكر با پايه 
چغندرقند 1 ميليون تن و ظرفيت توليد شــكر با پايه نيشــكر نيز بين 9/0 تا 1 ميليون 
تن اســت، كسري توليد شكر از طريق كشت پاييزه و واردات تأمين مي شود. كشت بهاره 
چغندرقند از اوايل اسفند تا ارديبهشت ماه صورت مي گيرد و زمان برداشت آن نيز از اواخر 
شهريور تا پايان آذرماه است. عيار چغندر حاصل بين 1۶ تا 20 درصد است. كشت پاييزه 
چغندر از اواخر شهريورماه تا اوايل آذرماه انجام مي شود و دوره برداشت آن از اواخر فروردين 
تا اواخر خردادماه است. همچنين عيار چغندرقند پاييزه بين 14 تا 1۶ درصد است. در سال 
زراعي 1400-1399 سطح زير كشت چغندرقند بهاره در كشور بيش از 100 هزار هكتار 

و سطح زير كشت چغندرقند پاييزه بيش از 20 هزار هكتار بوده است.
در نمودار 9 مقدار توليد شكر در ايران به تفكيك ماده اوليه نشان داده  شده است. ميزان 
توليد دالی شــكر در سال 1400 در حدود 1٫۶1 ميليون تن برآورد شده است. در سال های 
1390 تا 139۶ ميزان توليدات شكر روندی صعودی داشته اند، اما در سال 1397 به دليل 
وقوع خشكســالی و به تبع آن كاهش حجم توليد نيشــكر، ميزان توليد كم شده و در سال 
1398 نيز با وقوع ســيل و از بين رفتن بخش قابل توجهــی از محصوالت زراعی خصوصاً 

چغندرقند، حجم توليد به شدت كاهش داشته است.

نگاهيبهصنعتشكردرجهانوايران
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 واردات شكر از سال ۸4 تا پايان بهمن سال1400 به تفكيک خام و سفيد

بها جمع وارد  ات )د  الر(جمع وارد  ات)هزار تن(بها )د  الر(خام)هزارتن(بها )د  الر(سفيد  )هزارتن(سال
13847820.124.000۶29177.25۶.000707197.380.000
1385۶37291.271.9101.89072۶.182.5592.5271.017.454.4۶9
138۶348133.309.344822274.4۶1.3۶71.170407.770.710
138710337.213.332998287.800.0131.101325.013.345
1388278.819.90۶850315.82۶.114877324.۶4۶.020
1389001.805704.520.4071.805704.520.407
1390۶3.799.5101.228752.105.3341.234755.904.844
1391001.۶801.072.413.۶081.۶801.072.413.۶08
1392001.579832.187.9581.579832.187.958
139300823377.470.440823377.470.440
13944920.479.003472151.358.524521171.837.527
139500۶۶70۶۶7320.134.978
139۶0085۶414.742.۶3785۶414.742.۶37
139700281102.۶54.305281102.۶54.305
1398001.830۶42.34۶.2371.830۶42.34۶.237
1399001.018370.۶۶0.0001.018370.۶۶0.000
1400001.153519.100.0001.153519.100.000
1.248515.017.00518.5817.721.085.50319.8298.55۶.237.485جمع

 آمار وارد  ات شكر از سال 13۸0  تا پايان بهمن ماه سال 1400 
به تفكيک وارد  ات د  ولتي و خصوصي)ارقام به هزارتن(

جمع وارد  اتوارد  ات بخش د  ولتيوارد  ات بخش خصوصيسال

13800937937
13810820820
138256160216

138342161203
138480627707
1385148510422527

13869622081170
1387110101101

13888770877

1389180501805

1390123401234

139111755051680

13929925871579

1393562261823

1394364157521

1395358309667

1396718138856

139786195281

139865511751830

13996503681018

14002109431153

هشدار در باره واردات شكر   
آمارهای ارايه شده در اين صفحه نشان می دهد پس از چند سال  كه با افزايش توليد داخلی شكر، واردات  اين محصول روندی 
كاهنده را تجربه و در سال های 1393 تا 1397 به زير يك ميليون تن رسيد وحتی در 1397 موفق به ثبت كمترين رقم واردات 
شــديم اما در سه سال بعدی يعنی سال های 1398 تا 1400 واردات شكر دوباره به باالی يك ميليون تن رسيده است. نكته قابل 
اعتنای ديگر درهمين جدول ها تغيير نسبت واردات دولتی به واردات كل است. دراين سال های تازه سپری شده كه نرخ تبديل دالر 
به ريال افزايش يافت و به ويژه پس از اينكه دالر 4200 تومانی از واردات شكر حذف شد و نيز قيمت گذاری دستوری نيز بساطش 
برچيده شد، فعاليت بخش خصوصی در  بازار واردات شكر كاهش چشمگيری را تجربه كرد.  ارقام رسمی نشان می دهند در سال 
1400 كه ارز ارزان ديگر وجود خارجی نداشت، واردات دولت 4 برابر واردات بخش خصوصی شده است. به نظر می رسد بخشی از 
واردات شكر از سوی بخش خصوصی در سال های قبل از حذف دالر ترجيحی ثبت سفارش شده است. با توجه به احتمال گشايش 
در تنگنای ارزی درسال 1401 برخی كارشناسان پيش بينی می كنند واردات شكر می تواند با دست و دلبازی بيشتری از سوی دولت 
انجام شود و بايد از همين االن به اين فكر بود كه واردات شكر توليد داخل را با آسيب جدی روبه رو نكند. مصرف كنندگان عمده شكر 
در بخش های پسين می توانند با اغوای مديران راه را برای واردات شكر با راهبرد توسعه صادرات كاالهای بالفاصله پس از شكر هموار 
و شرايط را برای توليد داخلی نامساعد كنند. قيمت گذاری دستوری نيز می تواند انگيزه توليد داخلی را كاهش دهد. دقت درآمارهای 
توليد چغندر و نيشكر و نيز با توجه به اينكه شهروندان ايرانی به طور طبيعی شكر كمتری به شكل سنتی مصرف می كنند می توان 

نسبت توليد داخل به كل مصرف را باال برد و دالرهای گرانبهای كشور را به جای واردات شكر به كاالهای حياتی تر اختصاص داد.

وارد  ات شكر خام بصورت ماهيانه از سال 13۸5 تا  سال 1400)ارقام هزار تن(
جمعاسفند  بهمند  يآذرآبانمهرشهريورمرد  اد  ارد  يبهشتفرورد  ينسالرد  يف

113851549411120530719218722319429824027۶
2481 1542483595۶487110۶3125014731۶۶819۶522052481جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

2
138۶23۶22811254111133۶155۶5275038

1170
23۶4۶457۶۶307418749359901055108211321170جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

3
13872829888914917324۶8۶512۶1۶993

1101
285714523438355۶580۶4871383910081101جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

4
138811910857۶44233944۶457412273

877
1192272843483904235175۶3۶08۶82804877جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

5
1389۶91071322343123301۶111280۶373132

1805
۶917۶30854285411841345145715371۶001۶731805جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

۶139002412۶83013843118171811425۶1234
0243۶104405789820838855103۶11781234جمع هر ماه + ماه هاي قبل 

7
139150۶91215515419۶19037228151307123

1۶81
50119240295449۶458358721100125115581۶81جمع هر ماه + ماه هاي قبل

8
1392881588114۶115920711514۶134225227

1579
881031913053۶۶525732847993112713521579جمع هر ماه + ماه هاي قبل

9
13931۶51372115740۶7471980000

823
1۶5302513570۶10۶77724743823823823823جمع هر ماه + ماه هاي قبل

10
139405.511.89.212701071751052524

521
05.517.32133103210385490492497521جمع هر ماه + ماه هاي قبل

11
1395000252211707۶50۶۶۶801۶

۶۶7
0002524۶3914۶7517583۶51۶51۶۶7جمع هر ماه + ماه هاي قبل

12
139۶01952291291381۶055014080

85۶ 0195424553۶917077077۶27۶277۶77۶85۶جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1313970384910000۶۶0۶۶۶1
038878888888888154154220281جمع هر ماه + ماه هاي قبل

14
139882213280220801432109815017110578

8229557579587510181228132۶147۶1۶4717521830جمع هر ماه + ماه هاي قبل

15
1399971312011122173142۶3۶3171۶0

97228429541543717859922985100210181018جمع هر ماه + ماه هاي قبل

1۶
14001327995135024412321493974

02923875225227۶۶889891104010791153جمع هر ماه + ماه هاي قبل

تير خرد  اد  

1830

1018

1153

281
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