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تناقضهای دولت
کاهش تورم از جیب تولید
بهمن دانائی

قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران،
انتخاب رییسجمهور که رییس دولت به حساب
میآید را به آرای شهروندان سپرده است .در
اصل  114قانون اساسی تصریح شده است:
«رییسجمهور برای مدت  4سال با رأی مستقیم
مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت
متوالی تنها برای یک دوره بالمانع است ».بر همین
اساس ایرانیان هر  4سال یکبار برای انتخاب
رییسجمهور پای صندوقهای رأی میروند و
به کاندیدای مورد عالقه خود رأی میدهند تا به
مدت یادشده زمان امور اجرایی کشور را در دست
گیرد .بدیهی است که دادن رأی به یک فرد از
افراد کاندیدا بدون تبلیغات و بدون شعار و ارایه
برنامه از طرف کاندیدا کمتر و کمتر خواهد شد.
تجربه  11دوره انخابات ریاست جمهوری در ایران
به ویژه پس از پایان جنگ نشان میدهد کاندیداها
برای جلب نظر رایدهندگان و گرفتن رأی به آنها
وعدههای پرشمار و بزرگ در حوزههای گوناگون از
جمله کسب و کار و اقتصاد کالن عرضه میکنند.
ادامه در صفحه2

فعاالن و اقتصاددانان به ادامه ركود انتقاد دارند

توليد؛ قرباني و زمينگير رکود

گ
ش
زار

سهم شكر از كل هزينه
خانوارهاي شهري
فقط  2دهم درصد
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تازهترين اطالعات مربوط به آمارگيري از دخل
و خرج خانوارهاي شهري ايران مربوط به سال
 1394منتشر شد .بر اساس آمارهاي استخراج
شده كارشناسان آماري بانك مركزي ايران سهم
هزينههاي مربوط به قند و شكر خانوارهاي شهري
ايران از  3دهم درصد كل هزينههاي آنها با كاهشي
حدود  30درصد نسبت به سال  1393به  2دهم
درصد رسيده است .اين آمار نشان ميدهد در سال
 1394يك خانوار شهرنشين ايراني كه به طور
متوسط  3/8نفر هستند فقط حدود  82هزار تومان
براي قند و شكر هزينه اختصاص دادهاند .يك
محاسبه ساده نشان ميدهد خانوارهاي شهري هر
ماه به طور متوسط حدود  7هزار تومان براي خريد
قند وشكر اختصاص دادهاند .اگر باز هم محاسبهها
را جزييتر كنيم ،هر نفر ايراني شهرنشين روزانه
حدود  235تومان هزينه قند و شكر داشته است.
شكر و لوازم آشپزخانه
بررسي آمارهاي ارايه شده از سوي بانك
مركزي نشان ميدهد درسال  1394هر خانواده
شهرنشين ايراني رقمي معادل يك ميليون و
 360هزار تومان براي «لوازم ،اثاث و خدمات
مورد استفاده» هزينه كرده است كه  16برابر
هزينههاي اختصاص يافته به قند و شكر است.
ادامه در صفحه3

صفحه2

با ابقاي مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان

خوشبختانه داستان تلخ هفت تپه و كارون تكرار نشد

آب و خاك مناسب خوزستان براي
توليد نيشكر موجب شد برنامهريزان برنامه
دوم عمراني ( )1334-1341ساخت و
راهاندازي كارخانههاي قند از نيشكر را
در دستور كار قرار دهند .اين كار در سال
 1338شروع شد و در  18آذر  1340به
بار نشست .كارخانه قند نيشكر هفت تپه
در نزديكي شهر تاريخي شوش با ظرفيت
يك صد هزار تن شكر در سال شروع به
كار كرد .بهرهبرداري مناسب از كارخانه كه
موجب كاهش واردات شد و شرايط اقليمي
مناسب راه را براي احداث مجتمع كشت
و صنعت كارون در خوزستان هموار كرد.
اسفند  1356كه از راه رسيد نخستين
بهرهبرداري از مجتمع ياد شده كه ظرفيت
توليد ساالنه  200هزار تن شكر در سال را
داشت آغاز شد .مجتمع كشت و صنعت كارون

آیا رونق
به بازار شکر
برمیگردد

در زمان تأسيس بزرگترين كارخانه توليد شكر
در جهان بود .پس از پيروزي انقالب اسالمي دو
كارخانه قند هفت تپه و كارون شرايط مناسبي
داشتند و فعاليت آنها بدون وقفه ادامه داشت.
در سال  1362صندوق شكر تأسيس شد .اين
صندوق مطالعات مربوط به بزرگترين طرح
كشت و صنعت قند را با  7كارخانه شكر و
دهها كارخانه جانبي آغاز كرد .اجراي طرح اما
به دليل سالهاي تثبيت انقالب و جنگ تا
اواخر دهه  1360ممكن نشد و پس از آن بود
كه اجراي اين طرح در دستور كار قرار گرفت.
عارضه اخالل در مديريت
در حالي كه هيچ كارشناس دلسوز و
متخصصي گمان نميكرد روزي برسد كه دو
كارخانه بزرگ هفت تپه و كارون به بدترين
وضع در توليد برسانند اما شوربختانه بايد گفت

اين اتفاق افتاد .آنهايي كه در اين باره اطالعات
كافي و تحليل دقيق دارند روزگار نامساعد امروز
دو كارخانه يادشده كه هر كدام صدها ميليارد
تومان بدهي دارند به عارضه بيروني اخالل در
مديريت اين دو واحد نسبت ميدهند .شرايط
سياسي خاص خوزستان موجب شده است كه
برخي افراد سياسي ذينفوذ براي جلب نظر
مردم و خريد محبوبيت ،دو مجتمع يادشده را
وسيله قرار دهند.
ادامه در صفحه6

در صفحات دیگر میخوانید:

صفحه4

اقدام ضربتی
دولت مصر برای
مبارزه با بحران شکر

صفحه6

تعرفه واردات شكر
به اروپا  300درصد به
ايران صفر درصد
صفحه7

نتيجه ترجيح منافع
ملي بر منافع
عدهاي خاص

صفحه8
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تناقضهای دولت کاهش تورم از جیب تولید

دقت در ماهیت برنامههای ارایه شده از سوی کاندیداهای
ریاست جمهوری نشان میدهد «بهبود وضع مردم از طریق
کاهش تورم و ایجاد اشتغال» دو برنامه و وعده بزرگ به شهروندان
است .کاندیداهایی که رأی میآورند و رییس دولت میشوند
عالقمند هستند در انتخابات بعدی نیز کاندیدا شده و دوباره
رییسجمهور شوند و به همین دلیل تالش آنها این است که در
 4سال نخست برخی از وعدههای خود را به هر ترتیب که شده
لباس عمل بپوشانند.
آقای حسن روحانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در
بهار  1392بود که ضمن عرضه برنامههای خود و با توجه به خیزش
نرخ تورم در سال  1390وعده داد که تورم را مهار خواهد کرد.
این وعده رییسجمهور با توجه به آمارهای ارایه شده موجود که
نشان میداد نرخ تورم روندی فزاینده دارد با خواسته مردم سازگار
شد .پس از استقرار گروه اقتصادی دولت آقای روحانی و صحبتها
و برنامههای نخستین از سوی مدیران ارشد اقتصادی معلوم شد
که «مهار تورم» و «تکنرخی کردن آن» از اولویتهای مهم دولت
است .در حالی که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از جهش تورم
نگران بودند این برنامه دولت را پسندیدند و همکاریهای گسترده
نیز از سوی تولیدکنندگان نیز با دولت انجام شد .اما در کنار رشد
شتابان تورم در دو سال  1391و  ،1392آمارهای دیگر نشان داد
که رشد تولید ناخالص داخلی در سال  1391و  1392به ترتیب
 6درصد و  2درصد منفی بوده است .رشد منفی  8درصد اقتصاد
ایران پیامدهای گستردهای در سطح خانوادهها ،بنگاهها و اقتصاد
کالن داشت .اما در سطح خانوادهها کاهش درآمد سرانه به اندازه
 20درصد یکی از مخربترین پیامدهای رکود گسترده و ژرف
دو سال یادشده بود .آمارهای کاهش درآمد سرانه از سوی بانک
مرکزی و نهاد ریاست جمهوری تأئید شد .این کاهش موجب شد
که قدرت خرید خانوادهها کاهش یابد .رشد تولید ناخالص داخلی
موجب کمبود منابع رشد برای بنگاهها شد و آنها را در موقعیت
نامساعدی قرار داد.
دولت یازدهم اما بدون توجه به اینکه رکود تولید ناخالص
داخلی و رکود فعالیت بنگاهها آثاری شاید بدتر از تورم فزاینده
داشته باشد سالهای  94 ،93و حتی امسال را نیز به هر دلیل
به مهار تورم اختصاص داد .اما کاهش تورم که با هدف خرید
محبوبیت نیز در دستور کار دولت بوده و هست تنها با حرف به
دست نمیآمد و باید اقدامهای دیگری نیز انجام میشد.
یکی از اقدامهای دولت متأسفانه دستکاری در قیمت کاالهای
اساسی مثل شکر،برنج ،روغن ،چای و برخی نهادههای دامی و
طیور بود .دستکاری در قیمتها از طریق تحمیل قیمت مورد
توافق و مورد رضایت دولت با استفاده از ابزاری مثل سازمان
حمایت مصرفکننده و تولیدکننده و یا برخی نهادهای مؤثر در
تعیین قیمتهای توافقی انجام میشد .این کار چند پیامد داشت
که یکی از مهمترین آنها تضعیف سودآوری بنگاهها و کارخانههای
تولیدکننده کاالهای اساسی بود که شکر از جمله آنها به حساب
میآید .آمار و ارقام ارایه شده از طرف کارخانهها نشان میدهد در

حالی که آنها  3سال خوب در تولید شکر را تجربه کردهاند اما از
نظر سودآوری در بدترین شرایط قرار گرفتند 3 .سال زیان تجربه
کردهاند پیامد همان سیاست دستکاری در قیمتهای فروش
کارخانهها با هدف مهار تورم است.
دولت از يكسو اركان هزينهاي توليد شكر از قبيل بهاي
تضميني چغندر ،دستمزد ،انرژي و ...را به منظور راضي نگه داشتن
كشاورزان و كارگران افزايش ميدهد و از سوي ديگر به جهت
مهار تورم از تأثير اين افزايشات در قيمت نهايي محصول(شكر)
اجتناب ميورزد و به عبارتي هزينههاي كاهش تورم را از جيب
توليد كنندگان خارج ميكند. ...
کاهش سودآوری کارخانههای قند چه پیامی دارد؟ یکی از
مهمترین پیامهای وضع یاد شده این است که سرمایهگذاری در
کارخانههای قند و شکر فاقد سودآوری است و نباید به سمت
آن رفت .این پیام برای چه کسانی بیشتر از همه خوشحالکننده
است؟ واردکنندگان پیدا و پنهان شکر از خوشحالترین گروههای
اجتماعی هستند که امیدوارند سیاستهای دولتها به گونهای
باشد که کارخانههای قند زیان کنند و دیگر کسی برای
سرمایهگذاری ترغیب نشود .در این وضعی که اقتصاد مقاومتی
دولت را مکلف کرده است در تولید و مصرف شکر توازنی پدیدار
شود که باالترین درجه استقالل از واردات را شاهد باشیم و وزیر
محترم جهاد کشاورزی نیز تأکید میکند در صورتی که بخش
صنعت مرتبط همپای تولید رشد چغندر باشد میتوان  4-3سال
دیگر واردات شکر را قطع کرد ،آیا نباید سیاستها دگرگون شود.
در حالی که دولت محترم و شرایط زیست محیطی ایجاب میکند
کشت پاییزه چغندر قند به عنوان ماده اولیه اصلی تولید شکر
افزایش یابد کمبود سرمایهگذاری برای تأسیس کارخانههای شکر
به دلیل سیاستهای ناکارآمد سرکوب قیمتها ادامه خواهد یافت.
در شرایطی که دهها کارخانه موجود قند و شکر با تجربههای
ارزشمند و متخصصان و مهندسان نیرومند فعلی نمیتوانند
سودی به دست آورند آیا انتظار ورود سرمایهگذاران جدید ،انتظار
بیهودهای نیست؟
اکنون که دولت و مجلس در حال تدوین و تصویب برنامه ششم
توسعه هستند و در شرایطی که اقتصاد مقاومتی به عنوان رکن و
اساس برنامه ششم به دولت تکلیف میکند که از توانمندیهای
داخلی به شکل کامل و کارآمد استفاده شود آیا تحمیل
سیاستهای سرکوب قیمتها و تحمیل باورهای کارشناسانه
نادرست به صنعت قند و شکر پاسخگوی نیازهای یادشده هست؟
ماهیت برنامه ششم در کلیت اقتصاد کاالهای اساسی از جمله قند
و شکر باید این باشد که کارخانهها با کمترین سرکوب مواجه شده
و بتوانند سودآور باشند تا برنامههای دولت محقق شود .دست
برداشتن از تحمیل هزینههای سربار به تولید شکر راه را برای
رقابت با خارجیها هموارتر میکند و تولید داخل را در موقعیت
ممتازی قرار میدهد .این اتفاق نمیافتد مگر اینکه دولت محترم
بپذیرد که مهار تورم با هزینه تولیدكنندگان (همان طور که در
 2سال اخیر انجام شد) سم مهلک است.

توليد؛قرباني
و زمينگير رکود

آخرين مدير ارشدي كه با صراحت از تداوم
سياستهاي دولت در مواجهه با دو پديده
آسيبساز «خروج از ركود» و «مهار تورم
شتابان» انتقاد كرد ،غالمحسين شافعي ،رييس
اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن كشاورزي ايران بود
او در هجدهمين نشست اين نهاد بزرگ خصوصي
گفت :نقطه آغاز رکود ،بخش توليد بوده و با تداوم
رکود ،ساير بخشها مثل خدمات و ساختمان
نيز در دام رکود افتادهاند؛ بنابراين براي اقتصاد
ايران تنها راه توسعه ،توجه به بخشهاي مولد
اقتصادي است.
غالمحسين شافعي در هجدهمين نشست
هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران که در روز
( 23آبان) برگزار شد ،گفت :اقتصاد ما با وجود
تالشها و اقدامات انجام شده همچنان با مسائل
و مشکالتي روبرو است .رکود ،محدوديت روابط
بانکي ،بيکاري گسترده ،توزيع ناعادالنه درآمدها
و نبود يک برنامه و استراتژي هدفمند که مورد
وفاق باشد از جمله اين مشکالت است.
شافعي تصريح کرد :با نگاهي به آمارهاي
بانک مرکزي در زمينه رشد اقتصادي ،آنچه
مشهود به نظر ميرسد اين است که نقطه آغاز
رکود بخش توليد بوده است و با تداوم رکود
ساير بخشها مثل خدمات و ساختمان در دام
رکود افتاد؛ بنابراين براي اقتصاد ايران يگانه راه
توسعه توجه به بخشهاي مولد اقتصادي است
و همچنين توازن و همگامي بخش خصوصي و
بخش دولتي است که ميتواند عرصه را براي
حرکتي هدفمند ايجاد کند.
پيش از شافعي كه به تازگي خواستار اتخاذ
سياستهاي ضد ركودي براي عبور توليد از
تنگناها شد ،مسعود خوانساري نايبرييس اتاق
ايران و رييس اتاق بازرگاني تهران نيز با بيان
اينكه بدترين ركود  35سال اخير بر كسب و كار
مردم حاكم شده است ،خواستار تغيير اساسي
سياستهاي دولت در زمينه اولويت دادن محض
به مهار تورم شده بود.
خوانساري با هشدار به اينكه توليد هنوز
زمينگير است ،گفت :رشد اقتصادي بهار 1395
بيشتر از درآمد صادراتي بوده و بخشهايي از توليد
در شرايط دشوار قرار دارند .شرايط نامساعدي
كه ركود اقتصادي ايجاد كرده است به اندازهاي
ملموس شده كه رييس سازمان امور مالياتي نيز با
انتقاد تلويحي از سياستهاي ضدتورمي به بهاي
تحميل ركود بر كسب و كارها خواستار پذيرفتن
كمي تورم به قيمت عبور اقتصاد از ركود شد.
فرشاد مؤمني اقتصاددان ايراني نيز ضمن
انتقاد از سياستهاي ضد ركودي دولت كه به
رونق منجر نشده است خواستار تجديدنظر در
اين باره شده است و از دولت ميخواهد سياست
جامعتري تدارك ببيند .برخي فعاالن اقتصادي
ميگويند حاال كه نرخ تورم بر اساس ادعاي بانك
مركزي به زير  8درصد رسيده است بايد به سمت
سياستهاي رونقبخش حركت كرد.
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سهم شكر از كل هزينه خانوارهاي شهري فقط  2دهم درصد

ادامه از صفحه اول
اين مقايسه شايد در مرحله اول چندان جذاب نباشد،
اما وقتي به تعرفههاي واردات لوازم خانگي و شكر نگاه
كنيم و تالشهايي كه براي حذف تعرفه شكر انجام ميشود
ميتواند درسآموز باشد .يك گروه كوچك غيركارشناس به
همراه برخي از واردكنندگان عمده به جاي مقايسه اين نوع
هزينهها مدام بر اين طبل ميكوبند كه جلوگيري از واردات
شكر به خانوادهها آسيب ميزند و بايد واردات آزاد شود.

شكر و خريد وسايل نقليه شخصي
آمارهاي انتشار يافته از بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري
ايران در سال  1394نشان ميدهد پارسال هر خانوار شهري به
طور متوسط رقمي حدود يك ميليون و  700هزار تومان براي
«خريد وسايل نقليه شخصي» اختصاص داده است .يك محاسبه
نه چندان پيچيده نشان ميدهد هزينه متوسط يك خانوار شهري
براي خريد وسايل نقليه شخصي  20برابر هزينه تخصيص داده
شده براي قند و شكر است .پرسيدني است كه آيا براي افزايش
رفاه شهروندان ايراني بهتر است تعرفه واردات خودرو كاهش يابد
يا اينكه بايد چشم طمع به هزينههاي  7هزار تومان در ماه يك
خانواده براي خريد قند و شكر باشيم.
كاهش مصرف
آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد در سال  1394يك
خانوار شهري فقط  10كيلوگرم شكر استفاده كرده است .اين
رقم در سال  1385معادل  19كيلوگرم گزارش شده است .به
اين ترتيب مصرف متوسط شكر خانوارهاي شهري ايران در يك
دوره  10ساله تقريباً نصف شده است .دقت در آمارهاي ياد
شده نشان ميدهد كه فرياد وهوار براي افزايش واردات
قند و شكر با توجه به كاهش مصرف خانوارها اقدامي
فقط براي منافع گروهي است.
هزينه
در سال مورد بررسي متوسط هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار
شهري حدود  352651هزار ريال (ماهانه  29388هزار ريال) بود
كه نسبت به سال قبل  7/3درصد افزايش داشته است.
از كل اين مبلغ 23/6 ،درصد (حدود  83276هزار ريال) سهم
گروه هزينه خوراكيها و آشاميدنيها ميباشد كه نسبت به سال
 1393معادل  3/1درصد افزايش داشته است.
در بين اقالم گروه هزينه خوراكيها و آشاميدنيها بيشترين
سهم از كل هزينه ناخالص (معادل  5/4درصد) متعلق به هزينه
انواع گوشت بود .پس از آن به ترتيب هزينه ميوههاي تازه با
 4/3درصد ،شير و فرآوردههاي آن و تخم پرندگان با  2/8درصد،
سبزيهاي تازه با  2/5درصد ،آرد ،رشته و غالت با  2/3درصد
و انواع نان و بيسكويت با  1/9درصد بيشترين سهم را به خود
اختصاص دادهاند.
بر اساس نتايج اين بررسي از كل هزينه ناخالص خانوار،
 0/3درصد (حدود  1118هزار ريال) به گروه هزينه دخانيات
اختصاص داشت كه در مقايسه با سال  3/6 ،1393درصد كاهش
داشته است.در اين سال از كل هزينههاي ناخالص خانوار 4/5
درصد (حدود  15897هزار ريال) به گروه هزينه پوشاك و كفش
اختصاص داشت كه نسبت به سال  1393معادل  2/3درصد
افزايش داشته است.
نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه  35درصد از كل هزينه
ناخالص يك خانوار (حدود  123496هزار ريال) مربوط به گروه
هزينه مسكن ،آب ،برق و گاز وساير سوختها بود كه نسبت به
سال قبل  12/4درصد افزايش داشته است.
در سال مورد بررسي از كل هزينههاي ناخالص خانوار
 1درصد (حدود  14536هزار ريال) به گروه هزينه لوازم ،اثاث و
4

خدمات مورد استفاده درخانه اختصاص داشت كه در مقايسه با
سال  1393معادل  6/9درصد افزايش نشان ميدهد.
بر اساس نتايج اين بررسي از كل هزينههاي ناخالص خانوار،
 5/8درصد به گروه بهداشت ودرمان 10/2 ،درصد به گروه هزينه
حمل ونقل 2/1 ،درصد به گروه هزينه ارتباطات 2 ،درصد به گروه
هزينه تفريح و امور فرهنگي 1/9 ،درصد به گروه هزينه تحصيل،
 2/1درصد به گروه هزينه رستوران و هتل و  8/3درصد به گروه
هزينه كاالها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
يافتههاي اين بررسي نشان ميدهد كه در مقايسه با سال
 ،1393هزينه گروههاي بهداشت و درمان  8درصد ،حمل و نقل
 5/8درصد ،ارتباطات  6/5درصد ،تحصيل  5/7درصد ،رستوران
و هتل  13درصد و كاالها و خدمات متفرقه  6/9درصد افزايش
داشته و هزينه گروه تفريح و امور فرهنگي  10/2درصد كاهش
داشته است.

درآمد
در سال مورد بررسي متوسط درآمد پولي و
غيرپولي ناخالص ساالنه يك خانوار شهري حدود
 352586ريال (ماهانه  29382هزار ريال) بود كه
 69/7درصد آن را درآمد پولي ناخالص و 20/3
درصد را درآمد غيرپولي تشكيل داده است.
در سال  1394كل درآمد پولي و غيرپولي
ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود
 12/4درصد افزايش داشت (ميزان درآمد پولي
ناخالص خانوار معادل  12/3درصد و درآمد

غيرپولي  12/5درصد بود) .يافتههاي اين بررسي مؤيد آن است
كه در بين درآمدهاي پولي ناخالص خانوار،درآمد از مزد و حقوق
بخش دولت و عمومي  14/2درصد ،درآمد از مزد و حقوق بخش
خصوصي  12/8درصد ،درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي 11/4
درصد ،درآمد از مشاغل آزاد غيركشاورزي  14/1درصد ،درآمد
متفرقه  13/3درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است و
درآمد حاصل از فروش كاالهاي دستدوم  10/5درصد نسبت به
سال قبل كاهش داشته است.
نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه در بين درآمدهاي غيرپولي
بيشترين سهم (معادل  80/1درصد) به ارزش اجاري مسكن
شخصي (مالكنشين) اختصاص داشت كه معادل  24/3درصد از
كل درآمدهاي پولي و غيرپولي را تشكيل داده است.
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بازار جهانی کاال ،شکر و اتانول

آیا رونق به بازار شکر برمیگردد

بازار شکر یکی از جذابترین بازارهای جهانی برای بررسی
اقتصاددانان ،فعاالن اقتصادی و سیاستورزان به حساب
میآید .این کاال شاید از نظر اندازه ارزش افزوده نسبت به
کل ارزش افزوده جهان سهم باالیی نداشته باشد اما به دالیل
گوناگون یک کاالی سیاسی به حساب میآید .تحوالت جهانی
در حوزههای دانش روز ،تکنولوژی ،قیمت سایر کاالهای مهم
بر عرضه و تقاضای این بازار مؤثر است و البته کشورهای
گوناگون در حمایت از این کاال راههای تازه پیدا میکنند .آنچه
در گزارش حاضر میخوانید ،بخشی از «گزارش سال 2016
بازارهای کشاورزی» است که از اطالعات تجارت کشاورزی
اینفرا که توسط سایت نیشکرنیوز منتشر شده اخذ شده است.
بخشهای پیشی این گزارش درباره اقتصاد کالن و اقتصاد
نهادههای کشاورزی است که اثرات آن بر بازار شکر و اتانول به
طور غیرمستقیم بررسی شدهاند.

رونق بازار شکر بازمیگردد
بازرگانان یا تولیدکنندگان در بازار شیرینکنندهها طی 9
سال گذشته ،دوران خوشی را سپری ننمودهاند .در خالل
سالهای  2011تا  ،2015شکر  65درصد از ارزش خود را
از دست داد و در طی  8ماه اول سال  ،2015شکر به لحاظ
داشتن ضرری بیش از  30درصد ،بدترین کاال بوده است .با
این وجود ،برخی از نشانهها مبنی برآنند که شانس برای بهبود
اساسی در این زمینه وجود دارد.
حقایق اساسی در این زمینه چه هستند؟ شواهد نشان
میدهند که تولید جهانی در سال  2015-16به میزان بسیار
زیادی کاهش مییابد .بر اساس گفته  ،F.O.Lichtکل کاهش
در این راستا می تواند به  8میلیون تن برسد (کلیه ارقام بر
اساس معادل ارزش خام این محصول ارائه شدهاند) ،و کل
تولید جهانی این کاال به پایینترین میزان خود پس از سال
 2010-11خواهد رسید .آیا کشاورزان و تولیدکنندگان در
نهایت نسبت به دوره طوالنی قیمتهای پایین عکسالعمل
نشان میدهند یا این امر تنها به دلیل تأثیر پدیده ال نینو است
(که میتواند در برگیرنده بارندگیهای بیش از حد زیاد یا بیش
از حد پایین بوده و سبب پایین آمدن تولید شود؟)
شکر مجددا ً تبدیل به کاالی جذابی برای صنعت برزیل
خواهد شد
بخش شکر و اتانول برزیل در سال  2015و پس از
طوالنیترین و حساسترین بحران سودآوری در تاریخ اخیر
خود ،مجددا ً شاهد نشانههایی از بهبود است.
شرایط نامساعد آب و هوایی ،کنترل های قیمتی بنزین
(رقیب اصلی اتانول در بازار برزیل) ،محدودیتهای اعتباری،
مازاد عرضه در بازار شکر و مشکالت مدیریتی در بسیاری
از شرکتهای آسیابکننده شکر ،منجر به ایجاد محیط
چالشبرانگیز برای این بخش شده است.
در واقع صنعت شکر و اتانول برزیل ،حبابی سوداگرانه
را همزمان با معرفی موفقیتآمیز وسایل نقلیه با سوخت
انعطافپذیر در اواسط دهه  2000در ذهنها پروراند ،از اینرو
این صنعت جدید بسیاری از سرمایهگذاران را ترغیب نمود تا
پروژههایی سودده اقتصادی را شروع نمایند .این حباب پیش
از پایان دهه  2000ترکید و از سال  ، 2007بیش از 90
کارخانه اتانول در این کشور تعطیل شدند البته این کارخانهها
اغلب شامل آسیابهای کوچکتر و ناکارآمدتر بودند و در
مجموع سهمی در حدود کمی بیش از  10در ظرفیت کل

کشور را تشکیل میدادند.نکته مهم دیگر ،کاهش سرعت
سرمایهگذاری است .بر اساس مطالعهای که توسط بانک ایتائو
انجام شده است ،سرمایهگذاریها در بخش نیشکر طی سال
 2014کاهشی بیش از  15در داشته است .این کاهش همه
بخشها (از طرحهای توسعهای تا تعمیرات کارخانهها ،کاشت
مجدد نیشکر و همچنین مصرف نهادههای کشاورزی) را تحت
تأثیر قرار داده است .در نتیجه ،عملکرد محصول کاهش یافته
و هم اکنون به کمتر از دهه  1990رسیده است .کشاورزی
ضعیف محصول نیز بدان معناست که بازیابی کامل این صنعت
مستلزم صرف زمان بوده و نیازمند سرمایهگذاریهای بنیادی
در کل صنعت میباشد .علیرغم قطع سرمایهگذاریها ،بدهی
این بخش در سال  2014هنوز رشدی  15درصدی داشته و
به  50/5میلیارد رئال رسید.
کاهش شدید ارزش رئال برزیل منجر به دو تأثیر متضاد
برای صنعت شکر این کشور شد .از یک سو ،رئال ضعیف،
شکر و اتانول برزیل را در بازارهای بینالمللی رقابتیتر نمود
و از طرف دیگر ،شرایط مالی آن دسته از کارخانههایی که
دارای بدهیهای دالری (ایاالت متحده) بودند را به طور قابل
مالحظهای بدتر نمود.
شرکتهای دارای سرمایه بهتر ،از شرایط بسیار بهتری
جهت بهرهمندی از فرصت بهبود چشمانداز این بخش در سال
 2016برخوردارند .با توجه به چشمانداز رویارویی جهان با
کمبود شکر در سال آینده و با وجود افزایش تقاضا برای اتانول
در برزیل ،انتظار میرود که قیمتهای شکر و اتانول بر حسب
واحد پول برزیل ،افزایش یابند.
این بهبود به واسطه استراتژی دولت فدرال برای تقویت
درآمدها با کمک افزایش مالیات بر بنزین پشتیبانی میگردد.
این عامل سبب افزایش قابل توجه تقاضا برای اتانول در کشور
شد به طوری که به باالترین رکورد خود در سال  2015رسید.
روند افزایش تقاضا ،قیمت سوخت را در برزیل باال نگاه داشته
و باعث ایجاد تعادل در عرضه شکر میشود .در حقیقت طی
سال  ،2015کارخانههای برزیل تصمیم گرفتند تا نسبت به
سه فصل گذشته نیشکر بیشتری را برای تولید اتانول آسیاب
نمایند .تقاضای مناسب برای سوخت سبز در بازار داخلی و
قیمتهای بینالمللی پایین شکر ،محرکهای اصلی این رشد
بودهاند .با این حال به نظر میرسد این روند در سال 2016
برعکس شود .با توجه به ضعف رئال و قیمتهای مناسبتر شکر
در بازار جهانی ،جذابیت شیرینکنندهها برای کارخانههای
تولیدی افزایش یافت .واضح است که تغییرات نرخ تسعیر و

پیشرفتهای آب و هوایی میتوانند به میزان قابل توجهی بر
روی این سناریو تأثیر بگذارد ،در نتیجه میبایست این موارد
به دقت پایش گردند.
نابرابریهای عملکردی در بخش نیشکر میتواند با همراهی
تضعیف واحد پولی این کشور ،چرخه جدیدی از تثبیت
قیمتها را تحریک نماید .در حقیقت گزارشهای بسیاری وجود
دارند که نشان میدهند گروههای خارجی شروع به بررسی
پتانسیلهای این بخش نمودهاند .به نظر میرسد این روند در
سالهای آتی تقویت گردد.
فشار رقابتی در صنعت شکر اتحادیه اروپا افزایش مییابد
این احتمال وجود دارد که تولید شکر اتحادیه اروپا به
پایینترین سطح آن پس از سال  1970-71به  1471برسد
و دلیل آن نیز ،وجود پایینتر سطح زیرکشت و بازده محصول
است .همانند سایر نقاط جهان ،تولیدکنندگان این منطقه نیز
دوره قیمتهای درست و سالم را در خالل سالهای 2011
و  2013تجربه نمودند ،به طوریکه در طی این سالها ،این
تولیدکنندگان تشویق شدند تا تولیدی بیش از توان جذب بازار
را عرضه نمایند .از اینرو در تابستان سال  ،2015قیمتهای
داخلی به پایینترین مقدار خود پس از سال  2006رسیدند.
برعکس نیشکر ،چغندرقند یک محصول یکساله است.
این امر بدان معناست که کشاورزان میتوانند هر سال تصمیم
بگیرند که با کشت این محصول ادامه دهند و یا محصول
دیگری را کاشت نمایند .در عوض ،نیشکر یک محصول چند
ساله است که بایستی برای مدت  5سال در زمین باقی بماند
تا به باالترین بازده خود برسد .این ویژگی به شکر چغندری
این قابلیت را میدهد تا انطعافپذیری بیشتری را برای واکنش
نسبت به تغییرات بازارداشته باشد.
این موضوع در رسیدن به آخرین دور اصالحات بخش شکر
که در سال  2017اجرایی خواهد شد ،بسیار مورد نیاز است.
پس از تقریباً دو سال مذاکرات میان کمیسیون ،پارلمان
اروپا و انجمن ،توافق نهایی در خصوص اصالحات سیاست
مشترک کشاورزی ( )CAPدر سال  2013به سرانجام رسید.
در نتیجه ،سهمیهبندی بدنام شکر در اتحادیه اروپا از بین رفته
و امکان رقابت مستقیم میان تولیدکنندگان این اتحادیه را
فراهم میآورد .ضمناً بازار از طریق تعرفههای باالی واردات در
مقابل رقبای بینالمللی محافظت میگردد.
توقع آن میرود که این حرکت منجر به تغییر ساختاری
بزرگ در اتحادیه اروپا گشته و به نظر میرسد که تولید
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محصول در اغلب نواحی کارآمد متمرکز گردد .از اینرو به نظر
میرسد که تولید در شمال و جنوب اروپا متوقف شود .این امر
به طور بالقوه میتواند به معنای کاهش  1/5تا  3میلیون تن
در تولید شکر باشد.
در این میان ،محدودیتهای صادرات فعلی برای
تولیدکنندگان اتحادیه اروپا ادامه دارد .برخی از شرکتها این
نکته را به عنوان یکی از فرصتهای مهم این بسته اصالحی
معرفیمیکنند.
با این حال تاکنون ،بحثی پیرامون این امر که چرا
تولیدکنندگان اتحادیه اروپا میبایست در بازار جهانی رقابتی
باشند ،وجود ندارد .البته ،اگر فرآوری در نواحی کارآمدتر
صورت گیرد میتواند به کاهش قابل توجه هزینهها منجر
شود .اما آیا این موضوع به تنهایی برای رقابتی نمودن اروپا در
بازار جهانی کافیست؟
بعالوه این سؤال مطرح میشود که آیا صادرات شکر در
میان مدت الزم است؟ .کاهش مورد انتظار در تولید میبایست
در سایر مناطق اتحادیه اروپا ،با قیمتی حداقل معادل قیمت
بازار جهانی بعالوه تعرفه واردات ،جبران گردد.
به احتمال زیاد مرحله تثبیت در اتحادیه اروپا طی سالهای
پس از  ،2017به تولیدکنندگان کارآمد اجازه میدهد تا تولید
محصول را بدون اتکا بر بازار جهانی برای جذب مازاد محصول،
افزایش دهند .بنابراین انتظار برای بازگشت سریع اتحادیه اروپا
به یک صادرکننده ساختاری ،بسیار زود است.
شکر ایاالت متحده :توافق تعلیق ایاالت متحده/اتحادیه اروپا
به لحاظ تاریخی ،بازار شکر ایاالت متحده به خوبی پشتیبانی
شده است .برنامه حمایتی شکر از حمایتهای قیمتی ،سهمیه
بازاریابی داخلی و سهمیههای نرخ تعرفهای برای تأثیرگذاری
بر میزان شکر قابل دسترس در بازار ایاالت متحده استفاده
مینماید تا از باالتر نگاه داشتن قیمت شکر ایاالت متحده
نسبت به قیمتهای بازار جهانی حمایت نماید.
با انجام توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا) و قوانین
مربوط به شکر آن در سال  ،2008امکان دسترسی آزاد به بازار
برای مکزیک و کانادا فراهم شد .این امر تأثیر اندکی بر بازار
شکر ایاالت متحده داشت البته تا زمانی که مکزیک صادرات
خود را از  1/07میلیون تن در سال بازاریابی  2011-12به
 2/12میلیون تن در سال  2012-13میلیون تن در سال
 2013-14رساند .تأثیر تمامی این واردات آن بود که به منظور
حمایت از قیمتها 2/31 ،میلیون تن شکر بیشتر توسط دولت
ایاالت متحده وارد شد.
کمیسیون تجارت بینالملل در آوریل سال  ،2014اطالعیه
بررسی ضددامپینگ و حقوق گمرکی جبرانی صادر نمود تا
مشخص نماید آیا ایاالت متحده به واسطه واردات شکر از
مکزیک آسیب دیده است یا خیر؟ ،گفته شده است که این
میزان شکر از دولت مکزیک یارانه دریافت نموده است تا بتواند
با قیمتی کمتر از ارزش منصفانه به فروش برسد.
وزارت بازرگانی ایاالت متحده توافقنامهای را با مکزیک
برای تعلیق تحقیقات در دسامبر  2014امضا نمود .توافقنامه
فوق محدودیتهایی را بر واردات مکزیک بر اساس نیازمندی
محاسبه شده و سطوح حداقل قیمت وضع نمود.
میزان نیاز محاسبه شده بر اساس دادههای وزارت کشاورزی
ایاالت متحده و فرمولی به شرح استوار است:
 100درصد از شکر تحویل شده توسط ایاالت متحده ،منهای
تولید ایاالت متحده و منهای واردات از کشورهای سهمیه نرخ
تعرفهای (با استفاده از نسبت ذخایر به مصرف هدف 13/5
درصدی) .دولت مکزیک مسئول ارائه گواهینامههای صادراتی
به منظور کنترل کمیت شکر صادر شده و عدم تجاوز آن از
میزان نیاز محاسبه شده است.توافقنامه ضددامپینگی ،حداقل
قیمتها را تعیین نمینماید تا از پایین آورن بیش از حد قیمت

شکر ایاالت متحده جلوگیری نماید .این قیمتهای حداقل
برابر با 0/26دالر به ازای هر پاوند شکر تصفیه شده با حداقل
پالریزاسیون  99/5درصد و  0/2225دالر به ازای هر پاوند
برای کلیه انواع شکر است .مکزیک در نتیجه توافقنامه تعلیق،
به آخرین صادرکننده شکر به ایاالت متحده تبدیل شد .به نظر
میرسد که ایاالت متحده همواره واردکننده شکر مکزیک با
باالترین قیمت است .از آن جایی که مکزیک دارای مازاد شکر
است ،این کشور کلیه شکر مورد نیاز برای تأمین نیاز محاسبه
شده را فراهم مینماید .در صورت افزایش تولید ایاالت متحده،
واردات کاهش خواهد یافت و در صورت کاهش تولید ایاالت
متحده ،شرایط برای افزایش عرضه مکزیک فراهم خواهد شد.
پس از زمان امضای توافقنامه تعلیق ،بسیاری از شرکتهای
شکری از وزارت بازرگانی و کمیسیون تجارت بینالملل
( )ITCخواستند تا تحقیقات پیرامون اتهامات ضد تضعیف
بازار را کامل نمایند .وزارت بازرگانی این تحقیقات را در
سپتامبر  2015به پایان رساند .کمیسیون تجارت بینالملل در
اکتبر همان سال تایید نمود که خسارات زیادی به منافع ایاالت
متحده وارد آمده و توافقنامه تعلیق به خوبی توانسته است این
مشکالت را حل و فصل نماید.

هندوستان -دستور جلسه اصالحات ناتمام
صنعت شکر هندوستان سالهای زیادی است که برای
بقا تالش میکند و هنوز هم نشانهای مبنی بر کاهش سطح
زیرکشت نیشکر مشاهده نمیگردد .این امر نتیجه قوانین
و مقررات عجیب و غریب این بخش است .با وجود این که
قیمتهای نیشکر توسط دولت تثبیت شدهاند ،قیمت شکر
به میزان بسیار زیادی توسط نیرویهای داخل بازار تعیین
میگردد .از آنجایی که دهلی و دولتهای محلی ،قیمت نیشکر
را به عنوان ابزاری برای خوشحال نگاه داشتن کشاورزان در
نظر میگیرند این قیمتها در خالل سالهای  2007تا 2015
در حدود  27درصد افزایش یافتند در حالی که قیمت شکر
طی این دوره تنها  95درصد افزایش یافت.در این صنعت ،طرح
اصالح قیمت نیشکر در اولویت دستور کار سیاسی قرار گرفت.
این صنعت پیشنهاد نمود که دولت بایستی کلیه پرداختهای
اضافی به کشاورزان نیشکر را تقبل نماید در حالی که قیمت
پایه باید مرتبط به ارزش شکر باشد.علیرغم آن که سطح
زیرکشت تغییر ننموده است ،تولید در فصل جاری کاهش
خواهد یافت زیرا آب و هوای خشک منجر به تخریب محصول
نیشکر در استان های کلیدی تولید کننده این محصول شد.
به طور کلی  F.O.Lichtمعتقد است که تولید شکر از 30/8
میلیون تن در سال گذشته به  29/3میلیون تن در سال 2015
خواهد رسید .این ششمین سال متوالی است که تولید شکر
این کشور از مصرف داخلی سالیانه آن فراتر میرود.تولید
سوخت اتانول یک راه ضروری برای رهایی از شرایط مازاد
فعلی به نظر میرسد .هندوستان دومین تولیدکننده بزرگ
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اتانول در آسیاست و شانس خوبی برای افزایش تولید در سال
 2016را دارد .این وضعیت نتیجه برنامه ترکیب اتانول است
که راه سخت آغاز شده مجدد در سال  2013را ادامه میدهد.
برای دولت و این صنعت ،به نظر میرسد که اتانول سوختی
به عنوان ابزاری برای بهبود شرایط مالی آسیابهای نیشکر
به شمار میرود .با انحراف مسیر شکر به سوی تولید اتانول،
مشکل عدم تطابق میان هزینه و درآمد میتواند حل شود.
این امر ممکن است در تئوری درست باشد .با این حال قوانین
وضع شده در هندوستان مشابه تئوری مطرح شده باال عمل
نمینماید .در حال حاضر ،آسیابانها و دولت از گزینه اتانول سوختی
به عنوان یک ابزار در مباحث داغ خود در راستای حیات صنعت شکر
استفاده مینمایند .دولت حتی سهم بازار بیشتری را در مقایسه با
سطح  5درصدی به عنوان هدف تعیین شده در سال گذشته برای
سوخت ارائه میدهد .این صنعت به نوبه خود ،همچنان در پی یافتن
پاسخ این سؤال است که چرا به دعوتنامههای مناقصه از سوی صنعت
نفت به منظور رسیدن به قیمتها تثبیت شده باالتر پاسخ نمیدهد.
تا زمانی که کلیه ذینفعان به بازی موش و گربه خود ادامه میدهند،
نمیتوان توقع داشت که اتانول سوختی به سهم معنیداری در آینده
قابل پیشبینی بازار دست یابد.

تایلند با وجود قیمتهای پایین هنوز هم بدون
ترس باقی مانده است
برعکس هندوستان ،صنعت شکر تایلند به برنامه توسعه
خود متعهد باقی ماند .دولت تایلند تالش مینماید تا تولید
برنج در مناطق شمال شرقی را کاهش دهد چرا که بازده
این محصول در آن منطقه پایین است .در عوض کشاورزان
تمایل دارند تا الگوی کشت خود را به نیشکر تغییر دهند.
در این منطقه حدود  20آسیاب وجود دارند که در حال
حاضر دارای مازاد ظرفیت میباشند .دولت برنامه دارد تا
این تغییر را تا سال  2017-18کامل نماید .علیرغم شرایط
آب و هوایی نامساعد ،پیشبینی میگردد میزان تولید
نیشکر در سال  2015-16افزایش یابد زیرا کشاورزان به
توسعه سطح زیر کشت ادامه میدهند.
مشابه با هندوستان ،صنعت اتانول تایلند وابستگی
زیادی به آسیابهای شکر دارد .مالسهای نیشکر و نیشکر
با سهمی در حدود  65درصد ،ماده اولیه اصلی برای تولید
اتانول میباشند.
بر اساس یک برنامه درازمدت ،مصرف روزانه اتانول در
این کشور از  3/6میلیون لیتر در سال  2015به  9میلیون
لیتر در سال  2022افزایش خواهد یافت .ابزار این سیاست،
استفاده از ترکیبات باالی اتانول مانند  20-Eو 85-E
میباشد .با توجه به قیمت پایین نفت ،دولت مجبور است
تا پرداختهای یارانهای به منظور حفظ این تغییر مسیر را
افزایش دهد .در حال حاضر شواهد اندکی مبنی بر تغییر
استراتژی بانکوک وجود دارد.
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اقدام ضربتی دولت مصر
برای مبارزه با بحران شکر

دولت مصر در طرح ضربتی که مبارزه با
احتکار و قاچاق کاال نامیده 9 ،هزار تن شکر
را از کارخانجات و انبارهای این کشور مصادره
کرده است.
به گزارش رویترز ،شکر در روزهای اخیر
در مصر کمیاب شده بود .رسانه های مصری
از این وضعیت تحت عنوان بحران یاد کرده و
خواستار اقدام سریع دولت برای افزایش واردات
این محصول شدند .این درخواست در حالی
صورت ميگیرد که مصر با کمبود ذخایر ارزی
و افزایش بهای جهانی شکر مواجه است.
مقام های مصری احتکار و قاچاق این کاال
توسط تجار و تامینکنندگان را عامل اصلی
بحران ایجاد شده دانسته و طی روزهای اخیر
به کارخانجات و انبارها یورش بردهاند.
شریف اسماعیل ،نخستوزیر مصر به شبکه
سیبیسی این کشور گفت که این بازرسیهای
ضربتی تأثیر مثبتی داشته و ذخایر شکر اکنون
برای تأمین نیاز سه ماهه کشور کافی است .وی
افزود :چند مورد ابعاد منفی وجود داشته که
در حال رسیدگی به آنها هستم .ما نميتوانیم
بدون نظارت بازار را رها کنیم ،کنترل بازار
ضروری است.
صنایع غذایی «ادیتا» که یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان مواد غذایی در مصر است ،امروز
اعالم کرد که کارخانه اش پس از توقیف ذخایر
شکر توسط مقام های دولتی به مدت سه روز
بسته خواهد بود.
ادیتا همچنین تأكيد کرد که مقادیر معمول
ذخایر شکر این کارخانه از بخش خصوصی به
دست آمده بود ،نه بازار سیاه و دولت مصر با
ادامه حملههایش به انبارهای شکر ،بخش
خصوصی را از پا خواهد انداخت.
مصر ساالنه حدود سه میلیون تن شکر
مصرف ميکند ،اما فقط اندکی بیش از دو
میلیون تن از این میزان را تولید ميکند .فاصله
میان تولید و تقاضا در بازار مصر معموالً بین
ماههای جوالی و اکتبر (تیر-آبان) که ذخایر
چغندر قند و نیشکر داخلی کاهش ميیابد ،با
واردات جبران ميشود.
تورم در مصر با افزایش  14درصدی به
باالترین میزان در هفت سال گذشته رسیده
است .در همین حال ارز خارجی در مصر
کمیاب شده و این کشور که به شدت به واردات
وابسته است ،با مشکالت بسیاری روبرو شده
است.قیمت برق بین  25تا  40درصد در مصر
افزایش یافته و دولت قاهره در نظر دارد طرح
مالیات بر ارزش افزوده را  13درصد باال ببرد.در
همین حال انتظار ميرود که دولت «السیسی»
در راستای جذب کمک مالی  12میلیارد
دالری صندوق بین المللی پول که به منظور
کاهش بودجه به این کشور داده ميشود ،یارانه
بنزین را هم لغو کند.
كاهش ارزش پول مصر نيز دوره جديدي
از تورم را در اين كشور كه ميليونها نفر از
شهروندان آن به يارانه نان متكي هستند،
ايجاد ميكند.

خوشبختانه داستان تلخ هفت تپه و كارون تكرار نشد

ادامه از صفحه اول
به اين معني كه سالهاي سال و بدون توجه به اينكه
آيا اين كارخانهها ظرفيت جذب نيروي انساني خارج از
ظرفيت دارد يا نه ،آنها افرادي را معرفي و شرايط را براي
كارخانهها تنگ كردند .كار حتي به جايي رسيد كه برخي
ذينفوذان طالب رأي و نظرمردم در تعيين مديران نيز نقش
اخالل را ايفا كرده و به مرور مديريت اقتصادي جايش
را به مديريت سياسي داد .مديريت سياسي دو مجتمع
يادشده به سويي گرايش پيدا كرد و كارها گونهاي شد كه
كارخانه قند كارون  1600ميليارد تومان و كارخانه قند
هفت تپه  400ميليارد تومان زيان انباشته دارند وبه يك
معضل در خوزستان تبديل شدند .واقعيت اين است كه اگر
اعمال نفوذ و تحميل خواستههاي سياسي بر فعاليتهاي
اقتصادي نبود اكنون شايد اين دو كارخانه نهتنها معضل
نبودند بلكه گرهگشاي منطقه نيز ميشدند.
آشنایی با کلیات طرح
به سبب نياز كشور به شكر و جلوگيري از واردات آن ،در
سال  1362شوراي شكر تشكيل و طي مطالعاتي كه از سال
 1363تا  1365توسط صندوق مطالعات شكر صورت گرفت،
ضرورت تأسيس شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به
تصويب مجلس رسيد و اين شركت در سال  1369تأسيس
شد و اجراي طرح مطالعاتي مذكور را بر عهده گرفت .بند
(هـ) تبصره  29قانون برنامه اول ،وزارت كشاورزي (وقت) را
مكلف كرد تا به منظور خودكفايي در تأمين شكر مورد نياز
كشور به ايجاد  7واحد كشت و صنعت نيشكري به وسعت
 84هزار هكتار خالص كشت نيشكر و احداث كارخانجات
شكر ،تصفيه شكر ،خوراك دام ،تخته صنعتي (،)MDF
كاغذ و كارخانجات بيوتكنولوژي مورد نياز كشور از قبيل
خمير مايه و الكل با ظرفيت مناسب اقدام كند.
آثار اقتصادي اجراي طرح توسعه نيشكر
 -1تأمين شكر مصرفي حدود  23ميليون نفر با مصرف
سرانه  30كيلوگرم درسال.
 -2تأمين كاغذ مصرفي حدود  27ميليون نفر با مصرف
سرانه  13كيلوگرم درسال.
 -3تأمين تخته صنعتي ( )M.D.Fمصرفي حدود 18
ميليون نفر با مصرف سرانه  5/5كيلوگرم درسال.
 -4فراهم آوردن امكانات توليد  35هزارتن گوشت
قرمز با استفاده از خوراك دام توليدي كه با مصرف سرانه
 16كيلوگرم ،گوشت مورد نياز حدود  2/2ميليون نفر از
جمعيت كشور فراهم ميشود.
 -5توليد محصوالت بيوتكنولوژي (مانند خميرمايه الكل
و غيره) كه هم مصرف داخلي دارد و هم قابل صدور به
خارج از كشور است.
 -6ايجاد بيش از  50هزار شغل (حدود  25هزار شغل
مستقيم و بيش از  25هزار شغل غيرمستقيم).
توليدات ساالنه طرح
 -1توليد  7ميليون تن نيشكر با ايجاد هفت واحد كشت و صنعت.
 -2توليد  700هزارتن شكر با احداث هفت كارخانه  100هزارتني.
 -3توليد  350هزارتن كاغذ با احداث چهار كارخانه  87″500تني.
 -4توليد  300هزارتن خوراك دام با احداث سه كارخانه.
 -5توليد  100هزارتن تخته فيبر صنعتي ()M.D.F
با احداث يك كارخانه.
 -6توليد  33ميليون ليتر الكل با احداث يك كارخانه.
 -7توليد  10هزارتن خميرمايه خشك فعال با احداث يك كارخانه.

ويژگيهاي طرح
به منظور احياي زمينهاي باير و با هدف حفظ حقوق
كشاورزان منطقه ،اراضي طرح از ميان شورترين زمينها
و در فاصله حداقل  1/5كيلومتري از سواحل كارون
انتخاب شد.
كارشناسان با توجه به شوري بسيار زياد خاك خصوصاً در
واحدهاي جنوبي با انجام كار زهكشي بسيار سنگين بطول
حدود  17هزار كيلومتر ميزان اين شوري را شديدا ً تعديل
نمودند .و بمنظور صرفهجويي در مصرف آب بهترين شيوه
آبياري به روش تحت فشار (هيدروفلوم) انتخاب گرديد .طبق
برآورد اوليه ميزان نياز آبي ساالنه  2/1ميلياردمترمكعب بود
كه با بهرهگيري از اين روش پيشرفته آبياري ،اين ميزان به
 1/85ميلياردمترمكعب كاهش يافت.
وضعيت كارخانههاي فعال شكر و موقعيت آنها
در حال حاضر شركت توسعه نيشكر و صنایع جانبی 7
كارخانه فعال شكر با ظرفيت اسمي هر كدام 100هزارتن
شكر فعاليت دارد كه شامل كارخانه شكر امام خميني(ره)،
اميركبير ،ميرزاكوچكخان ،دعبل خزاعي ،سلمان فارسي،
حكيم فارابي و دهخدا ميباشند كه در حال حاضر ظرفيت
عملي توليد شكر در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
در مجموع به  600هزارتن درسال ميرسد.
طرحهاي پرشمار شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در
دهه  1380يكي پس از ديگري افتتاح شد .كارخانههاي قند
اين مجتمع بزرگ پارسال  600هزار تن شكر توليد كرد و اميد
ميرود كه به سرعت ظرفيت  700هزار تني خود را پركند.
داستان تلخی كه تكرار نشد
درحاليكه اكثر پروژههاي دو دهه اخير در كشور با تأخير
مواجه و يا نيمهتمام رها شده و بعضاً توجيه اقتصادي خود
را از دست دادهاند ،اين پروژه با فعاليت چشمگير و در خور
ستايش مديران و كاركنان آن به اهداف نهايي نزديك است.
يكي از ويژگيهاي حاكم بر رشد توليد مناسب شكر
و بهرهبرداري از ساير واحدهاي جانبي اين واحد بزرگ
صنعتي -كشاورزي ايران بدون ترديد ثبات مديريت آن
است .همه كساني كه از دور يا نزديك مهندس نسيم
صادقي مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
خوزستان را ميشناسند مهارت مديريتي ،حسن خلق،
تخصص ،تعهد و مردمداري او را يكي از اركان كاميابيهاي
شركت ميدانند.
شوربختانه در هفتههاي گذشته با طراحيهاي ،عجيب
برخي افراد با هدفهاي ناشناس قصد داشتند كه مديريت
اين مجتمع كامياب را به سمت اخالل پيش ببرند .انگار
داستان تلخ تحميل سياست بر اقتصاد كه هفت تپه و كارون
را به سمت ناكارآمدي و شوربختي پيش راند كافي نبود كه
قصد آنها آشكار شد .قرار بود كه به داليل واهي فرد ديگري
جانشين مدير كارساز فعلي شركت توسعه نيشكر و صنايع
جانبي خوزستان شود كه با پايداري جمعي از مقامهاي
ارشد اقتصادي در دولت خوشبختانه اين اتفاق نيفتاد.
اين يك معما و رازگونه است كه چرا وقتي يك واحد
صنعتي بزرگ كه نزديك به  40درصد شكر كشور را تأمين
ميكند و دهها هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كرده
و در تأمين آسايش يك استان نقش غيرقابل انكار دارد را
بايد با تمايالت سياسي دچار دردسر كرد؟ كاش اين انديشه
و عمل براي خريد محبوبيت و جلب آرا در كل كشور و
در خوزستان براي هميشه جايش را به عقالنيت اقتصادي،
آسايش و راه مردم و منافع ملي دهد.
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انتقاد معاون وزير جهاد سازندگي از برخي ديدگاهها

تعرفه واردات شكر به اروپا  300درصد به ايران صفر درصد

معاون وزيرجهاد با بيان اينکه حجم يارانهاي که
ما به کشاورزان ميدهيم با کشورهاي پيشرفته قابل
مقايسه نيست ،گفت :تعيين نرخ خريد تضميني بايد در
چارچوب اقتصاد کشور و حمايت از توليدکننده باشد.
عبدالمهدي بخشنده در واکنش به مباحث مطرح شده
مبني بر باال بودن قيمت تضميني برخي محصوالت مانند
چغندر قند نسبت به قيمتهاي جهاني و لزوم اصالح
سياستگذاريهاي قيمتي در اين زمينه اظهار داشت:
هر کشوري بايد درچارچوب اقتصاد خود تصميم بگيرد
و ما نيز بايد در همين چارچوب براي قيمتگذاري
محصوالتمانتصميمبگيريم.
وي با بيان اينکه احتماالً نرخي که امسال دولت
براي خريد تضميني چغندر تصويب خواهد کرد ،بين
 ۶تا  ۷درصد بيش از سال گذشته است ،گفت :در
واقع اين ميزان هزينهاي است که در سالجاري به
ساير هزينههاي کشاورزان افزوده شده ،ضمن اينکه در
دنيا نرخ تسهيالت بانکي براي کشاورزان  ۱۸درصد
نيست بلکه  ۳تا  ۴است؛ عالوه بر اين معموالً نرخ تورم
در بسياري از کشورها بين  ۱تا  ۲درصد است اما در
کشور ما اين عدد حدود  ۹درصد است .بنابراين اينها
هزينههايي است که به کشاورزان تحميل ميشود.
معاون وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد :قيمت چغندر
قند از نظر ما عدد منطقي و معقولي است ،همچنين
سياست اصلي وزارت جهاد کشاورزي در دو سال،
انتقال کشت اين محصول از بهار به پاييز بوده است.
بخشنده اضافه کرد :در اين روش ،ميزان مصرف آب
به يک دوم تا يک سوم کشت بهاره کاهش مييابد و
عملکرد در واحد سطح دو برابر ميشود هرچند ممکن
است عيار قند آن مقداري افت کند.
وي ادامه داد :بنابراين سياست اصلي ما در اين زمينه
آن است که کشت چغندر را به سمت کشت پاييزه و
زمستانه ببريم تا بتوانيم بيشتر از آب سبز(آب باران)
براي توليد اين محصول استفاده کنيم.
بخشنده درباره اين موضوع که باال بودن قيمتهاي
داخلي باعث شده ما تقريباً در هيچ محصولي در
بازارهاي جهاني مزيت قيمت نداشته باشيم ،افزود :در
اروپا نرخ تمام شده شکري که از چغندر قند توليد
ميشود ،دو تا سه برابر قيمت شکر در برزيل است
چراکه در برزيل اين محصول عمدتاً از نيشکر به دست
ميآيد و توسط آب باران آبياري ميشود.
وي ادامه داد :به دليل اينکه شکر توليد اروپا نميتواند
با محصول توليدي کشورهايي مانند برزيل و کوبا رقابت
کند ،آنان بين  ۲۰۰تا  ۳۰۰درصد تعرفه براي واردات
شکر به اتحاديه اروپا اعمال کردهاند تا از توليدکنندگان
خود حمايت کنند .معاون وزير جهاد با بيان اينکه
واردات بسياري از محصوالت کشاورزي به کشور ما با
تعرفه صفر انجام ميشود ،گفت :چه کسي ميگويد
تعرفه واردات محصوالت کشاورزي بايد پايين باشد
درحاليکه براي واردات فوالد ،خودرو و غيره تعرفههاي
بااليي اعمال شده است ،آيا ما بايد انتظار داشته باشيم
اجازده داده شود که گندم با تعرفه صفر وارد کشور
شود!؟ بخشنده با اشاره به اينکه درحال حاضر تعرفه
محصوالتي مانند گندم ،ذرت و دانههاي روغني پايين
است و ما بايد از کشاورزان حمايت کنيم ،به اين پرسش
که آيا وزارت جهاد کشاورزي به دنبال افزايش تعرفه
واردات محصوالت کشاورزي است؟ پاسخ داد :خير،

ما به دنبال افزايش تعرفهها نيستيم اما بههرحال همه
کشورها از توليد کنندگان داخلي خود حمايت ميکنند
و يکي از ابزارهاي اين حمايت ،تعرف ه است .وي اضافه
کرد :همچنين کشورهاي پيشرفته اقتصادي ،سالي
 ۲۰۰تا  ۳۰۰ميليارد دالر يارانه به بخش کشاورزي
خود اختصاص ميدهند تا توليدکنندگان آنها بتوانند
به کارخود ادامه دهند .معاون وزيرجهاد کشاورزي با
بيان اينکه ما نيز در بخشهايي به کشاورزان خود يارانه
ميدهيم ،افزود :حجم ياران ه ما با يارانهاي که آنان به
توليدکنندگان خود اختصاص ميدهند ،قابل مقايسه
نيست؛ مردم بايد بدانند اگر قيمت برخي محصوالت
کشاورزي بقيه کشورها در بازارهاي جهاني اين اندازه
پايين است ،به دليل همان يارانههاي سنگيني است که
دولتهايشان به اين محصوالت اختصاص دادهاند.
صفر شدن تراز تجاري بخش غذا تا سال ۱۴۰۴
وي در بخش ديگري از سخنان خود ميزان صادرات
و واردات کاالهاي کشاورزي به کشور را مورد اشاره قرار
داد و افزود :سياست اصولي وزارت جهاد کشاورزي اين
است که هرچه ميتوانيم از واردات کم کنيم و متکي به
توليد داخل شويم؛ در مقابل نيز کاالهايي را که در آنها
مزيت داريم ،صادر کنيم .معاون وزيرجهاد کشاورزي با
بيان اينکه براساس گزارش گمرک ،امسال صادرات ما
از نظر وزني مقداري افزايش و وارداتمان نيز تا حدودي
کاهش يافته است ،اظهارداشت :در حقيقت ما به دنبال
توازن تراز تجاري بخش غذاي کشور هستيم.
بخشنده اضافه کرد :در سال  ۹۲که دولت يازدهم
شروع به کار کرد ،کسري تراز تجاري بخش غذاي
کشور  ۸ميليارد دالر منفي بود ،دو سال قبل اين عدد
به  ۵.۳ميليارد دالر کاهش يافت و پارسال هم به
 ۳.۴ميليارد دالر رسيد؛ بنابراين حدود  ۵ميليارد دالر
در بخش واردات اين محصوالت به کشور صرفهجويي
شد.وي اظهاراميدواري کرد :امسال با کاهش بيشتري
در اين زمينه مواجه باشيم چون هدف ما اين است که
در فاصله سالهاي  ۱۴۰۰تا  ۱۴۰۴تراز تجاري غذاي
کشور را به عدد صفر برسانيم تا مجموعه واردات و
صادرات ما متوازن شوند.

بازار داخل را مجاني به کشاورزان خارجي نميدهيم
معاون وزيرجهاد کشاورزي در اظهارنظري جداگانه
درباره سياست «بازار در مقابل بازار» اين وزارتخانه
نيز گفت:اين سياست چيزي نيست که ما ابداع
کرده باشيم ،همه کشورهاي دنيا اين کار را ميکنند
و بازار خود را مجاني در اختيار کشورهاي رقيب قرار
نميدهند .بخشنده با اشاره به اينکه ساالنه بين  ۵۰۰تا
 ۶۰۰هزارتن موز وارد کشور ما ميشود ،افزود :به همين
دليل ما اعالم کرديم در ازاي واردات موز ،برخي از
محصوالت کشور ما نيز در بازارهاي جهاني عرضه شود
که اين سياست در وهله اول براي سيب درختي انجام
شد و نتيجه بسيار خوبي هم داشت .وي با بيان اينکه
درحال حاضر اين سياست براي کشمش نيز تصويب
شده است ،افزود :درباره محصوالت ديگري هم که
امکان آن وجود داشته باشد ،اين کار را انجام خواهيم
داد و يکي از جهتگيريهاي عمده وزارت جهاد اين
است که بازار داخلي کشور را بهصورت رايگان در اختيار
کشاورزان خارجي قرار ندهيم.
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خوداتکايي  ۹۵درصدي تا افق۱۴۰۴

مجري طرح چغندر قند جزئيات طرح خود اتکايي شکر را تشريح
کرد و گفت:براساس اين برنامه تا افق ،۱۴۰۴کشور در توليد شکر به
ضريب خوداتکايي بيش از  ۹۵درصد خواهد رسيد.
عليرضا يزداني درباره جزئيات طرح اقتصاد مقاومتي شکر،
اظهارداشت :افزايش ضريب خوداتکايي شکر يکي از طرحهاي اقتصاد
مقاومتي است که از تيرماه سالجاري برنامههاي اين طرح بهطور
جدي با تعيين مجري براي آن ،در حال پيگيري است.
وي با بيان اينکه براساس اين برنامه تا افق ،۱۴۰۴کشور در توليد
شکر به ضريب خوداتکايي بيش از  ۹۵درصد خواهد رسيد ،گفت:
از اهداف تعريف شده براي اين طرح ،افزايش بهرهوري آب ،امنيت
غذايي ،توليد پايدار در کشاورزي و ايجاد اشتغال را ميتوان نام برد.
مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزي سطح زيرکشت
بهاره چغندر قند را حدود يک صد هزار هکتار اعالم و اضافه کرد :به
دليل بحران آب در کشور ،اين عدد در طرح مذکور ثابت خواهد ماند
وبه دليل بحران آب احتمال کاهش آن نيز وجود دارد ضمن اينکه در
اين برنامه ،افزايش عملکرد در واحد سطح در دستور کار قرار دارد.
يزداني ادامه داد :در کنار اين مسأله ،از آنجايي که چغندر قند نقش
مهمي در تناوب زراعي محصوالت دارد و در راستاي افزايش بهرهوري
آب ،وزارت جهاد کشاورزي گسترش سطح زيرکشت پاييزه چغندر
قند را در دستور کار جدي خود قرار داده است.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي ،درسالجاري
افزايش سطح زيرکشت پاييزه چغندر قند به  ۱۸هزارهکتار براي ۱۱
استان کشور ابالغ شده است.
يزداني با بيان اينکه تاکنون حدود  ۷۰درصد اين برنامه تحقق
يافته و نزديک به  ۱۲هزار و  ۶۰۰هکتار کشت پاييزه انجام شده
است ،گفت :پيشبيني ميکنيم امسال از  ۱۸هزار هکتار برنامه
تعيين شده ،حدود  ۱۳هزار تا  ۱۳هزار و  ۵۰۰هکتار آن عملي
شود چراکه در برخي استانها مانند استان گلستان ،چغندر قند در
تناوب زراعي نبوده و بايد کشاورزان آنجا با کشت اين محصول آشنا
شوند و در اين زمينه آموزش ببينند ضمن اينکه ما درحال حاضر
اين آموزشها را انجام ميدهيم .به گفته مجري طرح چغندر قند
وزارت جهاد کشاورزي ،استانهاي فارس ،گلستان ،خراسان شمالي،
خراسان رضوي ،کرمانشاه ،خوزستان ،لرستان ،اصفهان و کهگيلويه و
بويراحمد از جمله استانهايي هستند که کشت پاييزه چغندر قند به
آنان ابالغ شده است .يزداني با بيان اينکه طرح انتقال کشت بهاره
چغندر قند به کشت پاييزه حدود دو سال است که اجرا ميشود،
اظهاراميدواري کرد :تا افق  ،۱۴۰۴سطح زيرکشت پاييزه چغندر قند
به بيش از  ۶۰هزارهکتار افزايش پيدا کند ضمن اينکه اين عدد در
سال گذشته  ۶هزار و  ۲۰۰هکتار بوده است .وي با اشاره به اينکه
در کشت پاييزه عمده آب مورد نياز محصول را نزوالت جوي تأمين
ميکند ،اضافه کرد :مصرف آب در اين نوع کشت نسبت به کشت
بهاره  ۳۰تا  ۵۰درصد کمتر است .مجري طرح چغندر قند وزارت
جهاد کشاورزي با بيان اينکه سال گذشته  ۵ميليون و  ۶۰۰هزارتن
از اين محصول در کشور توليد شد ،ادامه داد :با احتساب توليد نيشکر
در کشور ،در مجموع يک ميليون و  ۵۲۵هزارتن شکر توليد شد و
ضريب خوداتکايي ما در اين زمينه به حدود  ۶۵درصد افزايش يافت.
توليد  1/6ميليون تن شکر در کشور
يزداني پيشبيني ميزان توليد چغندر قند در سالجاري را نيز ۶
ميليون تن اعالم کرد و گفت :با احتساب ميزان توليد نيشکر ،امسال
بالغ بر يک ميليون و  ۶۰۰هزارتن شکر در کشور توليد خواهد شد.
وي با بيان اينکه توليد نيشکر فقط در استان خوزستان انجام
ميشود ،اظهارداشت :سطح قابل برداشت اين محصول در استان
خوزستان بالغ بر  ۹۲هزارهکتار است ضمن اينکه از يک ماه قبل
برداشت آن آغاز و تاکنون در حدود  ۱۲هزارهکتار ،عمليات برداشت
انجام شده است .يزداني با اشاره به اينکه تاکنون بالغ بر نهصد و بيست
هزارتن نيشکر تحويل کارخانجات شده است ،پيشبيني کرد :امسال
بالغ بر  ۷ميليون و  ۸۰۰هزارتن نيشکر در کشور توليد شود.
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نتيجه ترجيح منافع ملي بر منافع عدهاي خاص

تفاوت دلسوزي ،مديريت كارآمد و لحاظ كردن منافع ملي مديران ارشد و
تصميمگير اقتصادي و سياسي با مديراني كه به هر دليل ويژگيهاي يادشده را
ندارند در عمل به خوبي ديده ميشود .مديران دلسوز و متخصص چون به باور
كارشناسي خود اعتقاد دارند عموماً با بيمهريها و كارشكنيها و مخالفتها
شجاعانه برخورد ميكنند و بيمي از اينكه آينده چه خواهد شد ،ندارند.
مجموعه مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي در دولت يازدهم اين
ويژگيها را از روزي كه بر سر كار آمدند تا امروز حفظ كرده و بر سر پيمان
خود براي حفظ منافع ملي پايدار بودهاند .نتيجه اين پايداريها را ميتوان در
ارقام و اعداد جدول و نمودارهاي زير به خوبي ديد .همان طور كه ارقام نشان
ميدهند ارزش واردات شكر در سالهاي  1394 ،1393و  1395به ترتيب
معادل  377ميليون دالر 171 ،ميليون دالر و  226ميليون دالر بوده است كه
در مجموع حدود  774ميليون دالر شده است.
اين ميزان خروج ارز در  3سال  28درصد كمتر از ارزش واردات سال
 1391است .از طرف ديگر و همان طور كه نمودار حاضر نشان ميدهد پس
از سالهاي زياد كه واردات بيشتر از توليد داخل بود در سالهاي اخير روند
برعكس شده است .تداوم وضع موجود به لحاظ سياستگذاري شرايط را براي
رسيدن به خودكفايي هموار خواهد كرد.

(هزار تن)

نج
ا منصنفيكارخا هناهيقندوشكراريان

نمودار تولید و واردات شکر از سال  80تا پایان مهر ماه سال 1395

(ارقام به تن)

(هزار تن)

(هزار تن)

