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آب و کشاورزی

بــه دنبال امضــای تفاهمنامــهای بین اتاق هــدف از تشــکیل ایــن دبیرخانــه بهبود
بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران و شــاخصهای اقتصادی آب بــه منظور افزایش
دســتگاههای تخصصی مرتبط با آب ،دبیرخانه بهرهوری و بهبود مدیریت منابع آب در راستای
خروج از چالشها و بحران منابع آب ،رونق تولید
دائمی اقتصاد آب تشکیل میشود.

و افزایش رقابتپذیری ،توسعه استفاده از پساب و
بازچرخانی آب به عنوان جایگزین و بهبود نظام
تخصیص و اصالح الگوی مصرف در بخشهای
مختلف مصرف آب است.

دبیرخانه دائمی
اقتصاد آب
تشکیل میشود
چهارشنبه  6دیماه  8 1396ربیع الثانی  27 1439دسامبر 2017شماره  8 92صفحه

بررسی مسیر اصالح کشاورزی در ایران در گفتوگو با مهدی آگاه

به نام بحران ،به کام صنعت
مهدی آگاه میگوید :اگر بحران آب داریم  -که داریم -چرا تنها خواستار
توقف کشاورزی هســتیم .آیا راهکار مقابله با بحران آب این است که فقط
بگوییم کشاورزی را تعطیل کنیم .چرا به صنعت توجه نمیکنیم؟ چه کسی
گفته کشاورزی صرفه ندارد اما صنعت دارد .تا زمانی که ما قیمت آب و انرژی
را در کشور واقعی نکنیم ،غیرممکن است بتوانیم متوجه شویم که چه کاری
صرفه اقتصادی دارد و چه کاری ندارد.
مهدی آگاه فرد ناشناســی نیســت .فرزند غالمرضا آگاه اســت و برادر
منوچهر آگاه .نام خودش و پدرش با پســته ،ارزآورترین محصول کشاورزی
ایران گرهخورده و نام برادرش با نوسازی اقتصاد ایران .غالمرضا آگاه اولین
کسی بود که رفسنجانیها را به تولید و کاشت پسته تشویق کرد .در جنگ
جهانی دوم ،مغز پسته را به نام «جیره غذایی» ،به ارتشهای متفقین و آلمان
شناســاند و در سفر نیل آرمسترانگ به ایران پسته ایران را به او هدیه داد.
برای صادرات پسته ایران به آمریکا تا مرز ورشکستگی پیش رفت و سرمایهای
عظیم هزینه کرد تا توانســت درخت بنه جنگلی را با پسته اهلی پیوند بزند
و پسته تولیدی را به بازارهای دنیا صادر کند .برادرش منوچهر آگاه دکترای
اقتصاد دانشگاه آکسفورد را دارد و سال  ۱۳۳۸که به ایران بازگشت ریاست
اداره بررسیهای اقتصادی بانک ملی و بانک مرکزی را بر عهده گرفت و تالش
کرد نهاد تولید آمار کالن اقتصادی را پایهگذاری کند .مهدی آگاه را در تهران
مالقات میکنیم؛ او ادامهدهنده راه پدر در صنعت پسته است و مدتهاست
در اندیشکده تدبیر آب ایران به بررسی اوضاع کشاورزی در شرایط بحرانی
آبی میپردازد .گفتوگوی تجارت فردا با مهدی آگاه حدود دو ساعت طول
میکشد .گفتوگویی متفاوت درباره اوضاع کشاورزی و نقد سیاستهای در
ش گرفتهشده برای توقف آن از یکسو و طرح خودکفایی غالت و دانههای
پی 
روغنی از سوی برخی مسووالن دیگر .آنچه در ادامه میآید بخشهایی از این
مصاحبه است که قابلیت انتشار دارد.
***
مساله بحران آب یک دغدغه جدی است .دغدغهای که هم دامن تامین آب
مورد نیاز در بخش شرب را گرفته هم صنعت و هم کشاورزی را .در این میان
اما مساله کشــاورزی همواره با انتقاد بیشتری مواجه بوده .چراکه آمارهایی
که منتشــر میشود میگوید حدود  ۹۲درصد آب کشور در بخش کشاورزی
مصرف میشود اما کشاورزی آب را به هدر میدهد و بهرهوری الزم را ندارد.
در آخرین اظهارنظر هم رئیس خانه کشاورز گفته کشاورزی با پول نفت دیگر
جای کار ندارد و هزینه تولید برخی از محصوالت کشاورزی در ایران بیش از
دو برابر قیمت جهانی است.
بگذارید گفتوگو را با بررســی سخنان آقای کالنتری آغاز کنیم چون من با بخشی
از این سخنان مخالفم و میخواهم چند نقد کلی به آن وارد کنم .ایشان مساله توقف
تولید برخی از محصوالت کشــاورزی به دلیل کمبود آب را مطرح میکند و میگوید
هزینه تولید برخی از محصوالت کشــاورزی در ایــران بیش از دو برابر قیمت جهانی
است .اما آیا این مساله محدود به محصوالت کشاورزی است؟ اگر بخواهیم از این منظر
به بخش کشــاورزی نگاه کنیم ،باید بگویم که همه صنایع بزرگ ما در داخل کشــور
ورشکســتهاند .این صنایع یا با عدم محاســبه هزینه واقعی استهالک ،یا در پناه دیوار
بلند تعرفههای گمرک وارداتی یا با دریافت یارانههای پنهان انرژی و آب توانســتهاند
تاکنون سرپا بمانند .شرکت هواپیمای ملی ایران از گروه اول است که نمیتواند ناوگان
خود را از محل ذخیرههای اســتهالک بازسازی کند .شرکت ایرانخودرو از گروه دوم
است که حیات خود را عمدتاً مرهون تعرفههای سهمگین وارداتی است .صنایع فوالد،
پتروشیمی و ذوب مس در گروه سوم قرار میگیرند که چنانچه قیمتهای بینالمللی
انرژی حاکم میشد ادامه حیاتشان غیرممکن بود.
نکته دیگر اینکه آیا آقای کالنتری میخواهد با تعطیل کردن کشاورزی ،آب مصرفی
ایــن بخش را بــه صنعت بدهد؟ یعنی آب را از یک بخش که به گفته ایشــان صرفه
اقتصادی ندارد بگیریم و به بخش دیگری بدهیم که قطعاً ورشکستهاند؟ این شرکتهای
ورشکسته چگونه میتوانند جانشین بخش کشاورزی ما بشوند؟ وضعیت ما در بخش
صنعت به مراتب از بخش کشــاورزی بدتر اســت .ظاهرا ً بهترین و پرسودترین صنعت
در ایران ،تولید فوالد اســت .این صنعت و کارخانههای تولیدکننده فوالد بزرگترین
دریافتکنندگان یارانه انرژی در کشورند .یکی از بزرگترین کارخانههای این صنعت،
در سال  92حدود یک میلیارد و  320میلیون دالر یارانه پنهان انرژی از دولت دریافت
کرده است .منابع انرژی آبشخور برخی از صنایع خاص شده است .انرژی را با قیمتهای
واهی و بسیار بسیار اندک به بخش صنعت میدهند .میخواهید چنین صنایعی با این
حجم از یارانه ســودآور نباشــند! اما در مقابل بخش کشاورزی ما انرژی بسیار اندکی
ال در کاشت
مصرف میکند و در نتیجه یارانه انرژی که میگیرد بســیار کم اســت .مث ً
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امروزه دو موضوع امنیت غذایی و توســعه پایدار از مرز تفکر اندیشــمندان فراتر
رفته و بهمنزله دو هدف کلیدی در دستور کار برنامهریزان اقتصادی و سیاستگذاران
قرار گرفته است.
سیاستهای کشاورزی در جهت نیل به این اهداف با دو رویکرد متفاوت در گروه
کشورهای توسعهیافته و عقبمانده اتخاذ و اجرا میشود بهگونهای که در کشورهای
کمتر توسعهیافته ،فقیر یا عقبمانده هدف اساسی نیل به امنیت غذایی با چشماندازی
بر مدار توســعه پایدار بوده حال آنکه در گروه کشورهای توسعهیافته هدف تثبیت
شرایط مطلوب و آثار مثبت حاصل از دستیابی به امنیت غذایی در برآیند مولفههای
سهگانه توسعه پایدار است.
در کشــور ما در طول چهار دهه گذشته سیاســتها و راهبردهای گوناگونی در
چارچوب سند چشمانداز و برنامههای پنجساله توسعه در جهت دستیابی به امنیت
غذایی و توســعه پایدار به کار گرفته شدهاند .هرچند نتایج حاصل این سیاستها با
تامل بیشتری باید بررسی شود.
اما دغدغه امروز بسیاری از تصمیمسازان اقتصادی این است که در شرایط گسترش
آثار ناشی از تغییرات اقلیمی ،بحران منابع آبی و حاکمیت کشاورزی سنتی آن هم
با بهرهوری پایین آیا هنوز هم باید توســعه کشــاورزی بهعنوان یک راهبرد اساسی
مورد توجه قرار گیرد یا خیر؟
در این راســتا برخی مسووالن و مدیران ارشد کشور معتقدند توسعه کشاورزی با
توجه به محدویتهای مذکور در کشــور ما چندان جایگاهی ندارد و سیاستهایی
از قبیل نیل به خودکفایی را ناکارآمد و منشــأ بحران منابع آب و ســایر مخاطرات
زیســتمحیطی کشور میپندارند .این گروه اما هیچگاه حاضر به ارزیابی آثار منفی
سیاستهای کشــاورزی نامتناسبی نبودهاند که توسط خود آنان اتخاذ و اجرا شده
و بخشــی از نابسامانیهای بخش کشــاورزی و اقتصاد کالن را در پی داشته است.
در بررســی سه موضوع اهمیت و جایگاه کلیدی بخش کشاورزی ،بحران منابع آب
و توســعه پایدار نباید عواطف و احساسات بر منطق و ضروریتهای اقتصادی غلبه
کند .بلکه باید روابط متقابل و ســاختاری بین آنها مورد تجزبه و تحلیل قرار گیرند
تا امکان تدوین یک راهبرد واقعگرایانه در زمینه توسعه کشاورزی میسر شود.
در اقتصادهای در حال رشــد و گذار ،اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی از دو بعد
قابل بررسی است.
از یکســو روند تحوالت ماهیتی و درونیبخش که در طول قرنها از کشــاورزی
معیشتی به کشاورزی تجاری نوین تغییر ماهیت داده ،بهگونهای که بدون کوچکترین

گندم چنانچه نرخ برق برای مصارف صنعتی و کشــاورزی یکنواخت شود حدود چهار
درصد به هزینههای تولید اضافه میشــود .اما این یارانهها در بخش صنعت  20تا 50
درصد هزینه تولید اســت .ما تمام هموغم و توان خــود را صرف تولید فوالد ،مس و
سیمان کردهایم .اما یارانههای پنهان انرژی که به این صنایع داده میشود بسیار زیاد
است .چگونه ممکن است تولید این محصوالت با این میزان عظیم یارانه افتخار باشد
اما تولید محصوالت کشاورزی افتخار نباشد؟ نخست باید یارانه انرژی از هرگونه تولید
چه در بخش صنعت چه کشــاورزی حذف شــود بعد بنشینیم و بحث کنیم که تولید
چه کاالیی افتخار است و اقتصادی است و تولید کدام نه.
االن هزینه تمامشده محصوالت مختلف چه صنعتی و چه کشاورزی بدون
انواع یارانهها محاسبه نشده است؟
اینک ما نمیدانیم که قیمت هر کاالیی در غیاب یارانههای انرژی کدام است .چنانچه
جناب آقای عیسی کالنتری راهی برای محاسبه قیمت کاالهایی نظیر گندم ،هندوانه،
پســته ،فوالد ،ســیمان و ...در صورت حذف یارانههای انرژی دارند بهتر اســت آن را
منتشر کنند تا مجبور نباشیم در تاریکی بخشهای مختلف را به نابودی محکوم کنیم.
االن آقای کالنتری گفتهاند هزینه ما در بســیاری از محصوالت کشــاورزی بیش از
دو برابر قیمت جهانی اســت .خب مدرک ایشان چیست؟ ایشان از کجا چنین آمار و
ارقامی را اســتخراج کرده؟ از کجا متوجه شدهاند قیمت هر محصول چقدر است و از
کجا متوجه شدهاند که تولید فالن محصول کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد اما تولید
فالن محصول صنعتی توجیه دارد؟ ارقامی که عنوان میشــود با قیمت قالبی انرژی
است .این هم نقد دیگری است که به سخنان ایشان دارم.
بیایید از منظر بحران آب به ســخنان ایشان توجه کنیم .ایشان میگوید
کشاورزی با وجود بحران آب معنا ندارد .مشکل آب در کشور ما جدی است.
آیا به نظر شما ما باید این منابع محدود آب را صرف کشاورزی کنیم؟
ما در شرایط بحرانی آب قرار داریم .این سخن درست است .اما مساله این است که در
این شرایط بحرانی باید دید تولید چه کاالیی -اعم از صنعتی و کشاورزی -آب کمتری
میبرد و ارزآوری بیشــتری برای کشور دارد .ما میتوانیم محصولی را که آب کمتری
میخواهد تولید و صادر کنیم و در مقابل آن محصولی را که ارزآوری کمی دارد و آب
بیشتری میخواهد وارد کنیم .اما چون قیمت واقعی تولید در کشور ما مشخص نیست،
کلیگویی میکنیم و میگوییم باید کشاورزی را متوقف کرد .اگر بحران آب داریم -که
داریم -چرا تنها خواســتار توقف کشاورزی هستیم .آیا راهکار مقابله با بحران آب این
اســت که فقط بگوییم کشاورزی را تعطیل کنیم .چرا به صنعت توجه نمیکنیم؟ چه
کســی گفته کشاورزی صرفه ندارد اما صنعت دارد .تا زمانی که ما قیمت آب و انرژی
را در کشــور واقعی نکنیم ،غیرممکن اســت بتوانیم متوجه شویم که چه کاری صرفه
اقتصادی دارد و چه کاری ندارد.
مقامات تمرکز خود را بر تولید فوالد در کشــور گذاشتهاند و هدف این است که به
تولید  55میلیون تن تولید فوالد به روش احیای مستقیم در سال برسیم .صنعت فوالد
آببرترین صنعت و بزرگترین مصرفکننده انرژی اســت .این صنعت با یارانه عظیم
انرژی ســر پا مانده .بر اساس محاســبات هزینه انرژی سه فرآیند اصلی گندلهسازی،
احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی برای هر تن فوالد به ارزش  289دالر ،بیش از
 118دالر بوده است .قیمت صادراتی این محصول در حدود کمتر از  20درصد قیمت
تمامشده آن است .باید دید چرا متولیان صنعت ما روی تولید محصولی تمرکز کردهاند
و در این شــرایط این همه یارانه آب و انرژی را به یک صنعت ورشکسته میدهند اما
با فرض اینکه کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد ،میخواهند آن را تعطیل کنند .سوالی
از این دوستان دارم .شما اگر کشاورزی و کشت برخی از محصوالت را متوقف کردید،
آیا میخواهید آب را برای نســل آتی ذخیره کنید یا این میزان آب را هم میخواهید
به صنعت مورد عالقه خودتان هدایت کنید؟ صنعت ما در همه این سالها کل انرژی
کشــور را با کمترین قیمت بلعیده و حاال میخواهد منابــع آبی را هم ببلعد .عدهای
میخواهند منابع آبی را به سمت صنعت ببرند اما نه از طریق بازار آزاد.
راهکار پیشنهادی شما چیست؟ آزادسازی قیمت آب و انرژی؟
در کنار آزادســازی قیمت حاملهای انرژی تا زمانی که بازارهای محلی آب در هر
حوزه آبریز ایجاد نشــود نمیتوان به هیــچ اجماعی درباره نحوه چگونگی مصرف آب
رســید .بهطور مثال در حوزه دریاچه نمک حوض ســلطان قم که شامل تهران بزرگ
نیز میشود قطعاً بزرگترین مصرفکننده آب شرب صنعت است و نه کشاورزی .ولی
در حوزه کویر درنجیر که کرمان و رفســنجان در ایــن حوزه قرار دارند هنوز مصرف
کشــاورزی قریب 80درصد از مصرف آب را به خود اختصاص داده است .بازار رقابتی
بهترین تخصیصدهنده منابع آبی کشور در هر حوزه آبریز است ،هرگاه این دو شرط
حاصل شــود میتوان گفت که مدیریت آب کشــور از دام تخصیص بر اســاس منافع
شــخصی یا گروهی آزاد شده اســت .آب کاالیی نیست که قیمت آن در همهجا یکی

باشد .قیمت آب وابسته به حوزه آن است .اگر آب به قیمت رقابتی به فروش برود آن
زمان مشــخص میشود که تولید چه کاالیی صرفه اقتصادی دارد و تولید کدام صرف
نخواهد کرد .دولت باید از دخالت در قیمت آب و انرژی پرهیز کند .ما باید اجازه دهیم
بازار آزاد و خود اقتصاد تصمیم بگیرد که این منابع محدود آب صرف تولید فوالد شود
یا کاشــت هندوانه .اما مشکل این اســت که در کشور ما قیمتها واقعی نشده است.
مطمئنــم اگر در اطراف تهران باغ گیالس احداث کنیم ،درآمد آن از خیلی از صنایع
کنونی ما بیشتر است.
با این اقدام آیا میتوان به این ســوال هم جواب داد که تولید کدام کاالی
کشاورزی صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به بقیه دارد؟
بله طبیعتاً .اما و این اما امای بزرگی است ،حصول این دو شرط و کنار زدن مصلحان
خیرخواه احتیاج به اراده پوالدین در باالترین سطوح مدیریتی کشور دارد .اما در نبود
شــرایط بازار روش دیگری میتواند مقایســهای در بخش کشاورزی بین محصوالت
شــکل دهد به عبارتی میتوان ارزآوری کاالهای کشاورزی مختلف را به ازای مصرف
یک مترمکعب آب تخمین زد .اندیشکده تدبیر آب ایران مطالعهای در این مورد روی
هشت محصول انجام داده که نتایج تقریبی آن بدین شرح است :در مقابل مصرف یک
مترمکعب آب ارزآوری گندم  10ســنت ،ذرت  12سنت ،عدس  28سنت ،پسته 93
ســنت ،زرشک  104سنت ،هندوانه  120ســنت ،گل محمدی  140سنت و زعفران
 300ســنت بوده است .یعنی اگر قرار باشد به اندازه کل نیاز کشور گندم بکاریم (کل
نیاز کشــور  15/ 5میلیون تن) به حدود  28میلیارد مترمکعب آب نیاز اســت اما اگر
ارز همین مقدار گندم را از محل صادرات هندوانه تامین کنیم  20میلیارد مترمکعب
در مصرف آب صرفهجویی کردهایم .شــاید با همین یک تغییر بتوان کل مســائل آب
کشور را حل کرد.
پس چرا بر مســاله تولید گندم تا این حد تاکید دارند؟ آیا مساله دغدغه
تامین امنیت غذایی یا مقابله با تحریم احتمالی مواد غذایی است؟
مساله این است که این تصمیمسازی در کشور ما بدون هیچ مطالعه ،بررسی و محاسبه
انجام میشود .بهعنوان مثال در اسفندماه گذشته رئیس شرکت آب منطقهای کهگیلویه
و بویراحمــد اعالم کرد حکم قطع برق هندوانهکاران را اخذ کرده اســت درحالیکه
کشاورزان هندوانهکار ما باالترین بهرهوری را در بخش کشاورزی دارند و با مصرف یک
مترمکعب آب چهار کیلو هندوانه در جنوب کرمان برداشت میشود اما گندمکاران ما
با مصرف یک مترمکعب آب تنها  600گرم گندم برداشت دارند .و این امر مورد تایید
آقای دکتر عباس کشاورز معاون محترم وزارت کشاورزی است.
یعنی شــما معتقدید راه اصالح مسیر کشاورزی در ایران از تغییر الگوی
کشت و تمرکز بر کشت محصوالت کمتر آببر و بیشتر ارزآور میگذرد؟
مــن دو راهــکار دارم .اول اینکه ما تولید محصوالتــی را که نیاز به آب زیاد دارند و
ارزآوری کمی دارند متوقف کنیم .در این حالت تراز آبی کشــور مثبت میشــود .االن
وزارت نیرو برداشت از ذخایر زیرزمینی کشور را  44میلیارد مترمکعب تخمین میزند.
در حالی که میزان منابع آبی تجدیدپذیر ما تنها حدود  20میلیارد مترمکعب اســت.
یعنی ما دو برابر بیشــتر از میزان منابع آبی تجدیدپذیر آب برداشــت کردهایم .چنین

آیا تعطیلی کشاورزی راه خروج از بحران آب است؟

تزلزل در پایههای استقالل کشور
خللی در همه شرایط توانسته به وظیفه ذاتی خود از خودکفایی خانوار تولیدکننده
گرفته تا تامین نیازهای غذایی جمعیت جهانی و الزامات توســعه صنعتی به خوبی
عمل کند .دوم از بعد جایگاه ساختاری که در این ارتباط بخش کشاورزی به منزله
مهمترین ابزار تعدیل ساختاری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع زمینههای رشد و
توسعه همهجانبه را برای کشورهای مختلف فراهم کرده است .حاصل و کیفیت این
تحول و تعدیل و برآیند آنها در واقع تشکیلدهنده چگونگی ایفای نقش کارکردی
بخش کشاورزی در چرخه نظام اقتصادی یک جامعه در دستیابی به توسعه پایدار آن
است .بر این اساس در مجموع از نظر سیر تکاملی جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی
در روند دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی جوامع میتوان سه مرحله تاثیرگذار را
از یکدیگر تفکیک کرد.
اولین مرحله بهدنبال تحوالت عمیق اجتماعی در جوامع روستایی در جهت گذار
از اقتصاد بسته به اقتصاد باز کشاورزی بهعنوان نقطه عطف تحوالت جوامع پیشرفته
امروزی محسوب میشود.
مرحله دوم شــکوفایی و پیشرفت فنی در کشــاورزی زمینه بروز انقالب سبز را
رقم زد که حاصل بیچون و چرای آن دو نتیجه بسیار ملموس در تحول اقتصادی
جوامع اســت :اول ،تامین غذا و مواد خام اولیه و دوم ،تامین منابع مالی بهویژه ارز
خارجی برای تجهیز ســایر بخشها بهویژه صنعت .این دو دســتاورد عظیم شرایط
را برای ورود جوامع به مراحل آغازین فرآیند توســعه اقتصادی و پایهگذاری قاعده
«هرم توسعه» مهیا کرد.
در مرحله سوم ،به دنبال اثرات ناشی از انباشت مازاد حاصل از توسعه کشاورزی
و بهدلیل نیاز شدید به گسترش دو زنجیره صنایع پیشین و پسین کشاورزی امکان
ورود به چرخه صنعتی شــدن میسر میشود .بر این اساس کشورهایی که بر مبنای
این مراحل به قلههای هرم توســعه دســت پیدا کردهاند کشورهای توسعهیافته را
تشــکیل میدهند .اما برای آن گروه دیگر از کشورها که به هر دلیلی این فرصت و
شاید توفیق نصیبشان نشده متاسفانه باید تعبیر کشورهای عقبمانده ،توسعهنیافته
یا در حال توسعه را بهکار گرفت.

بنابرایــن قبل از آنکه پدیدههایی مانند بحران منابع آب یا بهرهوری پایین بخش
کشاورزی را بهعنوان دالیلی برای نادیده گرفتن اهمیت و جایگاه این بخش برشماریم
و نســخه تعطیلی آن را تجویز کنیم باید به نگاه سیاستگذاران و برنامهریزان نسبت
به بخش کشــاورزی در ساختار کالن اقتصاد کشور برگردیم و آن را واکاوی کنیم.
در مجموع در چهار دهه اخیر بینش حاکم بر بخش کشاورزی کشور بیشتر مبتنی
بــر یک نگاه ابــزاری و آن هم در بازههای زمانی میانمــدت بوده که در چارچوب
سیاستهای کشاورزی نهچندان متناسب و در قالب برنامههای توسعه هر پنج سال
یکبار تکرار شده است.
در حالیکه بخش کشــاورزی به دلیل ماهیت عوامل تولید و محصول تولیدی آن
چنین نگرش و برنامهای را برنمیتابد و نتیجهای بهتر از آنکه امروز در این بخش با
آن مواجه هستیم قابل انتظار نیست .اما جای بسی خوشحالی دارد که با افول اقتصاد
نفتی در کشور امروزه بیش از همه ایام اقتصاد متکی بر کشاورزی اهمیت و جایگاه
خــود را دوباره بازیابی کند ،اگر این باور بتواند نزد سیاســتگذاران و تصمیمگیران
نظام اقتصادی کشور بهدرستی تبیین شود و مورد توجه قرار گیرد .در این خصوص
برای نیل به یک اقتصاد مبتنی بر کشــاورزی چند اصل مهمباید مورد توجه نظام
برنامهریزی کشور قرار گیرد.
نخست آنکه بخش کشاورزی تنها منبع تامینکننده امنیت غذایی بهعنوان اساس
استقالل کشور بوده و به بهانه بحران منابع آب نمیتوان پایههای استقالل کشور را
متزلزل کرد آن هم در شرایط ضرورت مقابله با سیاستهای جهانی از جمله موضوع
پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا تحریمهای بینالمللی.
دوم آنکه توســعه اقتصادی پایدار مبتنی بر بخش کشاورزی نیازمند دستیابی به
یک کشاورزی اقتصادی در همه سطوح آن است.
منظور از کشاورزی اقتصادی آنکه از طریق فعالیتهای کشاورزی هم تولیدکنندگان
آن از کارایی اقتصادی و ســود متناســب با ســرمایهگذاری برخوردار شوند و هم
مصرفکننــدگان حداکثر رضایتمندی را از جهت رابطه کیفیت و قیمت محصوالت
مصرفی کسب کنند.

ال اشتباه است .من حاضرم در هر جایی از این گفته دفاع کنم .بسیاری
سیاست آبی کام ً
مساله خودکفایی گندم را مطرح میکنند .چرا ما باید این همه منابع آبی خود را برای
کاشت گندم هدر بدهیم؟ چون نگرانیم که مبادا روزی تحریم غذایی بشویم .دو نکته
را بایــد در قبال این نگرانی عنوان کنم .اول اینکه طبق معاهدات بینالمللی تحریمها
تاکنون شــامل تحریم غذایی نبوده است و ما در بدترین سالهای تحریم ،گندم مورد
نیازمان را از آلمان و آمریکا تهیه کردهایم .تنوع صادرکنندگان بینالمللی گندم نشان
ال غیرممکن نباشد برای به اجرا درآمدن بسیار
میدهد تحریم غالت علیه ایران ،اگر عم ً
دشوار خواهد بود .از طرفی اگر برفرض محال ما تحریم شدیم یا نگرانی از بابت تامین
گندم داشتیم ،چنانچه به جای خودکفایی در غالت منابع آبی خود را برای روز مبادا
حفظ کرده باشــیم ،با توجه به ســه برابر بودن اراضی قابل کشت در ایران نسبت به
اراضی زیر کشــت ،در صورت ضرورت در یک سال میتوان کل گندم مورد نیاز را در
داخل تامین کرد .ما این تجربه را پیش از این هم داشتهایم .امام خمینی در سال دوم
انقالب اعالم کردند همه گندم بکارند .من آن سال تنها یکبار باغ پستهام را آب دادم
و باقی آب را صرف کاشت گندم کردم .اما چرا در همه این سالها باید کل منابع آبی
را صرف کاشت گندم کنیم؟ ما االن میتوانیم تولید این محصول آببر و فاقد توجیه
اقتصادی را متوقف کنیم .اما به جای آن منابع آبیمان را ذخیره کنیم .اما با ادامه رویه
فعلی دیگر امکان چنین کاری نداریم .چون ما در همه این ســالها هرچه منابع آبی
داشــتهایم صرف کاشت گندم کردهایم و به زودی آبی باقی نمیماند که بخواهیم در
تولید محصوالت کشاورزی خودکفا بمانیم .داستان خودکفایی داستانی ساختگی است.
راهکار دومی که برای اصالح کشاورزی وجود دارد چیست؟
راهکار دوم بســیار ســاده اســت .قیمت حاملهای انرژی و آب را آزاد کنید و بعد
اجازه دهیم مکانیسم بازار عمل کند که تولید چه محصولی صرفه اقتصادی دارد .آن
زمان هزینه تولید و صادرات مشخص میکند که آیا ما باید در این کشور فوالد تولید
کنیم یا هندوانه؟ ما نمیتوانیم مشــخص کنیم که هزینه تمامشــده فوالد یا هندوانه
چقدر است و کدام صرفه اقتصادی بیشتری برای تولید دارد .البته من حدس میزنم
صرفه تولید و صادرات هندوانه بیشتر است .ما روزانه هشت میلیون بشکه در روز گاز
و نفت از زمین برداشت میکنیم .االن قیمت نفت حدود  55دالر است .یک محاسبه
ســاده نشان میدهد درآمد ســاالنه ما از محل فروش انرژی  160میلیارد دالر است.
با احتســاب برداشت  44میلیارد مترمکعب آب با هزینه جایگزینی هر مترمکعب آب
سه دالر ،برداشت ما معادل  132میلیارد دالر خواهد بود .االن این صنایع هستند که
بیشترین تغذیه را از این رانت حدود  290میلیارددالری یارانه میکنند! و بعد میگویند
صنعت ســودده است اما کشــاورزی صرفه ندارد! اصالح کشاورزی در ایران راهی جز
این دو مورد که گفتم ندارد .در نبود قیمتهای واقعی هر فردی میتواند بگوید اقدام
من خوب است .همان دوســتانی که میگویند کشاورزی باید تعطیل شود نمیدانند
چه کاالی کشــاورزی صرفه اقتصادی دارد .هیچکدام نمیدانند کاشت زعفران یا گل
محمدی چه ارزآوری میتواند داشته باشد یا صدها کشت دیگر .چرا نگران آزادسازی
قیمتها هســتیم .بگذاریم این اتفاق رخ دهد و بعد بازار تصمیم بگیرد که چه کاالیی
توجیه اقتصادی دارد .در شرایط بحرانی آب چرا فقط باید دغدغه ما تعطیلی کشاورزی
باشــد شاید کشاورزی آب کمتری بخواهد و سود بیشتری عاید ما کند تا تولید فوالد
و سیمان و فالن کاالی صنعتی.

سوم آنکه اتخاذ تدابیر و برنامهریزی کوتاه و میانمدت برای کاهش حجم ضایعات
فیزیکی و اقتصادی تولید کشــاورزی در همه ســطوح و حلقههای تولیدی ،حمل و
نقل ،ذخیرهســازی ،تبدیلی و مصرفی .ضایعات فیزیکی کشــاورزی به آن بخش از
تولید کشاورزی گفته میشود که به دالیل تغییرات گوناگون ایجادشده در وضعیت
ظاهری یا کیفیت غذایی محصوالت کشــاورزی امکان مصرف نداشته باشند که به
گفته برخی کارشناسان این بخش از ضایعات کشاورزی میتواند تا  30درصد میزان
کل تولید کشاورزی را تشکیل دهد .ضایعات اقتصادی به آن بخش از تولید کشاورزی
اطالق میشــود که بهرغم برخورداری از ظاهر و کیفیت مناسب نتواند ارزشافزوده
الزم را در زنجیره تولید تا مصرف در اقتصاد کشور ایجاد کند .با افزودن این بخش
از ضایعات میتوان گفت که با یک نگاه اجمالی حدود نیمی از کل تولید کشاورزی
کشور از طریق ضایعات فیزیکی و اقتصادی به سهولت از گردونه ارزشافزایی اقتصادی
خارج شده و نهتنها نقش مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه آثار منفی قابل توجهی هم
از خود بهجا میگذارند.
در همینجا باید اشــاره کرد که یکی از راهبردهای مقابله با بحران منابع آب در
حقیقت اتخاذ سیاســتهای کارآمد برای کاهش ضایعات کشاورزی است که خود
بهتنهایی میتواند راندمان اســتفاده از منابع آب کشــاورزی را تا حدود صد درصد
افزایش دهد و دیگر نیازی به تعطیلی تولید و بخش کشاورزی نخواهد بود.
چهارم اتخاذ سیاستهای کشاورزی بهگونهای منسجم ،هماهنگ و برنامهریزیشده
با در نظر گرفتن ویژگیها و تفاوتهای زیســتی و ماهیتی تولید کشــاورزی برای
پایهگذاری یک کشاورزی پایدار و اقتصادی .بهطور یقین تحقق چهار اصل پیشگفته
نیازمند اتخاذ یک راهبرد کالن ملی در زمینه ایجاد ارتباط گسترده و موثر بین سه
مولفه نظام تولیدی (تولیدکنندگان کشــاورزی) ،نظام اجرایی (دولت) و نظام علمی
(دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی) کشور است.
در این راســتا دانشــگاههای جامع و بزرگ کشور در استانها یا مناطق چندگانه
کشــور باید عهدهدار رسالت توسعه کشــاورزی منطقهای بر مبنای شرایط طبیعی،
اقتصــادی و اجتماعی اقلیمها و مناطق مختلف خــود در چارچوب یک طرح ملی
توسعه کشاورزی پایدار شوند.
برای این منظور نقش و جایگاه متخصصان اقتصاد کشاورزی کشور را که با تجارب
گرانبها امروزه در سطح دانشگاهای بزرگ کشور از گسترش کمی و کیفی قابل توجهی
برخوردار بودهاند نباید از نظر دور داشت هرچند که تاکنون بدین مهم چندان پرداخته
نشده است ،آنچه دستیابی به کشاورزی اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.

