
پس لرزه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده های دامی
در گفتگو با عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

ــان  ممکــن اســت  ــن می ــف حاکمیــت و دولت هــا می باشــد. در ای ــن کاالهــای اساســی مــردم یکــی از وظای تامی

ــی  ــه  ی بین امللل ــت هایی در عرص ــی ها و سیاس ــاذ خط مش ــه اتخ ــدام ب ــی، اق ــع مل ــن مناف ــتای تامی ــت در راس حاکمی

ــه  ــف جامع ــار مختل ــر اقش ــوازن ب ــا نامت ــوازن ی ــادی مت ــادی و غیراقتص ــارهای اقتص ــل فش ــتلزم تحمی ــه مس ــد ک مناین

خواهــد بــود. لــذا بدیهــی اســت کــه در چنیــن رشایطــی، سیاســت گذار بــر اســاس اصــل جــران، موظــف بــه جــران 

ــا  هزینه هــای تحمیــل شــده بــه افــراد و کاهــش فشــارهای خارجــی وارده بــر شــهروندان خواهــد بــود. تخصیــص ارز ب

نــرخ ترجیحــی، یکــی از اقدامــات دولــت بــا ایــن منظــور در طــی ســال های 1397 تــا 1399 بــوده اســت چــرا کــه بــا 

شــوک ارزی و جهــش شــدید نــرخ ارز، هزینه هــای تولیــد و بــه تبــع آن قیمــت متــام شــده و بــازار محصــوالت افزایــش 

یافــت. حــال ایــن روزهــا، زمزمــه حــذف ارز 4200 از نهاده هــای دامــی بــه گــوش می رســد کــه نگاشــته بــرای آگاهــی از 

تبعــات ایــن موضــوع بــا فاطمــه پاســبان، عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش هــای برنامــه ریــزی، اقتصــاد کشــاورزی 

و توســعه روســتایی بــه گفتگــو پرداختــه اســت.

پاســبان بــا بیــان اینکــه تخصیــص نــرخ ارز ترجیحــی با مشــکالت 

و چالش هایــی روبــرو بــوده اســت، گفــت: پــس از تخصیــص ارز 

4200 تومانــی و ادامــه نوســانات قیمــت نهــاده هــا و  کاالهــاو 

کاهــش درآمدهــای دولــت، ســناریو تــک  نرخــی شــدن نــرخ ارز 

ــی  ــد؛ یعن ــرح ش ــی و ارز آزاد مط ــوی ارز نیامی ــه س ــت ب و حرک

تغییــر نــرخ ارز رســمی کشــور از 4200 تومــان بــه نــرخ نیامیــی 

ــات  ــاس ادبی ــر اس ــور(.  ب ــی کش ــول مل ــش ارزش پ و آزاد )کاه

موضــوع سیاســت تضعیــف ارزش پــول ملــی، از طریــق افزایــش 

صــادرات و کاهــش واردات بــه رشــد اقتصــادی کمــك می کنــد؛ 

امــا از ســوی دیگــر، افزایــش تــورم و کاهــش قــدرت خریــد پــول 

ملــی، مانعــی بــرای رشــد اقتصــادی خواهــد بــود.

ــق  ــادی از طری ــد اقتص ــش رش ــا کاه ــش ی ــه داد: افزای وی ادام

تضعیــف ارزش پــول ملــی بــه برآینــد ایــن دو اثــر در اقتصــاد هــر 

کشــور بســتگی دارد کــه بــا توجــه بــه ســاختار اقتصادی کشــور و 

قــرار گرفــن در رشایــط تحریمــی و شــیوع ویــروس کوویــد19، به 

نظــر می رســد، احصــای پیامدهــای منفــی و ارائــه راهــکار بــرای 

مدیریــت خطــرات پیــش رو، از جملــه الزامــات سیاســتگذاری در 

خصــوص نــرخ ارز اســت. 

شوک ارزی سال 91 و 97، زلزله به جان قیمت 

نهاده های دامی انداخت

پاســبان بــا بیــان اینکــه بخــش دام، طیــور و تولیــدات دامــی بــه 

شــدت از تغییــر سیاســت ارزی متاثــر می شــوند، گفــت: عمــده 

ــت ارزی و  ــر سیاس ــا تغیی ــوده و ب ــی ب ــی واردات ــای دام نهاده ه

نوســان نــرخ ارز، قیمــت آن در  بــازار تغییــر مــی یابــد. شــاهد آن 

هــم تغییــر و نوســان قیمــت نهــاده هــای دامــی در بــازار داخلــی 

اســت کــه در بســر تحریــم و نوســانات ارزی و هــم اکنــون شــیوع 

ویــروس کوویــد 19 بــه شــدت تغییــر قیمــت داشــته اســت. بــرای 

منونــه در ســال 1391 کــه کشــور بــا شــوک ارزی 92 درصــدی 

و در ســال 1397 بــا شــوک ارزی 83 درصــدی مواجــه شــد، 

تــورم شــدید در نهاده هــای تولیــد بخــش دام و طیــور مشــاهده 

ــت  ــش قیم ــا افزای ــا ب ــه نهاده ه ــه هم ــه ای ک ــه گون ــود. ب می ش

روبــرو بــوده و بیشــرین افزایــش قیمــت در ســال 1391 مربــوط 

ــش  ــد افزای ــا 114 درص ــی ب ــویای خارج ــه س ــاده کنجال ــه نه ب

قیمــت نســبت بــه ســال قبــل و در ســال 1397 بیشــرین 

افزایــش قیمــت مربــوط بــه مکمــل مــرغ تخم گــذار بــا 98درصــد 

افزایــش قیمــت نســبت بــه ســال قبــل روبــرو بــوده اســت.

سیاست رسکوب قیمت محصوالت کشاورزی به چه 

بهایی؟

ــی در  ــای دام ــت نهاده ه ــه قیم ــه مقایس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــا  ــن 3 ت ــه بی ــد ک ــان می ده ــال 1390 نش ــا س ــال 1398 ب س

13 برابــر و نســبت بــه ســال 1397 بیــن یــک تــا ســه برابــر شــده 

ــان  ــول زم ــور در ط ــای دام و طی ــت نهاده ه ــت: قیم ــت، گف اس

ــن رو  ــت. از ای ــته اس ــل برنگش ــت قب ــه قیم ــه و ب ــش یافت افزای

ــت  ــرغ، گوش ــرغ، تخم م ــده م ــام ش ــت مت ــش قیم ــار افزای انتظ

قرمــز و شــیر وجــود دارد. از آنجــا کــه در ایــران همــواره بــه منظــور 

حامیــت از مرصف کننــده، سیاســت رسکــوب قیمــت محصــوالت 

بــه  ناکافــی  توجــه  دارد،  وجــود  بخــش کشــاورزی  تولیــدی 

ــف  ــت های مختل ــق سیاس ــد، از طری ــداری تولی ــودآوری و پای س

حامیتــی و افزایــش بهــره وری، احتــامل کاهــش انگیــزه تولیــد را 

ــرای فعــاالن ایــن بخــش رقــم خواهــد زد. ب

یکسان سازی نرخ ارز؛ دوای درد کنرتل قیمت 

نهاده های دامی

ــات علمــی موسســه پژوهش هــای اقتصــاد کشــاورزی  عضــو هی

ــت ارزی را سیاســت  ــری از ران ــرخ ارز و جلوگی یکســان ســازی ن

ــزود: نحــوه جــران  ــرای اقتصــاد کشــور دانســت و اف ــی ب معقول

ــی  ــت فراوان ــت گذاری از اهمی ــن سیاس ــل از ای ــای حاص زیان ه

میدانــی،  تحقیــق  و  مطالعــه  نیازمنــد  کــه  اســت  برخــوردار 

ــنده  ــده، فروش ــده، واردکنن ــان )تولیدکنن ــا ذینفع ــی ب هم اندیش

و...( می باشــد تــا بتــوان بــا انتخــاب روش هــای صحیــح در 

طــول زنجیــره ارزش محصــول و  فعالیت هــای بازیگــران آن، 

افزایــش بهــره وری و کارایــی و در نهایــت کاهــش قیمــت متــام 

ــراه آورد. ــه هم ــده را ب ش

مسئولیت پذیری و پاسخگویی، الزمه کارآمدی 

زنجیره نهاده های دامی

تحقــق کاهــش قیمــت متــام شــده  نیازمنــد سیســتم حســابداری 

قیمــت متــام شــده هــر فعالیــت در طــول زنجیــره ارزش، پایــگاه 

ــا  ــاده ه ــوص نه ــی در خص ــل و جهان ــات داخ ــا و اطالع داده ه

و محصــوالت دامــی، روش منطقــی و اقتصــادی تعییــن قیمــت 

ــاد و  ــت و فس ــدون ران ــی ب ــای رقابت ــاد فض ــول، ایج ــازار محص ب

ســپردن کار بــه مــردم در قالــب رویکــرد حکمرانــی خــوب بــوده 

ــایر بازیگــران بــا مشــورت و همفکــری  ــار س ــه دولــت در کن ک

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی را ب ــا حامیت ــتی و ی ــات سیاس ــان اقدام آن

هــدف مشــخص را اعــامل منایــد. در  ایــن میــان بازیگــران 

زنجیــره ارزش  در قبــال حامیت هــای دولتــی )قیمتــی و یــا غیــر 

قیمتــی( متعهــد و مســئولیت پذیــر بــوده تــا بــه هــدف مــورد نظــر 

دســت یابنــد. 

بــدون مســئولیت پذیــری و پاســخگویی عمــال کارآمــدی زنجیــره 

اتفــاق نخواهــد افتــاد .
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