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«ایران» از تأثیر کاهش تولید و صادرات محصوالت کشاورزی بر زندگی جهانیان گزارش میدهد

واردات  ۱.۵میلیارد دالری خودرو به بازار ارز فشاری
وارد نخواهد کرد

مشکلی در تأمین ارز واردات خودرو نیست

گزارش روز

بررســیهای وزارت صنعــت ،نشــان میدهــد بــا توجــه بــه افزایــش
صادرات غیرنفتی و مثبت شــدن تراز تجاری کشــور ،مشــکل خاصی
برای تأمین ارز واردات خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا ،هفته گذشته ،سیدرضا فاطمیامین ،وزیر صمت
از تصویب کلیات آییننامه واردات خودرو در هیأتوزیران خبر داد و
گفــت :روشهای متعدد واردات خودرو در آییننامهای که هماکنون
در مراحل نهایی تصویب قرار دارد ،مشــخصشــده است .در شرایط
کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است،
واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.
در آییننامــه پیشــنهادی واردات خــودرو بــه انتقال فنــاوری برای
بهبــود کیفیــت صنعت خــودرو توجه ویژهای شــده اســت .هماکنون
خودروهــای اقتصــادی که در ســبد تولید خودروســازان قــرار دارند از
کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آنها باید متوقف شود.
تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راســتای تأمین این نوع
خودروها است که وضعیت مطلوبی در سبد محصوالت شرکتهای
خودروســازی داخلــی ندارد و در راســتای حمایت از اقشــار بــا درآمد
متوسط و کمدرآمد جامعه است.
بررســیهای وزارت صنعــت ،نشــان میدهد با توجه بــه افزایش
صادرات غیرنفتی و مثبت شــدن تراز تجاری کشــور ،مشــکل خاصی
بــرای تأمین ارز واردات خودرو در ســال جاری وجود نخواهد داشــت.
همچنیــن بعــد از گــذار از دوره کرونا عمالً شــاهد افزایش قابل توجه
قیمت نفت و ارزآوری نســبتاً مناسب این حوزه برای تأمین نیازهای
ارزی مرتبط با کاالهای اساسی مورد نیاز کشور نیز هستیم.
بر اســاس ارزیابی انجا م شده در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حداکثــر نیــاز ارزی بــرای واردات خــودرو در ســال جــاری حــدود ۱.۵
میلیــارد دالر اســت .با توجه به اعالم بانک مرکــزی مبنی بر اینکه در
ســامانه نیما ،طی ســال جاری تاکنون عرضه ارز بیــش از تقاضا بوده
است ،میتوان به اجرایی شدن طرح واردات خودرو برای ساماندهی
بازار خودروی کشور امیدوار بود.
همچنیــن بایــد به این نکته توجه داشــت که ســال گذشــته بیش
از ۵۰میلیارد دالر واردات از طریق مبادی رســمی کشــور انجا م شــده
اســت و برنامهریزی بــرای واردات حداکثر  ۱.۵میلیــارد دالر خودروی
خارجــی برای تنظیم بازار آشــفته خودرو عمالً فشــار خاصی به بازار
ارز نیز وارد نمیکند .البته یکی از اشــکاالتی که هنوز در مســیر واردات
خــودرو باقیمانده ،بحث واردات در قبال صادرات خودرو و قطعات
اســت .با توجه بــه وجود ابهاماتی درخصوص وجــود بازارهای جدی
بــرای واردات قطعــات و خــودرو به نظر میرســد میتوان به ســمت
راهحلهای جایگزین در این مسیر حرکت کرد.
در همیــن زمینــه اخیراً رئیس ســازمان توســعه تجــارت اعالم
کــرده اســت ،در برهــهای کــه تنظیم بازار خــودرو به واســطه ارز با
چالش جدی روبهرو است ،به نظر میرسد واردات خودرو در قبال
صــادرات محصــوالت مزیتدار همچــون تولیــدات دانشبنیان،
کارشناسیتر باشد.
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خنثی سازی بحران جهانی غذا در ایران

اقدام دولت سیزدهم در اصالح یارانه کاالهای اساسی ،مانع تسری بحران غذایی جهان به ایران میشود

گــروهاقتصــادی-بــا آغــاز جنگ روســیه و
اوکرایــن ،درابتــدا تصور اینکه ایــن درگیری
نظامــی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان
تأثیرگــذار باشــد ،ممکــن نبــود ،امــا تنها با
گذشــت چندین روز بتدریج آثارآن نمایان
شد.
بــا توجه به ســهم و نقش این دو کشــور
در تولید و صادرات بســیاری از محصوالت
اساسی بخصوص کشاورزی ،تمام بازارهای
جهانــی تحت تأثیــر قرارگرفتند بــه طوری
که صاحبنظران آن را با بحران ســال 2008
میالدی مقایسه میکنند .برهمین اساس،
تصمیمات دولت ســیزدهم بــرای اصالح
سیاست ارزترجیحی که بهصورت مستقیم
با اقــام غذایی و اساســی درارتباط اســت،
میتوانــد تــا حــدود زیــادی ســدی در برابر
ضربههــای بازارجهانــی بــه بــازار داخلــی
ایــران شــود .درواقــع رشــد شــدید قیمــت
محصوالت کشــاورزی و دشــواری در تأمین
آنها درصورت ادامه سیاست ارز ترجیحی،
برای ســالجاری بخش عمــدهای از منابع
ارزی کشور را میبلعید.
 ëëدامنــه آثــار یک جنــگ بر ســفره مردم
جهان
روسیه و اوکراین  56درصد از تولید و 64
درصد از صادرات روغن آفتابگردان جهان
را در اختیــار دارند .درخصوص گندم نیز 19
درصد از گندم جهان دراین دو کشور تولید و
 23درصد از صادرات این محصول اساسی
نیز ازســوی ایــن دو کشــور انجام میشــود.
در محصــول جــو هم ســهم تولید روســیه
و اوکرایــن از تولیــد جهانــی بــه  13درصد و
ســهم آنها در صادرات این محصول به 19
درصد میرســد .همچنین درحالی که 4.4
درصــد از ذرت دامــی در روســیه و اوکرایــن
تولید میشود ،ســهم آنها در صادرات این
محصول 18درصد است.
ایــن اعداد و ارقام بخوبی نشــان دهنده
میزان اثرگذاری این دو کشور در بازار جهانی

محصوالت کشــاورزی و غذاســت .درگیری
نظامــی میان ایــن دو کشــور ضمــن اینکه
موجب کاهــش صادرات ایــن محصوالت
شــده ،بلکه به علت اعمال تحریم ازسوی
کشــورهای اروپایی و امریکا بر روســیه فشار
بیشتری بر بازارجهانی وارد کرده است.
نخســتین تأثیر جنگ روســیه و اوکراین
افزایششدیدقیمتمحصوالتغذاییدر
جهاناستکهمحصوالتیمانندگندم،جو،
ذرت و روغن آفتابگردان را شامل میشود.
امــا این تأثیر تنهــا به بــازار این محصوالت
محدود نشــده ،چرا که درالیه دوم آثاری که
بهدنبال دارد ،تولید گوشت قرمز و سفید را
نیز تحت تأثیر خود قرارداده است .با توجه
بــه اینکه بخش عمده از غــذای دام و طیور
از محصــوالت کشــاورزی تأمین میشــود،
محدودیــت و افزایــش شــدید قیمــت این
محصوالت به باال رفتن قیمت تمام شــده
گوشــت در جهان منجر شده است .ازسوی
دیگر ســهم قابــل توجــه روســیه و اوکراین
در تولیــد و صــادرات کودهــای کشــاورزی،
آینــده امنیــت غذایی جهــان را تحت تأثیر
قــرارداده اســت .درواقــع درکنــار تأثیــری
کــه کاهــش صــادرات محصوالت اساســی
روسیه و اوکراین بر بازارهای جهانی داشته،
افزایــش قیمــت تمــام شــده و همچنیــن
محدودیــت درتأمیــن کودهــای کشــاورزی
تولید این محصوالت در سایر کشورها را نیز
تحتالشــعاع قرارداده است ،به طوری که
بهدلیل شوکهای قیمتی ،سایر کشورهای
تولیدکننــده محصــوالت اساســی و غذایی
نیز برای جلوگیری از رشد قیمت در داخل
اقدام به محدودیت یا توقف صادرات خود
کرد هاند.
 ëëصادرات متوقف شد
باگسترشبحرانایجادشدهدربازارهای
جهانی ،بر تعداد کشــورهایی کــه صادرات
محصــوالت اساســی خــود را محــدود یــا
متوقفمیکنند،افزودهشدهاست.عالوهبر

روسیه و اوکراین که بهدلیل درگیری نظامی
ایــن کار را انجــام دادهاند ،کشــورهای دیگر
مانند اندونزی ،آرژانتین ،قزاقستان و ...نیز
این سیاست را درپیش گرفتهاند .درهمین
راســتا ،قزاقســتان هم بهصــورت مقطعی
صــادرات گنــدم و آرد خــود را متوقــف
کرد .همچنیــن اندونــزی بهعنــوان یکی از
صادرکنندگان بــزرگ روغنهای گیاهی در
جهان ،صادرات این محصوالت را به نصف
کاهــش داد.اکنــون دامنــه این سیاســت به
سایرمحصوالتغذایینیزتسریپیداکرده
به طــوری که تولیدکنندگان بزرگ گوشــت
قرمــز درجهان نیز صادرات خود را محدود
کردند که مهمترین آنها آرژانتین اســت که
صادرات خود را متوقف کرده است.
 ëëکمبود جهانی کودهای شیمیایی
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،کاهــش یــا
توقف صادرات محصوالت کشــاورزی تنها
مسألهاینیستکهمردمدنیابایدنگرانآن
باشند ،چرا که از ناحیه افت شدید دسترسی
کشــاورزان بــه کودهــای کشــاورزی نگرانــی
جدیتــری به وجود آمده که امنیت غذایی
دنیا درآینده را نیز به خطر میاندازد .تمام
کشاورزان جهان برای تولید محصوالت به
کــود نیــاز دارند که جنــگ روســیه و اوکراین
روند توزیع آن را دگرگون کرده است.
مشکالت زنجیره عرضه و درگیری بین
روسیه و اوکراین صادرات کودهای کشاورزی
روســیه و بــاروس از طریــق دریای ســیاه را
مختل کرده و کشاورزان را به دردسر انداخته
است.
روســیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان
کودهــای کشــاورزی در دنیــا اســت .طبــق
گــزارش ســازمان کشــاورزی و غــذای ملــل
متحد ،روسیه در سال ۲۰۲۱صادرکننده برتر
کودهــای نیتروژنــی و دومیــن عرضهکننده
بزرگ کودهای پتاس و فسفر در جهان بود.
اختــال در عرضــه کودهــای کشــاورزی
روســیه ،قیمــت آن را بــاال بــرده اســت.

بهعــاوه ،بســیاری از کودهــای نیتروژنــی از
گاز طبیعی بهدســت میآینــد و با توجه به
شــرایط اوکراین و روســیه و اختــال در بازار
صادرات گاز ،عرضه این کودها هم با کمبود
مواجه شــده و قیمت آنهــا  ۳۰تا  ۷۰درصد
با توجه به نوعشان باال رفتهاست .بنابراین
بسیاری از کشاورزان از کود دامی بهجای کود
شیمیایی استفاده میکنند .کمبود جهانی
کودهــای شــیمیایی کشــاورزان محلــی در
ایالت ویسکانسین امریکا را تحت تأثیر قرار
داده است.
برهمیناساس،شاهدتأثیراینمعضل
درکاهــش تولید محصــوالت مهمی نظیر
گنــدم هســتیم و خود عامــل تــازهای برای
افزایــش مجــدد قیمتهــا دربازارجهانــی
اســت .بــرای مثــال هنــد بهعنــوان یکــی از
بزرگتریــن تولیدکنندههــای گنــدم بهدلیل
کمبودکودشیمیاییسطحزیرکشتخودرا
کاهش داده و تولید بیش از  111میلیون تنی
آن به زیر 100میلیون تن میرسد.
تونــی بیــل رئیــس یــک شــرکت بزرگ
تولیدکننــده کود شــیمیایی در جهان گفت
بزرگترین نگرانی من این است که درنتیجه
کاهش مصرف کودهای شیمیایی با کمبود
شدید مواد غذایی در برخی مناطق جهان
مواجــه شــویم .در فیلیپیــن هر کیســه کود
شــیمیایی حــدود  ۵۷دالر قیمــت دارد که
این رقم نســبت به ســال گذشته در همین
زمان  ۳برابر شده اســت .انتظار میرود که
تولید محصوالت کشاورزی در فیلیپین طی
ســالجاری بیــش از  ۱۰درصــد کاهش پیدا
کند .مؤسســه تحقیقــات بینالمللی برنج
پیشبینی کرده تولید جهانی این محصول
در ســال زراعی جاری  ۱۰درصد کاهش پیدا
کند یعنی ۳۶میلیون تن کمتر از سال قبل .
 ëëجهش قیمتها
براساسگزارشچشماندازتأمینگندم
بانکجهانیاوکرایندرتولیدمحصولهای
کشــاورزی در دنیــا نقش مهمــی دارد .این

جلد نشریه اکونومیست درباره هشدار فاجعه غذا در آینده
کشــور هم بهدلیــل جنگ تــوان تولیدش و
هم بهدلیــل محدودیتهای بنــدری توان
صادراتــش را از دســت داده اســت .در ایــن
شرایطپیشبینیمیشوددرانتهایامسال
قیمــت گنــدم کــه یکــی از محصولهــای
کشــاورزی مهــم صادراتــی اوکرایــن اســت
بالــغ بر  ۴۰درصد رشــد کند و قیمت روغن
آفتابگــردان هــم بــا افزایــش  ۲۷درصدی
همــراه باشــد .بســته شــدن بنــادر اصلــی
صــادرات گنــدم و ذرت در اوکراین بهدلیل
جنــگ باعث افزایــش  ۱۷درصدی قیمت
غالت در ماه گذشته شده و صادرات روسیه

نیز بهدلیل مشکالت مالی و کشتیرانی کند
شــده اســت .قیمت جهانــی گنــدم در ماه
مــارس  ۱۹.۷درصد نســبت به ماه گذشــته
افزایش یافته ،در حالی که قیمت ذرت ۱۹.۱
درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت.
پیشبینی میشود قیمت گندم در مقایسه
با ســال گذشــته  ۴۲.۷درصــد افزایش یابد
و بــه رکوردهای جدیدی از نظر دالر برســد.
طبق ارزیابیها ،قیمت جــو  ۳۳.۳درصد،
ســویا  ۲۰درصد ،روغــن  ۲۹.۸درصد و مرغ
 ۴۱.۸درصــد در بازارهــای جهانــی افزایش
خواهدیافت.

