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یادداشت

اثر نوسان قیمت  بر صنعت لبنیات
هایده علیمردانی

مدیرعامل شرکت فرآورده هاى لبنی و 
پروتئینى سحر

آسیب شناسى ها حاکى است، مهم ترین چالش صنعت غذا در 
سال هاى اخیر، عدم توازن میان قیمت  تمام شده و قیمت نهایى و 
فروش است. سیاست هاى اتخاذ شده در طول چند سال گذشته نه تنها 
باعث ظهور این چالش شده، بلکه منجر به تزلزل بسیار محسوس در 
قیمت مواداولیه و حتى قیمت مصرف کننده شده است. این موضوع 
در نظام اقتصادى تمام کشورهاى دنیا خوشایند نبوده و تعادل میان 
عرضه و تقاضا را برهم خواهد زد. به همین دلیل مى توان گفت مساله 
ثبات قیمت، مهم ترین رکن اقتصاد هر جامعه  یا سیستمى به شمار 
مى رود. بدون شک در ایران به دلیل عدم ثبات قیمت مواد اولیه و 
بسته بندى، بسیارى صنایع از جمله صنعت لبنیات با این چالش مهم 
روبه رو هستند، زیرا همواره شاهد نوسانات قیمت در مقاطع مختلف 
زمانى بوده اند. صاحبان صنایع لبنى در بحث هزینه ها با موضوعاتى 
همچون تامین شیرخام به عنوان ماده اصلى، هزینه هاى بسته بندى 
محصوالت، حقوق و دستمزد نیروى انسانى، تعمیر و نگهدارى 
ماشین  آالت و... مواجهند؛ این موضوع موجب شده هزینه مواد اولیه 
و ارکان تشکیل دهنده قیمت تمام شده یک محصول لبنى بسیار باال 
باشد. این درحالى است که سیاست گذاران زمانى براى این محصوالت 
افزایش قیمت در نظر مى گیرند که برابر با افزایش قیمت کارشناسى 
مواد اولیه نیست. عالوه بر موارد ذکر شده عدم ثبات شرایط صادرات و 
واردات و نرخ ارز نیز عاملى شده است تا قیمت نهایى کاالها با یکدیگر 
متفاوت باشد؛ از این رو کارخانه ها و شرکت هاى تولیدى، مواد اولیه 
خود را با نرخ ثابتى خریدارى نمى کنند و این موضوع نیز موجب شده 
قیمت نهایى کاال در زمان هاى مختلف متفاوت باشد. تولیدکنندگان 
واقعى هیچ گاه تمایلى براى افزایش قیمت مصرف کننده ندارند، زیرا 
با افزایش دوره اى و هر 6 ماه یکبار یا هر سال یکبار قیمت محصوالت، 
قدرت خرید مردم بسیار کاهش مى یابد و در نهایت فعاالن اقتصادى 
شاهد کاهش فروش محصوالت خود خواهند بود. ماحصل این 
سیاست ها تقلیل روزبه روز وسعت بازار فروش و در نهایت از بین رفتن 
تعادل میان عرضه و تقاضا شده است. در چنین شرایط اقتصادى 
موضوعى که مى تواند به هر بنگاه اقتصادى کمک کند، باال بودن 
سطح گردش فروش آنها است؛ به همین دلیل تولیدکنندگان هیچ گاه 
عالقه  ندارند بازده فروش شان کاهش یابد. نوسانات و افزایش قیمت  
محصوالت نه تنها میزان فروش صاحبان کسب وکار را کاهش مى دهد، 
بلکه یک ناامنى و بى اعتمادى براى مصرف کنندگان ایجاد مى کند 
که حل این چالش از دست تولیدکنندگان خارج است، زیرا براى 
مثال نوسانات نرخ ارز، تغییرات در تخصیص نوع ارز و... سیاست هایى 
است که از سوى متولیان اتخاذ مى شود و بر کسب وکار آنها نیز بسیار 
تاثیرگذار است و آنها را به اجبار به سمت افزایش قیمت ها سوق 
مى دهد. بیایید براى نمونه به تغییراتى که در تخصیص ارز دولتى 
ایجاد شده است اشاره اى داشته باشیم؛ همان طور که در اواخر 
سال گذشته و اوایل امسال شاهد بودیم، بسیارى از اقالمى که جزو 
کاالهاى ردیف یک بودند از لیست کاالهاى مشمول ارز دولتى خارج 
شدند که از جمله این کاالها مى توان به بسته بندى و تامین و نگهدارى 
ماشین آالت و خطوط تولید اشاره کرد. به همین دلیل تولیدکنندگان 
موظف شدند هزینه هاى تامین و نگهدارى خطوط تولیدى خود را 
که در بسیارى از موارد از خارج وارد مى شوند با دالر و یوروى آزاد 
تامین کنند که این روند به  هیچ  عنوان منطق اقتصادى نداشته و 
صرفه اى براى بنگاه ها ایجاد نمى کند. به طور مثال درحال حاضر 
پاکت بسته بندى محصوالت لبنى با ارز نیمایى که برابر با ارز آزاد 
است تامین مى شود و این سوال پیش مى آید که با سه تا چهار برابر 
هزینه کرد بیشتر، چه توجیهى براى بسته بندى محصوالت وجود 
دارد؟ مگر درآمد و سود تولید این محصول چهار برابر شده است؟ 
بنابراین باید حداقل یک توجیه اقتصادى براى تولیدکنندگان وجود 
داشته باشد تا مسیر راه اندازى کسب وکار و کارآفرینى تداوم بیابد. اما 
متاسفانه درحال حاضر این مهم هنوز در چینش سیاست ها و ساختار 
اقتصادى تعریف مشخصى ندارد. از سوى دیگر، وابسته بودن صنایع 
به صادرات و واردات و نوسانات شدید در این بخش به چالش هاى فعلى 
افزوده است. با وجود اینکه مشکالت عنوان شده بسیار حائز اهمیت 
است، اما تاکنون به آن توجه الزم نشده و راهکار مناسبى نیز از سوى 
سیاست گذاران و متولیان براى رفع این مشکالت در دستورکار قرار 
نگرفته است. حتى در صورت ارائه راهکار باز هم هیچ ضمانت اجرایى 
براى آن وجود ندارد، زیرا از آنجا که تولیدکننده قادر نیست قیمت ارز 
را ثابت نگه دارد، پس در نهایت نمى تواند کنترلى روى قیمت تمام 
شده نیز داشته باشد. براى حل این چالش ها، نظام اقتصادى باید به 
ثبات نسبى دست یابد. خواسته تمامى فعاالن اقتصادى این است که 
یک اقتصاد مطمئن و پایدار در کشور برقرار شود؛ این درحالى است که 
در شرایط فعلى، فعاالن اقتصادى چشم اندازى از یک ماه آینده خود 
متصور نیستند و نمى توانند براى آینده برنامه ریزى کنند. به عنوان 
نمونه صاحبان کسب وکار نمى دانند در 20 روز آینده، حواله خرید 
قطعات نگهدارى خطوط را باید با چه ارزى و چند برابر قیمت هاى 
قبل تهیه کنند؛ این موضوع حتى در مورد خرید شیرخام نیز صدق 
مى کند. براى حل این مشکل، ستاد تنظیم بازار نرخ هایى الزامى براى 
شیرخام گذاشته است، اما آیا دامدار هم با همین قیمت هاى تکلیفى 
شیر خود را مى فروشد؟ پاسخ این سوال منفى است، زیرا زمانى که از 
دامدار بپرسید او نیز خواهد گفت قیمت تمام شده از قیمت نهایى اش 
باالتر است. علت این عدم تعادل این است که هیچ گاه با نگاهى 
کارشناسانه و با تامین منابع پشتیبانى کننده از دولت، قیمت اجبارى 
تعیین نشده است. در این شرایط دو سناریو وجود دارد؛ یا قیمت ها 
اجبارى است که باید براى آن تدابیرى اتخاذ شود یا ناگزیر قیمت ها 
باید آزاد شود و در بازار براساس عرضه و تقاضا فرمول ها نوشته شود. 
این درحالى است که براى هر دو گزینه، تمهیدات و ابزار و مقدماتى 
فراهم نشده و از دست تولیدکنندگان نیز خارج است. از آنجا که 
هیچ گاه کنترل ها و پایه گذارى هاى مناسب براى تولیدکنندگان 
پیش بینى نشده است، موجب شده این قشر در هر کجاى دنیا از 
امکانات پشتیبانى مالى با بهره حداقل برخوردار باشند و همچنان 
تولیدکننده براى تامین سرمایه در گردش خود با سود 22تا 25 درصد 
تسهیالت بانکى دریافت کند که در نهایت این موضوع باعث بروز 
بحران کمبود نقدینگى مى شود. در پایان همان طور که مستحضرید 
امسال سال رونق تولید نامگذارى شده است، اما این مهم با چنین موانع 
و تغییراتى که در قوانین تجارى کشور اعمال مى شود قرار بود چگونه 
شکل بگیرد؟ مطابق با ارزیابى ها متاسفانه اقدام موثرى در این خصوص 
انجام نشده است؛ زیرا ابتدا باید ابزار و تمهیدات الزم براى این موضوع 
مهیا شود. صرف اینکه ارگان هاى ذى ربط قیمتى اجبارى تعیین 
کنند کافى نیست و ضمانت اجرایى الزم را ندارد، بلکه باید پشتوانه و 
موجبات آن نیز تامین شود تا امکان دسترسى به اقالم مدون اقتصادى 
فراهم باشد. هر نظارت و اجبارى نیازمند پیش بینى زیرساخت و ابزار 

متناسب با آن است.

دنیاى اقتصاد: مهم ترین دغدغه هاى  فعاالن 
اقتصادى پس از تغییر و تحوالت رخ داده در وزارت 
جهاد کشاورزى براى رونق این بخش مطرح شد. 
اولین حضور سرپرست وزارت جهادکشاورزى در 
جمع نمایندگان بخش خصوصى از یکسو به محلى 
براى طرح اصلى ترین چالش ها و مطالبات فعاالن، 
تجار و تولیدکنندگان حوزه کشاورزى تبدیل شد 
و از سوى دیگر برنامه این وزارتخانه براى رونق 
و بهبود عملکرد این بخش رونمایى شد. «عدم 
استفاده مطلوب از مزیت هاى صادراتى»، «خأل 
یک شبکه منسجم توزیع»، «ادامه تخصیص ارز 
ترجیحى»، «حذف مشوق ها و جوایز صادراتى»، 
«حضور کمرنگ تشکل ها در تصمیم سازى هاى 
از  محصوالت  محدود  «سهم  بخش»،  این 
بازارهاى جهانى»، «قیمت گذارى دستورى» و 
«اصرار به موضوع پیمان سپارى ارزى» بخشى از 
مشکالت و موانعى است که به اعتقاد فعاالن، رونق 
بخش کشاورزى و صنایع غذایى را با مخاطره همراه 

کرده است. 
از این منظر رفع موانع مزبور و تسهیل فرآیندها 
مى تواند شرایط را براى حرکت به سمت رونق 
تولیدات کشاورزى مهیا کند. فعاالن همچنین به 
ارائه آخرین آمار از وضعیت صادرات محصوالت 
کشاورزى پرداختند که همزمان حاکى از کاهش 
صادرات به لحاظ ارزشى و وزنى نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بوده است. طى 8 ماه منتهى به 
آبان سال 98 رقمى در حدود 3/3 میلیارد دالر در 
حوزه کشاورزى و صنایع غذایى صادرات انجام شده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد به 
لحاظ ارزشى و 8 درصد به لحاظ وزنى افت داشته 
است. پیش بینى فعاالن این است که صادرات این 
دو بخش تا پایان سال به هدف گذارى تعیین شده 
یعنى 7/5 میلیارد دالر نرسد. از نگاه ناظران، براى 
بهبود بخشیدن به میزان صادرات بخش کشاورزى 
راهى جز حرکت به سمت مگاپروژه ها و تکمیل 
زنجیره تولید و صادرات نداریم. درحال حاضر، 
در  داخلى  تولیدات  میزان  آنکه  وجود  با 
بخش کشاورزى و صنایع غذایى از وضعیت نسبتا 
مطلوبى برخوردار است، اما به دلیل کامل نبودن 
«زنجیره تامین کاال» نمى توان از ظرفیت این 
تولیدات با هدف توسعه صادرات بهره  مند شد. 
در واقع باید از طریق همگرا کردن تولید از سه 
منظر «قیمت»، «لجستیک» و «حمل ونقل» به 
اصالح روندهاى فعلى پرداخت و شرایط را براى 
حضور موثر در بازارهاى هدف مهیا کرد.  اما از 
سوى دیگر سرپرست وزارت جهادکشاورزى 
وجود بخشى از خألها و چالش هاى مذکور را 
تایید و کوچک سازى و واگذارى تصدى گرى هاى 
دولتى به بخش خصوصى را راهکار اصلى خود 
براى حل وفصل چالش هاى پیش رو عنوان کرد. 
او بر نقش نظارتى دولت تاکید کرد و گفت که 
حداکثر وظیفه دولت ایفاى نقش حاکمیتى است 
و بخش خصوصى باید به عنوان پیشران توسعه در 

حوزه کشاورزى وارد عرصه شود. 
اما در نشست مشترك فعاالن بخش خصوصى با 
عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهادکشاورزى 
که در اتاق بازرگانى ایران برگزار شد، نمایندگان 
انجمن ها و صنایع مختلف به بیان اهم دغدغه هاى 
خود پرداختند. بخشى از مباحث مطرح شده 
به خواست هاى صنفى در زمینه هاى مختلف 
اختصاص داشت و بخشى دیگر چالش هاى کالنى 
بود که تمامى بخش کشاورزى را تحت تاثیر قرار 
داده است. در اینجا نگاهى به چالش هاى کالنى 
داشته ایم که از نگاه فعاالن اقتصادى کلیت حوزه 

کشاورزى را دچار مشکل کرده است. 

 اهم دغدغه ها
موانع صادراتى: به اعتقاد کارشناسان و 
فعاالن در شرایطى که ورود ارزهاى حاصل از 
فروش نفت کاهش یافته و قرار است در شرایط 
جدید در رویکرد کالن صادراتى کشور از صادرات 
نفتى به صادرات غیرنفتى نوعى پارادایم شیفت 
اتفاق بیفتد، بخش کشاورزى و صنایع غذایى 

پتانسیل هاى فراوانى براى کمک به تغییر این 
ریل گذارى دارند.

درحال حاضر اظهارات فعاالن نشان مى دهد 
که رشد صادراتى در این بخش با موانع جدى 
مواجه است، به گونه اى که درحال حاضر نمى توان 
ظرفیت هاى صادراتى بالقوه را به بالفعل تبدیل 
کرد و در عمل صادرکنندگان بى هویت و بى سابقه، 
جایگزین صادرکنندگان شناسنامه دار شده اند، 
صادرکنندگان جدیدى که در بازگشت ارزشان 
به کشور هم ضمانتى نیست. به اعتقاد فعاالن، 
حذف جوایز و مشوق هاى صادراتى و اصرار به 
پیمان سپارى ارزى براى صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزى از مهم ترین لطمه هاى وارده به این 
بخش بوده است. فعاالن معتقدند، پیمان سپارى 
ارزى در شرایط فعلى باعث شده است که بخشى از 
صادرات کشاورزى به شکل قاچاق از کشور خارج 
شود، بنابراین بازنگرى در حوزه سیاست هاى 
صادراتى ضرورى به نظر مى رسد. از سوى دیگر، 
بازگشت مشوق هاى صادراتى به عنوان یک اهرم 
حمایتى در مسیر رقابت پذیر کردن محصوالت 
مى تواند در بهبود عملکرد صادرات موثر باشد. 
تولیدکنندگان تاکید دارند که میزان تولیداتشان 
در برخى از محصوالت کشاورزى مانند طیور بیش 
از نیاز داخلى است، اما به دلیل موانع مذکور و 
همچنین آماده نبودن امکانات و زیرساخت هاى 
الزم، نمى توانند نسبت به صادرات محصوالت  

شان اقدام کنند.  
قیمت گذارى دستورى: یکى از چالش هایى 
که از گذشته تا به امروز روند طبیعى تولید را 
دچار اخالل کرده، قیمت گذارى دستورى است، 
اتفاقى که از یک سو حرکت طبیعى عرضه و 
تقاضا و مطلوبیت تولیدکننده و مصرف کننده را 
برهم زده و از طرفى باعث متضرر شدن بخشى 
از تولیدکنندگان در شرایط تورمى شده است، 
هستند  مجبور  تولیدى  فعاالن  به گونه اى که 
محصول نهایى خود را پایین تر از هزینه تمام شده و 
نرخ تورم تولیدکننده در بازار عرضه کنند. در چنین 
شرایطى فعاالن مجبور شده اند براى ادامه حیات 
و تامین سرمایه در گردش از سرمایه خودشان 

هزینه کنند.
 به اعتقاد فعاالن سیستم قیمت گذارى دستورى 
یا باید حذف شود یا حداقل براساس نرخ تورم 
قیمت ها را به روز کند. البته در مقابل سیاست گذار 
هم بر این باور است که نمى توان مصرف کننده را 
نادیده گرفت و باید نوعى توازن در سمت عرضه 
ایجاد کرد که در شرایط فعلى مصرف کننده از 
قدرت خرید برخوردار باشد. در این خصوص، 
کارشناسان معتقدند در سال هاى گذشته تا 
به امروز، سیاست گذار وجود تورم فزاینده را به 
گرانفروشى در سطح عرضه تقلیل داده و تالش 
کرده است با ابزارهاى تعزیراتى و کنترلى از جمله 
قیمت گذارى دستورى، از مصرف کننده حمایت 
کند، درحالى که این حمایت نمى تواند دوام چندانى 
داشته باشد، چراکه این حمایت از مسیر رونق 

تولید و عملکرد طبیعى بازار اتفاق نیفتاده است. 
واگذارى تصدى گرى هاى دولتى: یکى از 
مطالبات بخش خصوصى از وزارت جهادکشاورزى، 

حضور تشکل ها در تصمیم سازى هاى دولتى 
به شکل واقعى است. در این راستا حجیم بودن 
دولت و وجود دستگاه ها و سازمان هاى موازى در 
ساختار وزارتخانه مزبور باعث شده است که کمک 
گرفتن از بخش خصوصى از طریق برون سپارى 
برسد.  نظر  به  ضرورى  امرى  تصدى گرى ها 
درحال حاضر، حدود 180 هزار پرسنل در وزارت 
جهادکشاورزى مشغول به کار هستند که در 
مقایسه با استانداردهاى جهانى رقم بسیار باالیى 
به حساب مى آید. بخش خصوصى معتقد است با 
توجه به ظرفیت هاى باالى این بخش، سیاست گذار 
باید همفکرى  و تعامل با بخش خصوصى را تسریع 
کند و واگذارى امور به بخش خصوصى را با شتاب 

بیشترى در دستور کار قرار دهد. 
بازارهاى  از  محصوالت  محدود  سهم 
جهانى: براساس آمارهاى ارائه شده تولیدات 
محصوالت کشاورزى ایران کمتر از نیم درصد 
از سهم کل تولیدات محصوالت کشاورزى در 
دنیا است. درحال حاضر، عمده تمرکز ایران در 
تولیدات صادرات محور بر چهار محصول «خرما»، 
«زعفران»، «کشمش» و «پسته» استوار شده 
است، این درحالى است ظرفیت هاى فراوان در 
سایر محصوالت و امکان تنوع بخشى به تولیدات 
صادرات محور در ابعاد وسیع تر وجود دارد. به اعتقاد 
کارشناسان، در صورت ادامه این روند، ایران حتى 
بازار محصوالتى مانند پسته و خرما را با وجود آنکه 
در آنها سرآمد است به دیگر رقبا واگذار خواهد کرد. 
بودن یا نبودن دالر 4200 تومانى: فعاالن 
بازار معتقدند تخصیص دالر 4200 تومانى منجر 
به اتالف منابع شده است و در عمل کمکى به 
تولید و مصرف کننده نکرده است. تا کنون در 
سال جارى، رقمى در حدود 7 تا 8 میلیارد دالر 
ارز ترجیحى صرف واردات اقالم کشاورزى شده 
است و پیش بینى مى شود عددى در همین حدود 
براى سال آینده هزینه واردات در این بخش 
شود. کارشناسان بر این باورند در شرایط کاهش 
درآمدهاى نفتى، ادامه تخصیص این ارز به ضرر 
تولید و تجارت کشور است. ضمن آنکه با توجه به 
کسرى بودجه احتمالى در سال آینده این احتمال 
وجود دارد که سیاست گذار نتواند به میزانى که 
هدف گذارى کرده است، ارز ترجیحى را براى 
واردات کاالهاى اساسى تخصیص دهد و بنابراین 
الزم است که از هم اکنون به فکر سازوکارهاى 
جایگزین حمایتى براى بخش تولید و مصرف باشد. 

 دو نگاه حمایتى 
در نشست مشترك فعاالن حوزه کشاورزى 
و غذایى با سرپرست وزارت جهادکشاورزى، 
در  ایران،  اتاق  رئیس  شافعى  غالمحسین 
صحبت هایى نوع نگاه حمایتى سیاست گذار از 
تولید داخل را در کانون توجه قرار داد. رئیس اتاق 
ایران این پرسش را مطرح کرد که آیا حمایت دولت 
از تولید داخل باید مادام العمر باشد یا اینکه این 
حمایت باید از یک بازه زمانى مشخص برخوردار 
باشد؟ شافعى در پاسخ به این پرسش تصریح 
کرد که حذف واردات و رقیب خارجى و حمایت 
همیشگى، کمکى به تولید داخلى نمى کند، چراکه 

تولیدکنندگان در نهایت باید خود را در رقابت با 
تولیدات خارجى بسنجند، بنابراین بستن مسیر 
واردات به بهانه کمک به تولید داخلى، نمى تواند 
یک روش درست حمایتى باشد. باید حمایت ها 
در شروع یک فعالیت تولیدى اتفاق بیفتد ولى در 
ادامه تولیدکننده باید خودش راهش را پیدا کند. 

از  دیگرى  بخش  در  ایران  اتاق  رئیس 
صحبت هایش به ضعف در زیر ساخت ها از جمله 
بخش لجستیک و حمل ونقل اشاره و تصریح کرد: 
در صورتى که امروز تمامى دروازه هاى صادراتى به 
روى ما باز شود و حتى امکان 20 برابرى صادرات 
براى اقالم کشاورزى ایران نیز فراهم شود، امکاناتى 
براى حمل ونقل  محصوالت، به ویژه حمل ونقلى 
که داراى سیستم سردخانه اى باشد وجود ندارد. 
بنابراین باید به ریشه مشکالت توجه شود و حل 

آنها را مطالبه کرد.

  نگاه سیاست گذار
عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهادکشاورزى 
پس از طرح دغدغه فعاالن، مهم ترین برنامه 
خود براى رونق تولید و صادرات را واگذارى 
تصدى گرى هاى دولتى به بخش خصوصى عنوان 
کرد. به اعتقاد کشاورز، صادرات به تولید نظم 
مى دهد که توامان باعث منتفع شدن تولیدکننده 
و صادرکننده مى شود. البته او به برخى مالحظات 
از جمله توجه به «آب برى» محصوالت کشاورزى 
براى صادرات هم اشاره کرد. در چارچوب این نگاه، 
باید توجه شود که یک محصول از کدام منطقه 
کشور و با چه حجمى از آب برى صادر مى شود. 
چراکه به عنوان مثال براى تولید یک کیلوگرم 
گوشت قرمز 15 تن آب مصرف مى شود، بنابراین 
صادرات گوشت قرمز نمى تواند به صرفه باشد. 
براى همین باید به مساله آب برى محصوالت براى 

صادرات آنها توجه شود.
کشاورز همچنین به رابطه میان تولیدکننده و 
صادرکننده اشاره و تاکید کرد که این رابطه باید 
به صورت برد-برد تعریف شود. باید میان این دو 
گروه در حوزه کشاورزى تفاهمى بدون دخالت 

دولت به دست بیاید که به نفع هر دو گروه باشد. 
کاهش امور تصدى گرى هاى دولتى از دیگر 
محورهاى مهم صحبت هاى کشاورز بود. به گفته 
او، دولت نمى تواند ذى نفع اقتصادى باشد، بنابراین 
بخش دولتى باید حداکثر در چارچوب وظایف 
حاکمیتى خود عمل کند. از این منظر تمامى 
تصدى گرى ها قابلیت واگذارى به بخش خصوصى 
جهادکشاورزى  وزارت  سرپرست  دارد.  را 
تصریح کرد که مى توان اجراى بخشى از امور 
البته  سپرد،  بخش خصوصى  به  را  حاکمیتى 
مسوولیت امور حاکمیتى با دولت است و صرفا 
حوزه اجرا به بخش خصوصى واگذار مى شود. 
طبیعتا توسعه بخش کشاورزى با بزرگ شدن 
دولت اتفاق نمى افتد، بلکه با بیشتر شدن سرمایه 
بخش خصوصى و توانمند شدن آن حاصل مى شود. 
به گفته کشاورز، چنین تحولى به معنى بى نظمى 
نیست، بلکه این روش خود نوعى نظم جدید است. 
او تاکید کرد بدنه وزارت جهادکشاورزى 
با  مشورت  بدون  که  باشد  داشته  حق  نباید 
بخش خصوصى هیچ طرح و نظریه اى را اجرا 
کند، چون وزارت جهادکشاورزى ذى نفع نیست. 
او درخصوص حذف یا عدم حذف ارز ترجیحى 
توضیح داد: اگر به صورت بخشى و صنفى نگاه 
کنیم باید دالر 4200 تومانى حذف شود و قیمت ها 
در بازار شفاف باشد. ولى به عنوان عضوى از دولت 
نمى توانم با این کار موافقت کنم، چون اگر این ارز 
حذف شود قیمت محصولى مثل گوشت مرغ که 
درحال حاضر محصول پر مصرفى محسوب مى شود 
به کیلویى 30 هزار تومان مى رسد. نمى توان تولید 
را بدون مصرف دید. اگر تقاضا نباشد تولید سرکوب 
مى شود. بنابراین در حذف دالر 4200 تومانى 
باید ابعاد اجتماعى ماجرا را هم مد نظر داشت. 
او تصریح کرد که ارز کاالهاى نهایى تا حد امکان 
باید برداشته شود همان طور که دالر 4200 تومانى 

براى گوشت، چاى، کره و حبوبات نیز حذف شد. 

در نشست مشترك سرپرست وزارت جهادکشاورزى و فعاالن اقتصادى چه گذشت؟

10 مقصد اول توریست هاى جهاندست اندازهاى تولید و صادرات کشاورزى
آسیا و اقیانوسیه با رشد 7 درصدى حدود 436 میلیارد دالر 
درآمد و 30 درصد از سهم درآمد گردشگرى و اروپا با 5 درصد 
رشد و 570 میلیارد دالر درآمد و 39 درصد از سهم کل 
درآمد، از رشد متوسطى در عایدى گردشگرى خارجى نسبت 
به سال قبل بهره مند شدند. آفریقا با 3 درصد از سهم کل 
درآمد گردشگرى بین المللى و خاورمیانه با 5 درصد از سهم 
گردشگرى جهان با توجه به رشد قابل توجه در ورود گردشگر 
خارجى با رشد درآمد گردشگرى همراه بودند که سهم هرکدام 
از درآمد گردشگرى به ترتیب 38 میلیارد دالر با 2درصد رشد 
و 73 میلیارد دالر با 4 درصد رشد بوده است. اما در آمریکا 
با توجه به رشد ضعیف ورود گردشگران خارجى به آمریکاى 
مرکزى و جزایر کارائیب، میزان درآمد حاصل از آن نیز بدون 
رشد بوده است و با 334 میلیارد دالر همچنان 23 درصد از 

سهم درآمد توریسم خارجى را به خود اختصاص داده است.
اروپاى جنوبى و مدیترانه اى با 8 درصد رشد در ورودى 
گردشگر خارجى و 7 درصد رشد در درآمد حاصل از آن، در 
اکثر مناطق با رشدى دو رقمى همراه بود. در میان کشورهاى 
با ورودى بیشترتوریست، ایتالیا، یونان، پرتغال و کرواسى 
عملکرد قوى و مثبتى داشتند و ترکیه با نرخ ارز مناسب، 
روند بهبودى خود را ادامه داد و اسپانیا بزرگ ترین مقصد 
منطقه، رشد بسیارى در درآمد گردشگرى خارجى در سال 
2018 داشته است. اروپاى شرقى با رشد 4 درصد ورودى و 
3 درصد درآمد و اروپاى مرکزى با رشد 5 درصد ورودى و 9 
درصد درآمد برحسب میانگین منطقه رشد داشته اند و از جمله 
دلیل افزایش گردشگر، تسهیل ویزا براى چینى ها در برخى 
مناطق بوده است. روسیه به دلیل میزبانى جام جهانى 2018 
از رشدى دو رقمى برخوردار شد. در اروپاى غربى بلژیک 
عملکرد مثبتى داشته و به همراه هلند در این منطقه پیشتاز 
بودند. اروپاى شمالى با یک درصد رشد در ورودى گردشگران 

خارجى و درآمد حاصل از آن رشدى یکنواخت داشته است.

  مناطق گردشگرى جهان
منطقه آسیا و اقیانوسیه، سریع ترین رشد در ورودى و درآمد 
گردشگرى خارجى در سال 2018 را داشته است. افزایش 
قدرت خرید خارجى ها، افزایش حمل ونقل هوایى و تسهیل 
صدور ویزا منجر به افزایش سفر به این منطقه شده است. 
آسیاى جنوبى به علت رشد ورود گردشگرى در کشورهایى 
همچون ایران، نپال، سریالنکا و هند به عنوان بزرگ ترین 
مقصد این منطقه، 19 درصد رشد داشته است و درآمد 

گردشگر خارجى با رشدى، 10 درصدى همراه بوده است. 
ایران در سال 2018، در ورود گردشگر خارجى رشد 
50درصدى داشته و درآمد گردشگرى نیز با رشد بیشترى 
همراه بود. شمال شرقى آسیا به عنوان بزرگ ترین مقصد 
گردشگرى آسیا با 6 درصد رشد در ورودى و 9 درصد رشد 
درآمدى، با رشد گسترده اى همراه بوده است. کره جنوبى 
به دلیل میزبانى المپیک زمستانى 2018 در پیونگ یانگ، 
نتایج بسیار مثبتى در رشد ورودى و درآمد گردشگرى 
خارجى داشته است. ژاپن سومین مقصد بزرگ در آسیا از 
مرز 30 میلیون ورودى فراتر رفته و بیش از هفت میلیارد 
دالر نسبت به سال گذشته درآمد کسب کرد. جنوب شرقى 
آسیا با 6 درصد رشد در ورود گردشگر خارجى و 9 درصد 
رشد درآمدى همراه بوده است. تایلند بزرگ ترین مقصد این 
منطقه حدود 3 میلیون ورودى گردشگر خارجى و 6 میلیارد 
دالر درآمد بیشتر از سال گذشته داشته است و استرالیا 
به عنوان قدرتمندین کشور در جذب ورودى گردشگر خارجى 
با 3درصد رشد و کسب درآمد بسیار با رشد 7 درصد، منجر به 

رشد اقیانوسیه شده است.
آمریکا تجربه و نتایج متفاوتى داشته است. آمریکاى شمالى 
به دلیل رشد مداوم و عملکرد مثبت مکزیک و آمریکا دوسوم از 
کل ورودى با 4 درصد رشد را در اختیار دارد اما درآمد حاصل 
از آن بدون رشد بوده است. با توجه به رشد گسترده در سال 
2017،آمریکاى جنوبى در سال 2018 با یک درصد رشد ورود 
گردشگر خارجى نتایج متفاوتى به ویژه در کلمبیا، اکوادور و 
پرو داشته است. کاهش قیمت بازار بزرگ مرزى آرژانتین 
برخى از کشورهاى منطقه را تحت تاثیر قرار داد و رشد درآمد 

گردشگرى در این منطقه 3 درصد بوده است. 
آمریکاى مرکزى با کاهش 2 درصدى در ورود گردشگر 
خارجى به این منطقه رشد ضعیفى داشته و درآمد گردشگرى 
آن نیز یک درصد کاهش یافته است اگرچه کشورهاى بلیز، 
السالوادور و گواتماال رشد نسبتا قدرتمندى داشتند. جزایر 
کارائیب همچنان نتایج متفاوتى داشت و با توجه به رشد 
مناطقى همچون جمهورى دومینیکن و جامائیکا، بیشتر 
کشورها تحت تاثیر توفان ماه هاى اوت و سپتامبر 2017 با 

کاهش یک درصدى ورودى و درآمد همراه بودند.
آفریقاى شمالى عملکرد مثبت و قوى داشته و با 10 درصد 
رشد در ورودى و 4 درصد رشد درآمدى همراه بوده است. 
تونس با کاهش تبلیغات منفى علیه این کشور، بازار مناسبى 
براى گردشگران اروپایى به شمار مى رفت. مراکش نیز با سرعت 
بسیارى رشد کرده است. در جنوب صحراى آفریقا، جزایر کابو، 
ورد، کامور، موریس و سیشل رشد قدرتمندى داشتند. کنیا 
با بهبود امنیت و افزایش حمل ونقل هوایى و همچنین توگو، 
اوگاندا، ساحل عاج و زیمبابوه نتایج مثبتى داشتند. این منطقه 
با رشد 5 درصدى ورود گردشگر خارجى بیشترین میزان 

ورودى تا سال 2018 را داشته است.
خاورمیانه با رشد 5 درصدى در ورود گردشگر خارجى 
و 4درصد رشد درآمد، با بازگشت برخى کشورها به توسعه 
صنعت توریسم همراه بوده به گونه اى که در برخى مناطق 
گردشگرى یکى از ارکان اصلى در اقتصاد کشورها به شمار 
مى آمد و برخى از کشورهاى وابسته به نفت براى توسعه 
گردشگرى عملکردهاى مثبتى داشتند. مصر با افزایش 
بازدیدکنندگان بازار اروپایى از رشد دو رقمى در ورودى و 
درآمدها برخوردار شد. اردن و لبنان نیز با بهبود روند رشد 

گردشگرى همراه بودند.
 عربستان رشد کمى داشته و امارات با برگزارى نمایشگاه 
اکسپو در سال 2020 سعى در افزایش رشد گردشگرى خود 
دارد. با تسهیل ویزا، سرمایه گذارى و بازاریابى در صنعت 
گردشگرى در تع دادى از کشورها مانند قطر که بحران 
دیپلماسى در نیمه دوم سال 2018 را پشت سر گذاشته، شروع 

به بهبود کرده است. 
قطر درحال حاضر در دسترس ترین مقصد توریستى در 

خاورمیانه به لحاظ صدور ویزا به حساب مى آید.

ادامه از صفحه19

صنایع غذایى
Sanat-Tejarat@den.ir گروه صنعت: 42710225

دنیاى اقتصاد: مجرى طرح گیاهان دارویى وزارت جهادکشاورزى 
گفت: پژوهش ها نشان مى دهد که هزار و 728 گونه گیاه دارویى 
در انحصار ایران است. به گفته مجرى طرح گیاهان دارویى وزارت 
جهادکشاورزى ایران در تولید 20 تا 30 گونه گیاه دارویى از جمله 
زعفران رتبه برتر را در دنیا در اختیار دارد. به گزارش «ایرنا» حسین 
زینلى در همایش ملى گیاهان دارویى اظهار کرد: اکنون 90 درصد 
سهم تولید زعفران و 60 تا 70 درصد سهم تولید گل محمدى جهان 
مربوط به ایران است، همچنین در تولید زیره سیاه ایرانى و بسیارى 
از گیاهان دارویى دیگر رتبه یک دنیا را در اختیار داریم. او اضافه کرد: 
در این بین 70 درصد گیاهان مهم دارویى کشور متعلق به خراسان 
رضوى است که اکثرا گیاهانى کم آب طلب هستند و اگر کمى به آنها 
توجه شود مى توانند سهم بسیار قابل توجهى در اقتصاد کشور داشته 
باشند. وى ادامه داد: اگرچه ایران در گذشته و در عرصه طب سنتى 
و گیاهان دارویى رتبه هاى برتر دنیا را به خود اختصاص داده بود ولى 
اکنون جایگاهش به رتبه هاى میانى کاسته شده است. مجرى طرح 
گیاهان دارویى وزارت جهادکشاورزى گفت: طى سالیان گذشته 
با نگرشى که به گیاهان دارویى داشتیم و کم توجهى به پتانسیل 
ژنتیکى و آداب و رسوم قبلى بسیارى از منابع ما در این زمینه از بین 

رفتند و موجب وارد شدن عوارض بسیارى بر کشور شدند. 
زینلى افزود: طى یک دهه گذشته با توجه خاصى که به گیاهان 
دارویى در کشور شد، سند ملى گیاهان دارویى نوشته شد و نگاه 
مسووالن نیز به این موضوع مثبت تر شد و امروز شاهد این هستیم 

که گیاهان دارویى کشور به مرور مطرح مى شوند و اکنون 8هزار و 
500 گونه گیاهى در کشور داریم که 2 هزار و 300 گونه آنها دارویى 
هستند. وى ادامه داد: هر کدام از هزار و 728 گونه گیاه دارویى که 
در انحصار ایران است مى  تواند مانند زعفران سودآورى داشته باشد 
مثال درحال حاضر 70 درصد داروهاى گیاهى که در آلمان تولید 
مى  شود بر مبناى گیاهان دارویى ایران است و این موجب شده فقط 
60 میلیارد یورو ارزش افزوده گیاهان دارویى آنها باشد. مجرى طرح 
گیاهان دارویى وزارت جهادکشاورزى گفت: چون نمى خواهیم 
مانند دیگر گیاهان در محصوالت گیاهان دارویى هم دچار تشنج 
شویم به همین خاطر براساس کشاورزى مبتنى بر قرارداد حرکت 
مى کنیم مثال کسانى که وارد کشت گیاهان دارویى مى شوند باید از 
قبل مشخص کنند که محصولشان چیست. زینلى افزود: هر استان 
کشور داراى یک ویژگى خاص است که مستعد رشد بهتر چند گونه 
گیاهى است به همین خاطر در استان خراسان رضوى روى کشت 
گیاه زعفران، زیره سبز و سیاه متمرکز شده ایم و زیره سیاه یکى از 
گیاهان اصلى کشور است که دنیا تشنه این گیاه است و اگر به این 

گیاه توجه شود زعفران را پشت سر مى گذارد. 
وى تاکید کرد: براى ارتقاى جایگاه اقتصادى گیاهان باید تشکل ها 
را شکل دهیم و هرگیاه دارویى مانند زعفران باید یک تشکل ویژه 
خصوصى داشته باشد هرچند تاکنون هیچ گیاهى در کشور مانند 
زعفران قدرت نداشته است. مجرى طرح گیاهان دارویى وزارت 
جهادکشاورزى گفت: هنوز در ابتداى راه هستیم چون روى گیاهان 

دارویى در دنیا بسیار کار شده به همین خاطر دیگر نباید اشتباه کنیم 
و باید به سمت ارگانیک بودن و تولید محصول سالم حرکت کرد 
چون دنیا تشنه محصوالت ارگانیک و سالم است، گرچه متاسفانه 
آمار باالى سرطان ها در کشور نشان مى  دهد به محصوالت سالم 

توجه نکرده ایم. 
زینلى افزود: برند گیاهان دارویى در کشور ارگانیک بودن آنهاست 
و اگر محصوالت ارگانیک باشند به راحتى صادر خواهند شد چنانکه 
گیاهان دارویى ایران هنوز در دنیا خواهان دارد و تمامى محصوالتى 
که توان صادرات دارند از جمله آنغوزه، باریجه، زعفران و موسیر به 
اروپا صادر مى شوند و گیاه شیرین  بیان که زمانى از وجودش عذاب 
مى کشیدیم و براى نابودى اش میلیون ها تن سم استفاده مى کردیم 
را اکنون کم داریم و پس از واردات آن در داخل فرآورى و صادرش 
مى کنیم. وى ادامه داد: براى نخستین بار اختیارات صادرات 
گیاهان دارویى را به استان ها تفویض کرده ایم و باید ضمن آنکه 
بخش خصوصى تمامى اختیارات را برعهده مى گیرد نسبت به تربیت 
تجار با انصاف و ایجاد کنسرسیوم هایى که بتوان در بخش ارزش 
گیاهان دارویى از آن بهره برد اقدام کرد چون اگر زنجیره ارزش را 
تشکیل ندهیم در بسیارى از مراحل، شکست خواهیم خورد. مجرى 
طرح گیاهان دارویى وزارت جهادکشاورزى گفت: براى موفقیت 
زنجیره هاى ارزش نیازمند مشارکت مردمى آگاه هستیم و اگر 
آموزش و تربیت را در راس امور قرار دهیم بسیارى از تشکل ها ایجاد 

مى شود و زنجیره ارزش را شکل خواهند داد.

1728 گونه گیاه دارویى در انحصار ایران است 


