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عکس:

رشد مصرف ظاهری محصوالت طویل فوالدی در ماههایی که ساختوساز رونقی نداشته ،به منزله شدت
گرفتن رفتارهای س�وداگرانه در بازار فوالد اس�ت؛ یعنی در ش�رایطی که بازار مسکن با رکود همراه شده،
رش�د مصرف فوالد عجیب و س�والبرانگیز است .در چنین شرایطی واس�طهگریها بر التهابات این بازار
افزوده است .سیاستهای متولیان امر نیز زمینه اینگونه سوءاستفادهها را تقویت کرده ،چراکه با کنترل
دستوری قیمتها و فروش یک محصول با نرخ پایینتر در مقایسه با نرخهای جهانی ،تقاضای کاذبی برای
خرید آن شکل میگیرد .تقاضایی که به احتکار یا قاچاق منجر میشود .هر  ۲مورد یادشده به منزله وارد
آمدن آس�یبهای جدی به اقتصاد کش�ور آن هم تحت س�ایه تدابیر متولیان امر و سیاستهای به اصالح
حمایتگرایانه از زنجیره فوالد اس�ت؛ بنابراین اصالح ش�رایط موجود و پاسخگویی نسبت به آن از سوی
مسئوالن و افرادی که طی ماههای گذشته برای تنظیم این بازار کوشیدهاند ،ضروری بهنظر میرسد.

مرضیه احقاقی

مصرف ظاهری تیرآهن در  ۱۰ماه منتهی به پایان دی ماه امس��ال
در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد  ۱۶درصدی را از آن
خود کرده اس��ت .این رش��د برای میلگرد  ۳۱درصد گزارش شده
است

رشد مصرف ظاهری فوالد
چندی پیش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گزارشی را
منتشر کرد و به ارائه آمار مصرف ظاهری محصوالت زنجیره
فوالد در  ۱۰ماهه منتهی به پایان دی  ۹۹پرداخت .مقایسه
مصرف ظاهری محصوالت زنجیره فوالد در  ۱۰ماهه امسال
و س��ال گذش��ته حکای��ت از آن دارد که مص��رف اغلب این
محصوالت رشد داشته است.
مص��رف ظاهری تیرآهن در  ۱۰ماهه منتهی به پایان دی
ماه امس��ال در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۶
درصدی را از آن خود کرده است .این رشد برای میلگرد ۳۱
درصد گزارش شده است .در همین حال ،مصرف ظاهری کل
مقاطع طویل فوالدی در مدت زمان مورد بحث و در مقایسه
با مدت مشابه سال  ،۹۸رشد  ۲۷درصدی را از آن خود کرده
اس��ت .این رشد در شرایطی که بخش قابلتوجهی از بودجه
عمرانی کش��ور تحقق نیافته و در همی��ن حال فعالیتهای
ساختوس��از نیز تحتتاثی��ر همهگیری ویروس کووید ۱۹و
شرایط نامساعد اقتصادی کشور با رکود همراه بوده ،عجیب
بهنظر میرسد.
در ادامه باید خاطرنشان کرد براساس آمار یادشده مصرف
ظاهری کل مقاطع تخت فوالدی نیز در  ۱۰ماهه منتهی به
پایان دی و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،رشد ۱۳
درصدی را از آن خود کرده است.
مصرف ظاهری فوالد میانی و آهن اسفنجی نیز در همین
دوره زمانی به ترتیب رشد  ۱۹و  ۹درصدی داشته است .البته
رشد مصرف در حلقههای باالدستی بهویژه با توجه به افزایش
تولید محصوالت نهایی قابل توجیه بهنظر میرسد .در چنین
ش��رایطی ،بس��یاری از فعاالن صنعت بازار اعتقاد دارند رشد
مص��رف ظاهری مقاطع طویل فوالدی در  ۱۰ماهه امس��ال
حکای��ت از آن دارد که بخش قابلتوجهی از این محصوالت
به مصرف ساختوس��از یا اجرای پروژههای عمرانی نرسیده
اس��ت .در واقع التهابات ب��ازار ارز و کاهش مداوم ارزش پول
ملی طی ماههای گذشته زمینه جذب بخشی از سرمایههای
نقد را به بازار فوالد فراهم کرده اس��ت .در چنین ش��رایطی،
محص��والت فوالدی از کاالی مصرفی به کاالیی س��رمایهای

ساختوساز کمرونق

بدل ش��دند .در همین حال ،احتمال میرود بخش��ی از این
محص��والت نیز از مبادی غیررس��می صادر یا قاچاق ش��ده
باش��ند .قاچاق فوالد در دورههای��ی که نرخ این محصول در
بازار داخلی و در مقایس��ه با نرخهای خارجی رش��د میکند،
تقویت میش��ود .از آنجاکه در صادرات غیررس��می تعهدی
برای بازگش��ت ارز صادراتی نیز وجود ندارد ،باید اذعان کرد
که آس��یبهای قابلتوجهی به نظام پولی کش��ور آن هم در
شرایط کنونی که تحریمها ما را با بحران ارزی روبهرو کرده،
وارد میکند.

 نگاهی به آمار ساختوساز

بازار ساختوساز در  ۳سال اخیر در مسیر رکود قرار گرفته
اس��ت .هرچند هنوز آمار رس��می مبنی بر تعداد واحدهای
مسکونی ساختهشده در کشور منتشر نشده اما شورای شهر
ته��ران چندی پیش آماری از عملکرد ساختمانس��ازی در
پایتخت منتشر کرد .براساس آمار اعالمشده از سوی شورای
ش��هر تهران ،از ابتدای فروردین تا نیمه ش��هریور امسال ۲۴
هزار و  ۸۳واحد مس��کونی در کل ش��هر تهران ساخته شده
اس��ت .از این تعداد ۱۹ ،ه��زار و  ۷۲۸مورد از این واحدهای
مسکونی خارج از بافت فرسوده و  ۴هزار و  ۳۵۵مورد مربوط
به بافت فرس��وده بوده اس��ت.در همین حال تاکید شده آمار
ساختوس��از پایتخت در  ۶ماهه امس��ال در کل شهر تهران
و در مقایس��ه با آمار مدت مش��ابه س��ال گذشته  ۱۹درصد
کاهش یافته است.
س��اخت واحد مس��کونی نیز در بافت فرسوده  ۲۳درصد و
خارج از بافت فرسوده  ۱۸درصد کمتر شده است .در همین
حال ،انتظار میرود آمار ساختوس��از در سایر مناطق کشور
نیز به همین ترتیب یا کاهشی باشد یا با رونق چندانی همراه
نباش��د .البته در مواردی ش��اهد رش��د مجوزهای صادرشده
برای ساختوس��از هستیم اما رش��د پروانههای ساختمانی
صادرش��ده لزوما بهمنزله خروج این صنعت از رکود نیس��ت،
تنها میتوان به بهبود شرایط در آینده امید داشت .بنابراین
در چنی��ن ش��رایطی نباید منتظر رش��د مصرف محصوالت
فوالدی بود.

سیدرضا شهرس��تانی ،عضو هیات مدیره
انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران در
گفتوگ��و با
و در پاس��خ به س��والی
مبن��ی بر دالی��ل رش��د قابلتوجه مصرف
ظاه��ری مقاط��ع طوی��ل ف��والدی در ۱۰
ماهه نخس��ت امس��ال گفت :این رش��د به
معن��ی افزایش تقاض��ا و خرید محصوالت
فوالدی س��اختمانی است .اما از ابتدای امسال تاکنون
پروژهه��ای عمران��ی و ساختوس��از رون��ق چندانی
نداش��تهاند .حت��ی باید اقرار کرد که از س��طح اجرای
این پروژهها کاس��ته نیز ش��ده و این حجم از محصول
مصرف نش��ده است.وی افزود :از یکسو گمان میرود
بخشی از این محصوالت احتکار شدهاند؛ یعنی برخی
صاحبان سرمایه در شرایط تورمی کشور و با توجه به
بیارزش ش��دن پول ملی ،اقدام به خرید فوالد و انبار
کردن آن کردهاند و از س��وی دیگ��ر ،احتمال میرود
بخش��ی از این محصوالت به خارج کش��ور و از طریق
مبادی غیررسمی ارسال و فروخته شده باشند.
شهرس��تانی تاکید ک��رد :از ماههای انتهایی س��ال
گذش��ته ،ش��اهد دخالت سیاس��تگذاران و متولیان
ام��ر دولتی در ب��ازار فوالد و نح��وه قیمتگذاری این
محصوالت بودیم .سیاس��تهایی که بارها نس��بت به
آنها هش��دار داده و تاکید ش��د کنترل قیمتها زمینه
قاچ��اق ف��والد را فراه��م میکند .اما متاس��فانه هیچ
توجهی به هش��دار انجمن فوالد نش��د و بدینترتیب
هر روز شاهد شدت گرفتن التهاب در این بازار بودیم.
متاسفانه سابقه چنین سیاستهای کنترل قیمتی در
سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور نیز به چشم
میخ��ورد و تاکنون هیچ نتیج��ه مثبتی از آن حاصل
نشده است .کما اینکه سالها شاهد قاچاق سوخت به
کشورهای دیگر بهدلیل تفاوت نرخ آن در ایران با سایر
کش��ورها بودهایم .اما گویی متولیان امر اصرار داشتند
این تجربه منفی در صنعت فوالد نیز تکرار شود.

تقاضای کاذب

ای��ن فع��ال صنعت ف��والد در پاس��خ به
س��والی مبنی ب��ر تاثیر افزای��ش تقاضای
غیرمصرفی محص��والت فوالدی بر تنظیم
ای��ن ب��ازار گفت :هر گاه ی��ک محصول در
ب��ورس کاال با ن��رخ به مرات��ب پایینتر از
نرخ جهانی فروخته ش��ود ،تقاضای کاذب
برای خرید آن ش��کل میگیرد و بدینترتیب ش��اهد
کمب��ود آن محص��ول در بازار خواهیم بود .این کمبود
بدان معنا نیست که تولید فوالد یا محصوالت فوالدی
کف��اف تامین نیاز کش��ور را نمیدهد ،بلکه حکایت از
ب��ر ه��م خوردن ب��ازار دارد .وی در ادامه و در پاس��خ
به س��والی مبنی بر تاثیر وضعیت یادش��ده بر عملکرد
صنایع فوالدی کش��ور ،گفت :سود حاصل از صادرات
محص��والت ف��والدی یا فروش آن با ن��رخ واقعی باید
نصیب تولیدکنندگان ش��ود ،اما اکن��ون و تحتتاثیر
سیاس��تگذاریهای غلط این سود به جیب واسطهها
میرود .این درحالی است که سود یادشده باید زمینه
توسعه شرکتها را فراهم کند.
در ادامه باید تاکید کرد که این سیاستگذاری غلط،
تاثیر منفی بر بازار سرمایه شرکتهای فوالدی بورسی
نیز داش��ته اس��ت .عالوه بر این ،در صادرات از مبادی
غیررس��می دیگر ارز حاصل از صادرات به کش��ور باز
نمیگردد؛ بنابراین باید اقرار کرد که گالیه و هش��دار
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران درباره سیاستهای
اشتباه متولیان امر بحق بوده است.
شهرس��تانی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد :چنانچه
قصد اصالح این ش��رایط از س��وی متولیان امر وجود
داش��ته باش��د ،باید دس��ت از دخالت در تنظیم بازار
فوالد بکش��ند .هر نوع دخالتی با عنوان قیمتگذاری
آسیبهای غیرقابل جبرانی را به صنایع وارد میکند و
در عین حال منافع هیچکدام از گروههای تولیدکننده
و مصرفکننده را هم تامین نخواهد کرد.

رشد خرید غیرمصرفی
اکب��ر فرضیم��والن از فع��االن صنعت فوالد در گفتوگو با
و در ارزیابی
رشد مصرف ظاهری محصوالت فوالدی از ابتدای امسال تاکنون ،گفت :پروژههای
ساختوس��از در س��ال جاری رونق چندانی نداش��ته؛ بنابراین تقاضای یادش��ده
مصرفی نبوده است .متاسفانه اقتصاد کشور در طول سالهای گذشته با بیثباتی
همراه بوده و هر سال شاهد تورمهای قابلمالحظهای بودهایم .در چنین شرایطی
مردم ترجیح میدهند ،پول خود را نقد نگه ندارند و بدینترتیب بخش قابلتوجهی
از س��رمایه آنها جذب بازار طال ،ارز ،مس��کن و ...میش��ود .با ش��دت گرفتن تورم
در سال جاری محصوالت فوالدی نیز در رده کاالهای سرمایهای قرار گرفتند و تقاضا برای
خرید این محصوالت بیش از تصور عموم افزایش یافت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت بخش
قابلتوجهی از این محصوالت خریداریش��ده در انبارها دپو ش��دهاند .این فعال صنعت فوالد
گفت :از ابتدای امس��ال و با ش��دت گرفتن التهاب در این بازار ،بس��یاری از فعاالن این صنعت

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت :راهکار ایجاد
آرام��ش و ثب��ات منطقی در بازار فوالد ،رش��د عرضهها و حضور
بدون دغدغه فعاالن بازار در بورس کاالست تا قیمتها براساس
نرخهای جهانی و طبق عرضه و تقاضا کشف شود.
ب��ه گزارش اقتصاد آنالین ،مه��دی طغیانی اظهارکرد :تنظیم
قیمته��ا باید براس��اس عرضه و تقاضا انجام ش��ود ،نه ش��یوه
دس��توری؛ در بحث فوالد میزان عرضه کم محصوالت در بورس
طی ماههای گذش��ته مشکلس��از ش��ده و به جای تدبیر رش��د
عرضهه��ا در بورس ،قیمتگذاری دس��توری اتخاذ ش��د که بر
مشکالت بازار افزود.
وی افزود :مروری بر رویدادهای اخیر بازار فوالد نشان میدهد
نرخگذاری کف و سقف نرخ محصوالت فوالدی باعث شد برخی

سخن پایانی

تاکید کردند تقاضای غیرمصرفی زمینه این آشفتگیها را فراهم کرده است .در واقع
با رش��د تقاضا ،عطش��ی کاذب برای خرید محصوالت فوالدی ایجاد ش��د .در چنین
ش��رایطی و در س��ایه رقابت ،حتی ش��اهد رش��د غیرمنطقی نرخ فوالد بودیم که به
متضرر ش��دن مصرفکننده نهایی منجر ش��د .وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر تاثیر
این خرید غیرمصرفی بر بازار فوالد گفت :این خرید در ماههای کمرونق سال مانند
پاییز و زمستان مشکلی را بهوجود نمیآورد اما با آغاز فصل ساختوساز و بهدنبال
آن رونق گرفتن شرایط صادرات ،تداوم این تقاضای کاذب به ضرر تولیدکنندگانی
خواه��د ب��ود ک��ه قصد صادرات دارن��د .فرضی در ادامه گفت :بخش دیگری از این محصوالت
خریداری شده نیز از مبادی غیررسمی صادر یا قاچاق میشوند .البته فوالد محصولی حجیم
است و قاچاق آن بهراحتی انجام نمیشود .تا جاییکه شاید باید اقرار کرد که سیستم سازمان
یافتهای قاچاق آن را کنترل میکند و متولیان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

ازمجموع موارد یادش��ده اینطور برداش��ت میشود
که سیاس��تهای متولیان امر و مس��ئوالن دولتی که
اغلب با هدف بازگشت آرامش به زنجیره فوالد اجرایی
میش��ود در عمل نتایج عکس��ی را بهدنبال دارد .بر
همین اساس نیز طی ماههای گذشته و با شدت گرفتن
دخالت سیاس��تگذاران شاهد هیچ نتیجه مثبتی در
این بازار نبودهایم .در چنین ش��رایطی ،شدت گرفتن
نابس��امانیهای اقتصادی و رش��د هر روزه نرخ ارز در
مقاب��ل ری��ال نی��ز بر التهابات این بازار افزوده اس��ت،
چراکه تقاضای غیرمصرفی و س��رمایهای برای خرید
محصوالت فوالدی روز به روز افزایش مییابد.

ثبات در بازار فوالد با عرضه زنجیره تولید در بورس کاال

اف��راد پ��س از خرید ،همان محصوالت را در بازار آزاد با نرخهای
باالتر بفروشند و در این میان تولیدکننده و مصرفکننده واقعی
متضرر شدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :اگر دولت
و وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت بهدنبال ایجاد آرامش و ثبات
منطقی در بازار فوالد هس��تند ،راهکار آن نرخ دستوری نیست،
بلک��ه توقف برخی سیاس��تهای دس��توری گذش��ته و دخالت
مستقیم در بازار است؛ دولت باید اجازه دهد فعاالن بازار فوالد،
آزادانه به معامله در بورس کاال بهعنوان بستری که همه مبادالت
آن بهطور ش��فاف انجام میش��ود ،بپردازند تا قیمتها براساس
نرخهای جهانی و طبق عرضه و تقاضا کشف شود.
طغیان��ی بی��ان کرد :ن��گاه نمایندگان مجلس این اس��ت که

التهابات بازار ارز
و کاهش مداوم
ارزش پول
ملی طی ماههای
گذشته زمینه
جذب بخشی
از سرمایههای
نقد به بازار
فوالد را فراهم
کرده است .در
چنین شرایطی،
محصوالت
فوالدی از کاالی
مصرفی به
کاالیی سرمایهای
بدل شدند

عرضهها در بورس کاال تقویت ش��وند و همچنین ش��رکتهای
دولت��ی و خصوصی کوچ��ک و بزرگ همه محصوالت خود را در

بورس کاال عرضه کنند تا کل عرضه در برابر کل تقاضا قرار گیرد
و اینجاس��ت که نرخ عادالنه کش��ف شده و دست دالالن از بازار
فوالد کوتاه میشود.
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی
در پای��ان تاکی��د کرد :با نرخگذاری دس��توری و توزیع رانت در
بازاره��ا ،عمال افراد و ش��رکتهایی که بهدنبال رقابت هس��تند
را از گردون��ه ،خ��ارج و در مقاب��ل افرادی ک��ه بهدنبال داللی و
دریاف��ت ران��ت بودند را در بازار حفظ کردیم؛ امیدواریم رویکرد
قیمتگذاری دس��توری به کلی از اقتصاد ما کنار رود و دولت و
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت اجازه دهند محصوالت فوالدی
نیز براس��اس مکانیس��م عرضه و تقاضا در بورس و در یک رقابت
سالم دادوستد شود.

یادداشت

خیز مس جهانی
به سمت
نرخ  ۱۰هزار دالری

میزان تولید و ظرفیت مس تصفیهشده در جهان طی  ۱۱ماه سال ۲۰۲۰
افزایش یافت .در همین ش��رایط ،نرخ جهانی مس به س��وی نرخ  ۱۰هزار
دالر در تن خیز برداش��ته اس��ت .به گزارش روابطعمومی سازمان توسعه
و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران ،براس��اس تازهترین گزارش گروه
مطالع��ات بینالمللی مس ( ،)ICSGفع��االن مس جهانی مس از ابتدای
ژانوی��ه ت��ا پایان نوامب��ر  ،۲۰۲۰حدود  ۲۲میلی��ون و  ۳۹۲هزار تن مس
تصفیهش��ده تولید کردند .این رقم در مدت مش��ابه سال  ۲۰۱۹میالدی،

 ۲۱میلی��ون و  ۹۸۶ه��زار تن بود که نش��اندهنده افزایش  ۱.۸درصدی
است.ظرفیت تولید کارخانههای مس تصفیهشده در جهان طی  ۱۱ماهه
 ۲۰۲میالدی ۲۷ ،میلیون و  ۱۲۱هزار تن بود .این عدد در مقایسه با رقم
مدت مش��ابه س��ال  ۲۰۱۹میالدی ( ۲۶میلیون و  ۳۵۴هزار تن) ،حدود ۳
درصد افزایش یافت .فعاالن معادن مس جهان طی  ۱۱ماهه سال ۲۰۲۰
میالدی ،حدود  ۱۸میلیون و  ۶۶۵هزار تن ماده معدنی تولید کردند .این
رقم در مدت مشابه سال  ۲۰۱۹میالدی ۱۸ ،میلیون و  ۶۹۱هزار تن بود

که حاکی از کاهش حدود  ۰.۱درصدی تولید است.
از ای��ن میزان ۱۰ ،میلی��ون و  ۷۴هزار و  ۷۰۰تن مربوط به قاره امریکا،
 ۳میلیون و  ۸۱۷هزار و  ۳۰۰تن آسیا ۲ ،میلیون و  ۱۳۳هزار و  ۷۰۰تن
افریق��ا ،ی��ک میلیون و  ۷۴۱هزار و  ۵۰۰ت��ن اروپا و  ۸۹۸هزار تن مربوط
به اقیانوس��یه بوده اس��ت .در همین مدت ،ظرفیت معادن مس جهان به
 ۲۲میلیون و  ۷۳۲هزار تن رس��ید که نس��بت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹
میالدی  ۲.۵درصد بیشتر شد.

آشفتگی
ادامه دارد
ابوذر انصاری

کارشناس بازار کاال

قیمت فوالد از  ۲پارامتر اصلی نرخ دالر و نرخ
این محصول در بازار جهانی نش��أت میگیرد؛
ب��دون تردی��د کنترل این ش��اخصهها از توان
افراد خارج است و بر مبنای پارامترهای کالن
اقتصادی کشور تغییر میکند .رشد نرخ فوالد
نی��ز در چند ماه اخیر متاثر از افزایش نرخ این
محصول در بازار جهانی اس��ت .طبیعی اس��ت
هیچ مانعی در مس��یر تاثیر رشد نرخ جهانی بر
بازار داخلی وجود ندارد.
در ای��ن میان ،عدهای خواه��ان تعیین نرخ
کاالها براساس نرخ تمامشده هستند .این افراد
گره زدن به��ای عرضه هر محصولی در بورس
کاالی کشور را به نرخهای جهانی عامل گرانی
در بازار میدانند .اما براساس علم روز اقتصاد و
تجربه بارها مش��اهده کردهایم که حتی تعیین
نرخ ی��ک محصول براس��اس نرخ تمامش��ده
نمیتوان��د باعث ش��ود یک کاال ب��ا همان نرخ
دستوری اعالمی بهدست مصرفکننده نهایی
برسد.
چنین نحوه تصمیمگیری فقط فرصتی برای
توزیع رانت و ایجاد ثروت بادآورده برای عدهای
خاص بهش��مار میرود .درواقع بهای واقعی هر
محصولی ،قیمتی است که بازار برای آن تعیین
میکند و نه بهای تمامشده تولید کاالی مورد
نظر.
در این ش��رایط ،حتی اگر به��ای پایه فوالد
براس��اس  ۵۰درص��د ن��رخ فوب یا ب��ر مبنای
ن��رخ تمامش��ده نی��ز تعیین ش��ود ،محصولی
ارزان بهدس��ت مصرفکننده نهایی نمیرسد
و فق��ط فرصت��ی بهوجود میآید ک��ه عدهای
محص��ول ارزان را از رین��گ معامالتی بورس
کاال خریداری کرده و از این رانت توزیعش��ده
ثروتی بادآورده کس��ب کنن��د و درنهایت نیز
مصرفکنن��ده نهایی باید کاالی خود را با نرخ
بازار آزاد خریداری کند.
درواق��ع قیمتگذاری اش��تباه تنها فضایی
برای کس��ب سود و واسطهگری فراهم میکند
و در همی��ن ح��ال ،تقاضای��ی غیرواقعی برای
خرید ش��کل میگیرد؛ بنابراین باید تاکید کرد
که راه��کار حذف دالر از رون��د قیمتگذاری
اشتباه است .هر ارزی در جهان وابسته به دالر
است و هر کاالیی ،نرخ جهانی دارد که خود به
دالر وابس��ته است؛ بنابراین حذف آن در عمل
ممکن نیست.
در ش��رایط تحری��م و محدودیته��ای
بینالملل��ی و انتظارات تورمی در اقتصاد کالن
برای آنکه عرضهکنن��ده از عرضه امتناع نکند
ی��ا عرضه خود را به تاخیر نیندازد ،باید عرضه
و تقاضا مدیریت ش��ود ،چراکه در عین کاهش
عرض��ه ،انتظارات تورمی زمینه رش��د تقاضا را
فراه��م میکند .در چنین ش��رایطی ،تقاضای
موجود دیگر مصرفی نیست و با حضور دالالن
و واسطهها معنی مییابد.
در چنی��ن ش��رایطی از وزارتخان��ه انتظ��ار
میرود با تنظیم کف عرضه قابل اجرا متناسب
با می��زان تولی��د واحدها و تقاضای ب��ازار ،به
کنترل شرایط بپردازد .در همین حال تقاضای
خرید را با بکارگیری س��امانه بهینیاب ،شفاف
و واقعی کند .بدون تردید در چنین ش��رایطی
واسطهگری کاهش مییابد و قیمتها متعادل
میشوند.
در چنین وضعیتی برای آنکه از یکس��و نیاز
ب��ازار داخل تامین ش��ود و از س��وی دیگر نیز
ش��اهد تداوم و رونق صادرات باشیم از وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت بهعنوان متولی نظام
بخش��ی به زنجی��ره فوالد انتظار م��یرود نیاز
بازار داخلی را مش��خص و از واحدهای فوالدی
بخواهد این نیاز را تامین کنند .در همین حال،
عرضه خارج از بورس را هم ممنوع کند؛ یعنی
محصول یا باید از طریق مکانیسم بورس عرضه
یا صادر شود .اما صادرات را به عرضه در بورس
کاال من��وط نکند ،چراک��ه این مصوبه در عمل
اجرایی نمیشود.
یعنی با سیاس��تهای درست زمینه تنظیم
ب��ازار در زنجیره فوالد فراهم ش��ود .البته این
تنظی��م ب��ازار نباید ب��ا قیمتگذاری اش��تباه
ش��ود .منظ��ور از تنظیم بازار برق��راری تعادل
می��ان عرضه و تقاضا متناس��ب با پارامترهای
کالن اقتصادی است .با ارزانفروشی نمیتوان
قیمتها را تنظیم کرد.
قیمتها در بازار هوشمند هستند و براساس
متغیره��ای کالن اقتص��ادی نوس��ان پی��دا
میکنن��د و نمیتوان آنها را با دس��تور کنترل
ک��رد؛ بنابراین تنها راه بهبود ش��رایط کنترل
تورم است.

