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متأسفانه رانت خواران 
سوداي بازگشت دارند

بهمن دانايي
و  »رانت خ��وار«  »ران��ت«،  اصط��اح 
»رانت جوي��ي« در س��ال هاي پ��س از پايان 
جن��گ تحميلي عراق عليه ايران به مرور به 

ادبيات اقتصاد سياسي ايران راه يافت.
اين اصطاح و مفهوم آن در س��ال هاي 
يادش��ده به يك پ��اي مجادله هاي اقتصادي 
و سياس��ي تبديل ش��ده و اف��راد، احزاب و 
گروه ها، براي نش��ان دادن چهره بد از رقبا 
از اصطاح »رانت خوار« اس��تفاده مي كنند. 
تكرار فوق العاده و پرشمار اين اصطاح كه 
ابتدا در ميان نخب��گان رايج بود به مرور به 
ميان مردم عادي كشيده شد. رانت در لغت 
ب��ه معني بهره مالكان��ه، كرايه و اجاره آمده 
است، در اقتصاد به مفهوم رانت اقتصادي و 
داراي معني متفاوتي اس��ت. پيدايش مفهوم 
ابتدايي ران��ت به حدود دو قرن پيش يعني 
دوران اقتصاد كاس��يك بازمي گردد. در آن 
زم��ان رانت ب��ه منافعي اطاق مي ش��د كه 
در نتيجه به كارگي��ري زمين هاي نامرغوب 
)با زحم��ت و هزينه بيش��تر( عايد مالكين 

زمين هاي مرغوب مي گرديد.
ديويد پي��رس در فرهنگ لغت اقتصاد 
مدرن، رانت را به صورت زير تعريف نموده 
اس��ت: »رانت پرداختي است در ازاي يك 
عام��ل توليد كه از مي��زان الزم براي حفظ 
وضعيت، كاربرد آن بيشتر است(. در تعريفي 
ديگ��ر رانت عبارت اس��ت از مقدار اضافه 
پرداخت شده )بيش از آنچه كه مي توانست 
براي بهتري��ن آلترناتيو پرداخت ش��ود( به 
كس��ي يا براي چيزي مفيد كه عرضه آن  چه 
در طبيع��ت و چه از لحاظ خاقيت انس��ان 
محدود است.( رانت فرايندي است كه طي 
آن يك فرد يا نهاد يا گروه صاحب اطاعات، 
فرصت ها و امتيازهايي ش��ود كه ديگران از 
آن بي بهره اند و ي��ا تصاحب اين فرصت ها 
به س��رمايه هاي مالي و موقعيت هاي ممتاز 

سياسي، فرهنگي و اجتماعي دست يابند.
در اي��ن مفهوم از رانت، نوعي ارتكاب 
به فساد نهفته است و اين استفاده آگاهانه از 
امتيازات ويژه كه ديگران در شرايط مساوي 
از آن به��ره اي ندارند، اغلب زاييده انحصار 
است. همچنين هرگونه س��ود غيرمتعارفي 
كه بدون زحمت و تنها به دليل برخورداري 
از امتيازات، اطاعات، موقعيت و ش��رايط 
خاص به فرد ي��ا مجموعه اي از افراد تعلق 

گيرد، رانت ناميده مي شود.
امتي��ازات وي��ژه مي تواند اس��تفاده از 
هرگون��ه ارز ترجيح��ي، وام ب��دون بهره يا 
كم به��ره، مجوز واردات و ه��ر نوع مجوز 
ديگري كه در دسترس همگان نيست باشد. 
رانت، مازاد ارزش��ي اس��ت كه در ش��رايط 
كميابي مطلق يا نس��بي ي��ك عامل توليد يا 
يك محصول نسبت به تقاضا در بازار، نصيب 

عرضه كننده آن مي شود.
اي��ن ارزش اضاف��ي يا ران��ت، تفاوت 
ارزش افزوده واقعي عامل توليد كمياب در 
شرايط عادي و يا هزينه توليد محصول مورد 
 نظر با بهاي عرضه در شرايط كميابي است. 
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اين 6 كاال در كل واردات در تيرماه امسال 
16/33 درصد بوده است. ارزش واردات 
ذرت در تيرماه نسبت به خردادماه 1393 
با رشدي برابر 34/96 درصد، كنجاله سويا 
145 درصد، برنج 154 درصد، قندوشكر 
منفي 51 درصد، گندم منفي 42 درصد و 
جو 919 درصد رشد داشته اند. در تيرماه 
امس��ال در مجموع 5/2 ميليارد دالر كاال 
به ايران وارد شده كه 20 درصد بيشتر از 

خرداد 1393 است. 

اقالم عمده در 4 ماه
اقام عمده وارداتي طي چهار ماهه 
نخست س��ال 1393، ش��امل »گندم« به 
ارزش 787 ميليون دالر و س��هم ارزشي 
4/97 درصد، »برنج« به ارزش 711 ميليون 
دالر و سهم ارزشي 4/03 درصد، »وسايل 
نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي 
جرقه اي – احتراقي با حجم سيلندر بيشتر 
از 1500 س��انتي مترمكعب اما از 3000 
سانتي متر مكعب بيشتر نباشد« به ارزش 
633 ميليون دالر و س��هم ارزشي 3/58 
درصد، »ذرت« به ارزش 486 ميليون دالر 
و سهم ارزشي 2/75 درصد، »كنجاله« به 
ارزش 441 ميليون دالر و س��هم ارزشي 

2/5 درصد، بوده است. 

سنت و عادت سال هاي قبل در تركيب كاالهاي 
وارداتي به ايران همچنان حفظ ش��ده است. اعداد و 
ارقام ارائه ش��ده از سوي گمرك ايران نشان مي دهد 
در تيرماه امسال 147 ميليون دالر ذرت، 143 ميليون 
دالر كنجاله سويا، 340 ميليون دالر برنج، 25 ميليون 
دالر قندوشكر و 127 ميليون دالر گندم به بازار ايران 
س��رازير شده است. كاالهاي وارد شده از نظر ارزش 
در تيرماه باالترين ارزش واردات را به خود اختصاص 
داده اند و 782 ميليون دالر ارزش 5 كاالي ياد ش��ده 

اس��ت كه اگر 79 ميلي��ون دالر ارزش واردات جو را 
ني��ز به آن اضافه كنيم در تيرماه امس��ال 861 ميليون 
دالر براي واردات 6 قلم محصوالت كش��اورزي ارز 

از كشور خارج شده است.
جدول صفحه 8 نشان مي دهد ارزش سهم ذرت، 
كنجاله س��ويا، برنج، قندوش��كر، گندم و جو در كل 
واردات در تيرماه امسال به ترتيب 2/79 درصد، 2/71 
درصد، 6/45 درصد، 0/47 درصد، 2/41 درصد و 1/5 
درصد بوده است. يك محاسبه ساده نشان مي دهد سهم 

كاالهاي كشاورزي صدرنشين واردات
آمارگمركنشانميدهد

معاون مالي و اداري انجمن توليدكنندگان 
قندوشكر گفت: براي خروج صنعت قندوشكر 
از ركود، دولت نسبت به افزايش كشت چغندر 
و نيش��كر به منظور فعال ش��دن همه ظرفيت  

كارخانه هاي داخلي توليد شكر اقدام كند.

رض��ا رحمتي با بيان اينكه 60 درصد نياز 
كشور به شكر از طريق توليدات داخل تأمين 
مي شود، گفت: در حال حاضر 40 درصد شكر 
 مصرفي كشور از طريق واردات تأمين مي شود، 

راه هاي خروج صنعت قندوشكر از ركود
معاونانجمنتوليدكنندگانقندوشكرتشريحكرد

كارشناسرا
جايگزينتشكلهانكنيم

وارداتشكر
درآستانه6ميليارددالر
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درصفحاتديگر

تهديدامنيتغذاييآفريقا
افزايشيافت

هنوزاقداميبرايتعيينقيمت
شكرنشدهاست

رانتدراقتصادايران
وراهبردهايمقابلهباآن
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تاش كاركنان و مديريت كارخانه قند نيشابور در سال هاي 
اخير به ويژه در سال هاي 1392 و 1393 موجب شد اين واحد 
صنعتي براي دومين س��ال پي درپ��ي موفق به اخذ »لوح واحد 

نمونه صنعت استان خراسان رضوي« شود.
عليرضا رشيديان استاندار خراسان رضوي و حسن حسيني 
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در پيامي به 
محمدعلي شاملو، مديريت شركت سهامي قند نيشابور آورده اند: 
رش��د و توسعه صنعت و معدن مديون تاش گسترده و عميق 
مديران و متخصصاني است كه دانش، تخصص، تجربه و عمر 
گرانبهاي خود را سرمايه اي براي سربلندي، سازندگي و توسعه 

اقتصاد كشور قرار داده اند.
اين��ك كه با تاش و هم��ت واالي مديريت و كاركنان آن 
ش��ركت محترم عنوان واحد نمونه صنعت اس��تان را در س��ال 

1392 كس��ب نموده ايد، اين لوح تقدير به پاس زحمات ارزنده جنابعالي و همكاران محترم تقديم 
حضور مي گردد. اميد است در پرتو عنايات حق تعالي در راه اعتاي صنعت و معدن كشور عزيزمان 

بيش از پيش موفق باشيد.
* نشريه شكر اين موفقيت را به كاركنان و مديران قند نيشابور تبريك مي گويد. 

واحد نمونه صنعت براي دومين سال
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متأسفانه رانت خواران 
سوداي بازگشت دارند

سرمقاله

همچنين درآمد مف��ت و بادآورده درآمدي 
اس��ت كه بدون اتكاي مس��تقيم ب��ه كار و 
تاش مولد و بدون پذيرش ريسك و خطر 
مبادرت به فعاليت هاي اقتصادي به دس��ت 
مي آيد. سوءاستفاده از فرصت ها و امكانات 
جامعه، ثروت ب��ادآورده و پول مفت، پول 
ب��دون كار و زحم��ت و به ناحق به دس��ت 
آمده، سود به دس��ت آمده از راه هايي به جز 
تاش و فعاليت اقتصادي، هرگونه امكانات 
و موقعيت ه��اي انحص��اري ك��ه دراختيار 
اش��خاص حقيقي و حقوقي ق��رار گيرد، و 
درآمده��اي حاص��ل از طري��ق امتيازات يا 
مجوزهاي خاص، همگي تعاريفي خاصه 

از رانت هستند. 
تجربه نشان داده است كه رانت خواري 
و جريان��ي كه منج��ر به وقوع اي��ن پديده 
مي ش��ود در جامعه هايي ك��ه نهاد دولت در 
آنها در همه امور دخالت دارد، بيشتر از ساير 
جامعه هاست. جامعه ايراني از صد سال پيش 
تا امروز كه درآمد نفت به خزانه دولت ريخته 
مي ش��ود، فضاي مناسبي براي رانت خواري 
داش��ته و دارد. اين فضاي رانت خواري در 
اقتصاد كشاورزي و محصوالتي كه ايران در 
توليد آنها نسبت به ميزان مصرف كمبود دارد 

بسيار رايج شده است. 
اعط��اي ارزش ترجيحي براي واردات 
موادغذاي��ي و كش��اورزي ب��ه برخ��ي از 
بازرگانان يكي از س��وراخ هاي رانت جويي 
اس��ت كه در س��ال هاي اخير و با توجه به 
چند نرخي شدن ارز در كانون توجه است. 
برخي از واردكنندگان ش��كر كه به هردليل 
ن��زد ش��ركت هاي دولت��ي و مؤسس��ه ها و 
س��ازمان هاي نظارتي ارج و قرب دارند در 
زمره رانت خواران بزرگ به حساب مي آيند. 
انجم��ن صنفي كارخانه هاي قندوش��كر در 
8 س��ال فعالي��ت دولت ه��اي نه��م و دهم 
باره��ا به رواب��ط نه چندان س��الم منجر به 
رانت خواري هاي عمده در واردات ش��كر 
اعت��راض كرده ب��ود. درحالي ك��ه صداي 
توليدكنن��دگان ش��كر و برن��ج و پنب��ه و 
ذرت و... ايران��ي در دولت ه��اي قبلي راه 
به جايي نمي برد و برخ��ي از مديران مياني 

اطاعات و آماري كه توس��ط نهادهاي 
دس��ت اندركار با يك فعاليت توليد مي شود 
قابل اعتنا و بيشتر آنها با خطاي اندكي همراه 
هستند. انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
با درك دقيق از اهميت توليد آمار و اطاعات 
بهن��گام، دقيق و ش��فاف از ش��اخص هاي 
مختلف شكر مثل توليد، واردات، موجودي 
انبار، قيمت جهاني و... عاوه بر اينكه فضاي 

مناسب براي فعاليت توليدكنندگان را فراهم 
كرده اس��ت، ب��ه مديران دولت��ي نيز كمك 
مي كند تا اطاعات دقيقي از اين شاخص ها 
در هرلحظه داشته باش��ند. آمارهايي كه در 
قالب »وضعي��ت موجودي ش��كر و ميزان 
انتقالي آن« تهيه مي ش��ود از ارزشمندترين 
اطاعات در حوزه ش��كر به حساب مي آيد. 
تازه ترين اطاعات مرتبط با وضع شكر كه 

در پايان تيرماه منتش��ر ش��ده نشان مي دهد 
»موجودي انب��ار كارخانه ها در پايان تيرماه 
1393« معادل 1062 هزار تن اس��ت. عاوه 
بر اين در پايان تيرماه 50 هزار تن شكر خام 
بازرگان��ي دولتي در انبار بنادر، 40 هزار تن 
ش��كر در كشتي بخش خصوصي در فجيره 
در انتظار لنگر است. جمع شكر قطعي ابتداي 

مردادماه 1152 هزار تن است.

از صفحه اول

شكر موجود كشور در اول مرداد 1152 هزار تن است

و كارشناس��ان، احتماالً ناآگاه با ارائه برخي 
آمار غلط، ش��رايط را تيره مي كردند، دولت 
يازدهم كه بر سر كار آمد اعتماد عمومي و 
اميد اجتماعي از رخوت و سرازيري خارج 

و احيا شدند. 
دول��ت يازده��م بدون تردي��د به لحاظ 
رويك��رد و نگاه ب��ه جامعه، كس��ب و كار 
ش��هروندان، بنگاه هاي اقتص��ادي، حمايت 
از تولي��د مل��ي و س��د ك��ردن راه واردات 
آس��يب زننده با دولت قبلي به ويژه در ميان 
مدي��ران ارش��د تفاوت هاي بنيادي��ن دارد. 
ترديدي نيس��ت كه وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت، وزير جهادكشاورزي، معاون اجرايي 
رييس جمهور فعلي به لحاظ سابقه و كارنامه 
حمايت از توليد ملي و مبارزه با رانت خواري 
با دولت قبلي تفاوت هاي چشمگير دارند و 

دلشان براي ايران مي سوزد. 
متأسفانه

دولت ها از هر طيف و جناح، اما براي 
اداره جامعه نياز به كارش��ناس، مدير مياني 
و معاونان و مشاوران دارند تا با جمع آوري 
اطاعات و ارائه تحليل و گزارش ش��رايط 
را براي تصميم سازي  درست براي مديران 
اصلي مهيا كنن��د. دولت يازدهم نيز از اين 
قاعده مس��تثني نيس��ت. اما شرايط سخت 
اين روزها و احتماالً غفلت و فراموش��ي و 
سهل انگاري موجب شده است كه تصويري 
كام��ل و جامع از همه زاويه ه��اي كار نزد 
مديران ارشد ترسيم نشود. همين فراموشي 
ش��رايط را براي احتمال وق��وع پديده هاي 
رانت جويان��ه هموار مي كن��د. آن گروه از 
افرادي كه با جري��ان رانت خواري زندگي 
ك��رده و با آن خو گرفته اند آرام آرام فعاليت 
خود را از كارهاي كوچك شروع كرده و اگر 
با مانعي مواجه نشوند فاجعه ايجاد مي كنند. 
متأسفانه در حوزه اقتصاد شكر اتفاقاتي روي 
داده ك��ه ذهن تمامي مديران جامعه صنعت 
قند كه بي شك از دوستداران دولت يازدهم 
بوده و بهنگام انتخابات سال 92 براي به روي 
كار آم��دن چنين دولتي تاش هاي فراواني 
ب��ه كار گرفتند را درگير خود كرده اس��ت. 
واقعيت اين است كه دولت پيشين با هدف 

ذخيره س��ازي اس��تراتژيك اقدام به واردات 
شكر كرده است.

اين ش��كر وارداتي كه در انبارها ذخيره 
ش��ده اس��ت، مطابق عرف و قانون و منطق 
زماني بايد عرضه ش��ود ك��ه بازار با التهاب 
مواج��ه و از نظ��م خارج ش��ده باش��د اما 
چندگاهي اس��ت كه ديده مي شود به ميزاني 
شايد كمتر از يك چهارم نياز يك ماهه مصرف 
در كشور با نرخ يكهزار ريال كمتر از قيمت 
توافق��ي به بازار عرض��ه و حواله هاي آن به 
برخي مصرف كنندگان تحويل مي گردد. حال 
نگراني آن اس��ت كه اين ميزان شكر عرضه 
ش��ده با چ��ه فرمولي بي��ن مصرف كنندگان 

تقسيم مي شود؟
انتخ��اب گيرن��دگان حوال��ه ش��كر با 
كيس��ت و آيا اين شكر به كل جامعه تزريق 

مي گردد؟
آيا اين گونه اعمال، باز شدن روزنه هايي 
براي احيا رانت خواري نمي ش��ود؟ چگونه 
مي توان براي يك توليدكننده، مثًا ش��يريني 
و ش��كات سهميه اي درنظر گرفت و براي 
كارخانه همجوارش چشم بست و يا صنف 
قناد، س��وهان پز و قندريز، نبات، نوشابه ساز 

و... را از نظر دور ساخت!
ش��ايد رقم اين شكر كه از سوراخ هاي 
تعبيه شده پنهان بيرون مي رود نسبت به كل 
تقاضاي بازار قابل توجه نباشد، اما راه را براي 
فساد و رانت خواري باز مي كند. در بازاري كه 
توليدكنندگان شكر با مازاد مواجه و محصول 
توليدي سال 92 آنان در انبارها باقي مانده و 
هزينه هاي س��نگيني از قبيل خواب سرمايه، 
انبارداري، بيمه و غيره به آنها تحميل ش��ده 
است، اين اقدام راه خطرناكي را براي ايجاد 

فاجعه باز خواهد كرد.
به نظ��ر مي رس��د دولت يازده��م كه با 
ايجاد اعتم��اد در جامعه جايي محكم براي 
خ��ود باز كرده اس��ت نبايد اي��ن انتفادها و 
اين سخنان را در رديف بحث هاي تخريبي 
تلقي ك��رده و از كنار آنها به س��ادگي عبور 
كن��د؟ اگر ام��روز جلوي اين س��وراخ باز 
ش��ده رانت خ��واري در يك ح��وزه گرفته 
نشود به زودي حفره ها و شكاف هاي عظيم 
پديدار مي ش��وند و در بر همان پاشنه قبلي 
خواهد چرخيد. رانت خواري، فعلي حرام و 
فس��ادبرانگيز است كه اندازه آن مهم نيست 
و هرچه باش��د بايد جلويش گرفته ش��ود. 
اگر نمي خواهيم مناس��بات ناپ��اك قبلي به 
اين ح��وزه از فعاليت هاي اقتصادي برگردد 
نبايد اجازه دهيم س��وراخ هاي تعبيه ش��ده 
ب��راي رانت خ��واري به ف��رو ريختن ديوار 

منجر شود.

كارمندان و كاركن��ان دولت ها در ايران بدون 
ترديد قش��ري زحمتكش اند كه تخصص و دانش 
و مهارت خود را به صدها مؤسسه، سازمان، بنگاه 
و ش��ركت دولتي عرض��ه و در مقابل حقوق هاي 
نه چندان باال، دستگاه ديوان ساالري را اداره مي كنند. 
تجربه جامعه بشري نشان مي دهد به ميزاني كه اين 
متخصصان و كارشناس��ان دولت در شرايط سالم، 
با نش��اط و بالنده فعاليت كرده و با آسودگي خيال 
كار كنند راه پيشرفت هموار مي شود. به همين دليل 
است كه دولت هاي مدرن انواع راه هاي ايجاد فضاي 
س��الم و با نش��اط و غيرفاس��د را براي كارمندان 
آماده مي كنند. از طرف ديگر تجربه هاي تلخي نيز 
وجود دارد كه برخي از كارشناس��ان و متخصصان 
به دالي��ل گوناگون از جمله نارضايتي از ميزان مزد 
و حقوق، گرايش به يك گروه و فرهنگ خاص و 
يا در ش��رايط فقدان خاقيت براي درآمد مناسب، 
جامعه را به سختي مي رسانند. دولت هاي مداخله گر 
اما سرچش��مه ايجاد انحراف ب��راي متخصصان و 

كارشناسان به حساب مي آيند. 
دولت هاي مداخله گر كه براي خود اختيارات 
گس��ترده اي لحاظ مي كنند اين اختيارات و قدرت 
بزرگ را به كارشناس��ان و كاركنان انتقال مي دهند. 
درصورتي كه كارشناس يا متخصص، آموزش هاي 
الزم ب��راي كار در محيطي بدون آلودگي را نديده 
باش��د و يا فضاي كار آلوده باش��د آنها به انحراف 
كش��يده مي ش��وند. اين دس��ته از كارشناس��ان كه 
خوش��بختانه ش��مار آنها در مجموعه كارشناسان 
دستگاه هاي دولتي اندك است براي كسب رانت هاي 
كوچك راه را براي رانت هاي عظيم هموار مي كنند. 
در دولت قبلي اين دسته از كارشناسان فضاي كار 
را مس��موم كرده بودند و دول��ت يازدهم تصميم 
گرفت، كارشناس��ان مستقر در تش��كل ها را براي 
تصميم سازي هاي خود در معادالت بگنجاند. اعام 
رس��مي و چندباره رييس دولت در اين باره هنوز 
جان دارد كه ديده مي ش��ود برخي مديران مياني و 
حتي متأس��فانه برخي مديران ارشد در بخش هايي 
از اقتصاد، راه را براي ورود كارشناس��ان تشكل ها 
تنگ و مس��دود كرده اند. يك كارشناس كه هرگز 
در دوران كار و فعالي��ت خ��ود كارخانه ش��كر را 
ندي��ده و با رنج كش��اورزان چغن��دركار و صدها 
كارگر فصلي و دائم كارخانه هاي قند آش��نا نيست 
و ناگه��ان با ارق��ام درش��تي از ارزش واردات و 
فروش ش��كر مواجه مي شود بدون اطاعات كافي 
ناگهان مي خواهد عدالت را اجرا كند. اين كارمند 
با نوشتن برخي عبارات نيشدار ممكن است اركان 
دولت را به توليدكننده بدبين سازد و در همين نقطه 
اس��ت كه رانت جويان خوشحال شده و از كار آن 
كارش��ناس بهره مند مي شوند. دولت محترم توجه 
داش��ته باشد كه ترجيح دادن نظرات و ديدگاه هاي 
برخي كارشناس��ان كه از دور دستي بر آتش دارند 
بر ديدگاه كس��اني كه در تش��كل ها از نزديك در 
جريان فعاليت ها قرار دارند، كار را پيچيده مي كند. 
اين دس��ته كارشناس��ان به داليل گوناگون توانايي 
جايگزين��ي فعاالن بخش ه��اي مختلف صنعتي و 

اقتصادي را ندارند.

كارشناس را 
جايگزين تشكل ها 
نكنيم

يادداشت

وضعيت موجودي شكر و ميزان انتقالي به مرداد سال 93

تنشرح
1.062.000موجودي انبار كارخانه ها در پايان تير ماه سال 93

50.000شكرخام بازرگاني دولتي موجود در انبار بنادر حدود
40.500كشتي بخش خصوصي در فجيره در انتظار لنگر
 Oceanking :نام كشتي

1.152.500جمع شكر قطعي در پايان تيرماه 93
1.152.500حداقل شكر موجود در ابتداي مردادماه  سال 93

* توضيح اينكه مالكين 1.062.000 تن شكر موجود در انبار كارخانه ها به شرح ذيل مي باشند:

715.500 تنموجودي متعلق به دولت
216.000 تنموجودي متعلق به كارخانه ها

131.000 تنموجودي متعلق به تجار
* به ميزاني ش��كر در كارخانه هاي ورامين و كرج موجود است كه به دليل عدم عضويت در اين انجمن، 

آماري دريافت نشده است.
* موجودي انبار تجار و انبارهاي كارخانه هاي مصرف كننده بزرگ در آمار فوق لحاظ نشده است.

»شكر مصرف شده كشور در تيرماه 131.200 تن«



3 شماره 136 - مرداد 1393
آمار

هزينه 13 ميلياردي 
جبران تأثير تالفي تحريم 
موادغذايي وارداتي غربي 

توسط روسيه
وزير كشاورزي روسيه روز جمعه 
اعام كرد براي آنكه بخش كشاورزي 
اين كش��ور بتواند تأثيرات تحريم هايي 
را كه مس��كو ب��ه تاف��ي تحريم هاي 
كش��ورهاي غربي در رابطه با واردات 
محصوالت كشاورزي و غذايي اعمال 
كرده اس��ت جبران كند، دولت بايد تا 
س��ال 2020 به بخش كشاورزي خود 

13 ميليارد يورو كمك كند. 
روس��يه در اول ماه اوت به تافي 
اق��دام كش��ورهاي غرب��ي در تحريم 
اقتص��ادي مس��كو در رابطه ب��ا بحران 
واردات  گرف��ت  تصمي��م  اوكراي��ن 
موادغذايي و كشاورزي از اين كشورها 

را ممنوع كند.
واردات  وي��ژه  به ط��ور  روس��يه 
محصوالت كشاورزي و موادغذايي از 
كشورهاي آمريكا، نروژ، كانادا، استراليا 
و كش��ورهاي عضو اتحادي��ه اروپا را 

ممنوع اعام كرده است. 
به گ��زارش خبرگ��زاري فرانس��ه 
از مس��كو، نيكاي في��ودوروف وزير 
كش��اورزي روس��يه گفت: »براس��اس 
برآورد خوشبينانه اي كه ما انجام داده ايم 
براي جبران تحريم واردات محصوالت 
كش��اورزي و موادغذايي از كشورهاي 
اروپايي و غربي، دولت روس��يه بايد تا 
س��ال 2020 حدود حدود 636 ميليارد 
روبل، معادل 13 ميليارد يورو به بخش 

كشاورزي خود كمك كند.«
وي اف��زود 86 ميليارد يورو از اين 
مبل��غ يعني حدود ي��ك ميليارد و 800 
ميليون يورو آن بايد از س��ال 2015 به 

بخش كشاورزي صورت گيرد. 
مس��كو بر نقش مثبت تحريم هاي 
كش��ورهاي غربي بر بخش كشاورزي 
خود تأكيد و اس��تدالل مي كند باتوجه 
به كمك هاي��ي كه از اين به بعد دولت 
به بخش كش��اورزي خواهد كرد بازده 
اين بخش تقويت خواهد شد و با ادامه 
آن كش��ور در بس��ياري جهات از نظر 
تأمين موادغذايي و كشاورزي خودكفا 

خواهد شد.
اين درحالي است كه روسيه يكي 
از كشورهاي عمده وارد كننده در زمينه 
محصوالت كشاورزي و موادغذايي در 

جهان است. 
اما كارشناسان مسائل اقتصادي نظر 
ديگري در اي��ن باره دارند و مي گويند 
براي آنكه روس��يه بتواند تأثيرات منفي 
تحريم واردات موادغذايي و كشاورزي 
از كش��ورهاي اروپاي��ي و غربي را از 
بين ببرد نخس��ت به كمك هاي دولتي 
گسترده اي نياز اس��ت و دوم آنكه اين 
كمك هاي گس��ترده دولت��ي بايد براي 
مدت زيادي ادامه داش��ته باشد. جداي 
از اينكه روس��يه فع��ًا كاري در زمينه 
كمك به بخش كش��اورزي خود انجام 

نداده است. 
و  موادغذاي��ي  واردات  روس��يه 
كش��اورزي را از كشورهاي غربي قطع 
ك��رده و كش��ورهاي آمريكاي التين را 

جايگزين آنها كرده است. 

اين آمار نش��ان مي دهد در 4 ماه نخست 
امسال به طور ميانگين هر ماه 160 هزار تن شكر 
به بازار ايران وارد شده است. درحالي كه ميزان 
مصرف شكر در تير ماه كه بايد بستني و نوشابه 
بيشتري مصرف شود و شكر نيز بيشتر مصرف 

شود در حدد 130 هزار تن بوده است. 
ارقام جدول 2 مؤيد اين اس��ت كه از كل 
واردات شكر در 4 ماه اول امسال به ميزان 570 

هزار تن، 309 هزار تن آن را بخش خصوصي 
وارد كرده است.

سهم بخش خصوصي از كل واردات شكر 
در اي��ن م��دت حدود 56 درصد بوده اس��ت. 
در حالي كه واردات ش��كر توس��ط دولت در 
س��ال هاي 1386 تا 1390 به رقم صفر رس��يده 
بود از س��ال 1391 دولت واردات ش��كر را در 

دستوركار قرار داده است. 

واردات شكر در آستانه 6 ميليارد دالر

جدول 2: واردات شكر از سال 84 تا پايان تير سال 93 به تفكيك شكرخام و سفيد )ارقام به هزار تن(

جدول 1: آمار واردات شكر  از سال 1380
تا پايان تير سال 1393

به تفكيك واردات دولتي و خصوصي
ارقام به هزار تن

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

بها جمع واردات )دالر(جمع واردات )هزار تن(بها )دالر(خام )هزار تن(بها )دالر(سفيد )هزار تن(سال
13847820.124.000629177.256.000707197.380.000
1385637291.271.9101.890726.182.5592.5271.017.454.469
1386348133.309.344822274.461.3671170407.770.710
138710337.213.332998287.800.0131101325.013.345
1388278.819.906850315.826.114877324.646.020
1389001805704.520.4071805704.520.407
139063.799.5101228752.105.3341234755.904.844
13910016801.072.413.60816801.072.413.608
1392001579832.187.9581579832.187.958
1393570271.343.794570271.343.794
1199494.538.002120515.414.097.154132505.908.635.155جمع

واردات بخش سال
خصوصي

واردات 
بخش دولتي

جمع 
واردات

13800937937
13810820820
138256160216
138342161203
138480627707
1385148510422527
13869622081170
1387110101101
13888770877
1389180501805
1390123401234
139111755051680
13929925871579

1393309261570 )تير(
ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

نمودار توليد و واردات شكر از سال 80 تا پايان تير سال 93 )ارقام به تن(
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0
92919089888786858483828180تير 93

150001122000112400011500001178000450000552000105000012580001238000119300012740001040000838000

5700001579000168000012340001805000877000110100011700002527000707000203000216000820000937000

توليد
واردات

ماخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران

ارزش واردات شكر از سال 1384 تا پايان تيرماه 
1393 به رقم 6 ميليارد دالر نزديك شد.

تازه ترين گزارش تهيه ش��ده توسط گمرك نشان 
مي دهد در 4 ماه نخست امسال 570 هزار تن شكر به 
ارزش 271 ميليون دالر به بازار ايران آمده است. يك 
محاس��به ساده نش��ان مي دهد ميانگين ارزش واردات 
شكر در هر ماه در سال جديد حدود 68 ميليون دالر 

)روزانه حدود 2/2 ميليون دالر( بوده است.

جدول 3: واردات شكرخام به  صورت ماهيانه از سال 1385 تا تير سال 1393
جمعاسفندبهمنديآذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينسالرديف

1
1385154941112053071921872231942982402762481 1542483595648711063125014731668196522052481جمع هرماه + ماه هاي قبل

2
1386236228112541111336155652750381170 2364645766307418749359901055108211321170جمع هرماه + ماه هاي قبل

3
138728298889149173246865126169931101 285714523438355658064871383910081101جمع هرماه + ماه هاي قبل

4
1388119108576442339446457412273877 119227284348390423517563608682804877جمع هرماه + ماه هاي قبل

5
1389691071322343123301611128063731321805 691763085428541184134514571537160016731805جمع هرماه + ماه هاي قبل

6
13900241268301384311817181142561234 02436104405789820838855103611781234جمع هرماه + ماه هاي قبل

7
1391506912155154196190372281513071231681 01192402954496458358721100125115581681جمع هرماه + ماه هاي قبل

8
1392881588114611592071151461342252271579 0103191305366525732847993112713521579جمع هرماه + ماه هاي قبل
139316513721157570 0302513570جمع هرماه + ماه هاي قبل

از1384تابهارامسالرخداد

*ازابتدايسال93تاپايانتيرماهروزانهحدود2/2ميليوندالرشكرواردكشورشدهاست



شماره 136 - مرداد 41393
بازار جهاني

 )UNECA( كميس��يون اقتصادي آفريقايي سازمان ملل
طي گزارش��ي اعام كرد كمبود مناب��ع غذايي و همچنين نبود 
مواد مغذي مورد نياز بدن در اين منابع، مشكلي است كه 280 

ميليون آفريقايي از آن دچار سوءتغذيه هستند. 
در اين ميان و براس��اس گزارش اين كميس��يون اقتصادي 
تعداد كودكان كوتاه قد آفريقايي نسبت به 20 سال گذشته بيشتر 
شده و بيش از 82 درصد كودكاني كه دچار كمبود موادغذايي 
هس��تند به خوبي درمان نشده اند. اين موضوع تهديد بزرگي را 
براي قاره آفريقا به همراه خواهد آورد. آفريقا، هرساله در حدود 
2 تا 17 درصد از درآمد ناخالص داخلي خود را به دليل گرسنگي 
كودكان از دس��ت مي دهد )UNECA(. بنابراين دسترسي به 

منابع با ارزش غذايي كافي بسيار ضروري است. 
متأس��فانه به دليل تغييرات اقليمي امكان افزايش توليد غذا 
در آفريقا كمتر خواهد شد. حتي در خوشبينانه ترين حالت كه 
فقط گرم ش��دن دو درجه يي كره زمين اس��ت اين قاره مقادير 

قابل توجهي از توليد غذاي خود را از دست مي دهد. 
افزاي��ش جمعيت و كاهش توليد غ��ذا تنها تجربه آفريقا 
نخواهد ب��ود، بلكه در تحقيق جديد دانش��گاه هاروارد اعام 
ش��د در اقليم هاي در حال گرم ش��دن، كاهش مواد مغذي در 

محصوالت اتفاق خواهد افتاد.

دكتر مس��عود نيلي، اقتص��اددان ايران��ي، بدون ترديد در 
ح��ال حاض��ر مؤثرترين ف��رد در مجموعه دول��ت در حوزه 
تصميم گيري هاي اقتصادي به حساب مي آيد. اين اقتصاددان كه 
سابقه برنامه ريزي كان در سازمان برنامه و بودجه )سابق( را 
دارد، در چند ماه سپري شده از سال خود را به عنوان تئوريسين 
دولت در بخش اقتصاد نش��ان داده اس��ت. نگاه وي به اقتصاد 
ايران در آينده مي تواند به اين معني باشد كه تصميم هاي دولت 
از اين رويكرد ناش��ي خواهد شد. خاصه اي از سخنراني وي 
كه به تازگي در جمع بازرگانان و صنعتگران تشريح شده است 

را مي خوانيد:
نگاهي به آينده

مي توان بحث را با چند سؤال شروع كرد؛ آيا در سال هاي 
قاب��ل پيش بيني آين��ده، فك��ر مي كنيم درآمده��اي نفت زياد 
خواهد بود يا كم خواهد بود؟ اين درآمدها ثبات س��از خواهد 
ب��ود يا بي ثبات كننده؟ آيا دولت از لح��اظ مالي، چه در زمينه 
سرمايه گذاري، چه در زمينه عرضه كاالهاي عمومي و چه در 
اختال زاي��ي كه در اقتصاد دارد، ق��وي خواهد بود يا ضعيف 

خواهد بود؟ همچنين نقش دولت در بنگاه داري و نقش توزيعي 
دولت به عنوان حمايت هاي اجتماعي آن، چه خواهد بود؟ در 
س��ال هاي آينده ارتباط با دنيا چط��ور خواهد بود و آيا داراي 
موازنه منفي يا مثبت هستيم يا اينكه بدون توازن خواهيم بود؟ 
نقش بخش خصوصي چطور خواهد بود و آيا بخش خصوصي 
ضعيف، غيرمتش��كل و منفعل خواهيم داشت يا متشكل بعضا 
فع��ال؟ آيا اقتصاد ما قوي و درونگرا خواهد بود يعني ش��اهد 
نوع��ي اقتصاد حمايت��ي خواهيم بود ك��ه دولت رقيب بخش 
خصوصي نيست اما اين بخش با كاالهاي صادراتي هم رقابتي 

ندارد، يا اينكه اقتصادمان قوي و برونگرا خواهد بود؟
اگر روي پاس��خ اين سؤاالت توافق بكنيم، شرايط اقتصاد 
ايران روشن خواهد شد. در گذشته در اقتصاد ايران، فعاليت هاي 
دول��ت در اولويت هاي��ي ق��رار گرفته كه ش��امل دخالت هاي 
اس��تصوابي در اقتصاد، مالكي��ت بنگاه هاي اقتصادي و عرضه 
كاالي عمومي مي ش��ده است. دولت درگذشته هرجا كه دلش 
مي خواسته و صاح مي دانسته، در اقتصاد دخالت مي كرده است 
بدون اينكه چارچوب محدودكننده اي داشته باشد. اين درست 
برعكس آن چيزي اس��ت كه از دولت انتظار داريم يعني ابتدا 

آينده اقتصاد ايران

در مقياس جهاني، كمبود مواد مغذي مانند روي و آهن هر 
س��اله بيماري هايي را به دنبال دارد كه نهايتًا جان63 ميليون نفر 
را خواه��د گرفت. در آفريقا چيزي در حدود يك چهارم مردم 

با كمبود آهن و روي زندگي مي كنند. 
در اين مطالعه اين پرسش مطرح شده بود كه »آيا افزايش 
دي اكس��يدكربن محصول را دچار كمبود مواد مغذي مي كند؟« 
اين محققان دريافتند كه مقادير عناصر غذايي در سطوح باالي 
دي اكسيدكربن، كاهش مي يابد؛ ولي هنوز به روابط دقيق افزايش 

دي اكسيدكربن و كاهش عناصر غذايي دست نيافته اند. 
بررسي ها نش��ان مي دهد كه مقادير باالي دي اكسيدكربن، 
منج��ر به كاه��ش 6/3 درصدي پروتئي��ن، 9/3 درصدي روي 
و 5/1 درص��دي آهن گندم و همچني��ن كاهش 7/8 درصدي 

پروتئين برنج مي شود. 
گرسنگي پنهان

آهن براي همه بافت هاي بدن موردنياز است و در فعاليت 
س��لول هاي ماهيچه، مغز و خون اهميت بسياري دارد. سازمان 
بهداشت جهاني تخمين زده است كه حدود يك دهم مرگ ومير 

به كمبود آهن در كشور هاي درحال توسعه ارتباط دارد. 
همين ط��ور عنصر روي ني��ز در دوران بارداري، كودكي و 

فضايي كه در اقتصاد ايران حاكم است، عدم اطمينان 
است، و ريسكي نيست. مثًا مشخص نيست كه با تغيير 
دولت، فضا چگونه خواهد شد و چه تغييراتي صورت 
مي گي��رد، در اين ميان عوام��ل اقتصادي ترجيح داده تا 

صبر پيشه كنند و منتظر آينده بمانند.
به طور مثال در زمان حال فضاي كسب و كار كشور 
بس��يار متأثر از تحريم ه��اي بين المللي بوده و همچنان 
منتظر نتايج مذاكرات اس��ت، حتي اگ��ر مذاكرات هم 
انجام بش��ود باز مشخص نيس��ت كه چه اتفاقي روي 

خواهد داد.
ممكن اس��ت فضا بهبود يابد ام��ا همچنان فضاي 
عدم اطمين��ان از بي��ن نم��ي رود. عدم اطمينان در حوزه 

واردات بيش از صادرات است.
دولت ه��ا همواره ص��ادرات را حماي��ت مي كنند 
س��ليقه هاي  و  ش��عارها  تحت تأثي��ر  واردات  ول��ي 
دولت هاس��ت. وقت��ي فض��اي عدم اطمين��ان به وجود 
مي آي��د، دو راه حل ب��ه كار خواهد آمد؛ خروج از بازي 
ي��ا راه هاي فرعي يعني اينك��ه در حمايت يك قدرت 
سياس��ي يا يك نهاد حركت كردن. در نتيجه عوامل به 
)interest group( »س��مت تشكيل »گروه هم س��ود 
مي روند، يعني اينكه به صورت رس��مي يا غيررس��مي 
گروه��ي تش��كيل مي دهند تا بتوانن��د چانه زني كنند و 
فشار بياورند و مجوزهاي ويژه دريافت كنند؛ به عبارت 
ديگر فضاي بازي به س��مت يك فضاي پش��ت پرده اي 

مي رود. 
گروه هاي همسود مي توانند به سمت »رانت جويي« 
رون��د. رانت جوي��ي لزوم��ًا همراه با فس��اد نيس��ت، 
رانت جوي��ي يعن��ي تغيير قانون يا تغيير تفس��ير قانون 
به طريق قانوني، به عبارت ديگر رانت جويي تاش هايي 
است براي گرفتن امتيازات ويژه از طريق قانوني هرچند 

ممكن است اخاقي نباشد.
اگ��ر كار غيرقانوني صورت پذيرد فس��اد اس��ت. 
در كن��ار رانت جويي راهكار ديگ��ري به نام مذاكرات 
قانوني يا »البي كردن« وجود دارد، كه در تمام مجالس 
قانون گ��ذاري دنيا رايج اس��ت. يكي ديگ��ر از راه هاي 
فرع��ي در فض��اي عدم اطمينان، ايجاد امتي��از يا ايجاد 
انحصار است، حال اين انحصار يا نتيجه امتيازات ويژه 
اس��ت كه همان رانت جويي و گروه هم س��ود است، يا 
نتيجه تباني است. بنابراين با وجود فضاي عدم اطمينان 
بازيگ��ر اقتصادي براي اينكه بتواند خود را حفظ نمايد 
باي��د از راه هاي فرعي حركت كند و احتمال فس��اد و 

تباني زياد مي شود.
وقتي بخش واردات در ايران بيشتر بررسي مي شود، 
مي توان دريافت كه بخشي از مشكات و نااطميناني به 
خاطر ورود برخي نهادها اس��ت. مثًا بعضي نهادهاي 
خاص با مجوزهاي ويژه، وارد فضاي واردات ش��ده و 
كاالهايي وارد مي كنند كه براي بازيگر عادي، يعني بخش 
خصوصي عادي، واردات پرخطر و قاچاق محس��وب 
مي ش��ود و ابهام دارد، و همي��ن امر موجب بي ثباتي و 

عدم اطمينان بيشتر مي شود.
بنابراين يكي از مش��كات واردات اين اس��ت كه 
به ط��ور پنهاني يا آش��كارا و خارج از بخش خصوصي 
برخي انحصارات شكل گرفته اند و فضاي بازي بخش 
خصوصي را تنگ كرده است. بنابراين بخش خصوصي 
ب��راي زنده ماندن، ب��راي اينكه بتواند ت��داوم فعاليت 
بده��د چاره اي ندارد ك��ه بعضي از راه ه��اي انحرافي 
حركت بكند. بنابراين مي توان به طور خاصه مشكات 
مطرح ش��ده ناش��ي از عدم اطمينان در حوزه واردات را 

چنين بيان كرد: 
* تش��كيل گروه هاي همس��ود و فش��ار )براي كسب 

مجوزهاي خاص( 
* رانت جوي��ي )تغيي��ر يا تأويل قانون به س��ود گروه 

خاص( 

تهديد امنيت غذايي

آفريقا
افزايش يافت

پيامدهاي گسترش
عدم اطمينان

در حوزه واردات
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5 شماره 136 - مرداد 1393
بازار جهاني

جنگل زراعي كشاورزي
البت��ه راه هاي��ي براي توليد بيش��تر غ��ذا در ش��رايط تغيير 
اقليمي نيز وجود دارد. اين راه ها مس��تلزم س��رمايه گذاري روي 
اكوسيستم هاس��ت )بنيان و اساس كشاورزي(، تا آنها را در برابر 

تغييرات اقليمي انعطاف پذيرتر، سالم تر و بارورتر كنند. 
ح��دود 70 ميليون خانواده در منطقه جنوب صحراي بزرگ 
آفريقا وجود دارند كه روش هاي مبتني بر اكوسيستم زيادي براي 

فراهم كردن امنيت غذايي آنها فراهم است. 
در اوگاندا، پروژه ارتقاي كشاورزي حفاظتي و كشت جنگلي 
)agro-forestry( به افزايش عملكرد محصول و حاصل خيزي 
منجر شد. كشت توأم با جنگل و كشاورزي حفاظتي زمان و هزينه 
آماده س��ازي زمين را كاهش داد كه اين مردم را قادر مي س��ازد تا 

به طور مثال در پرورش دام تنوع داشته باشند. 
اين پروژه همچنين موجب شد تا نهاده هاي شيميايي كمتري 
اس��تفاده شود و تنوع زيس��تي بهبود پيدا كند و 75 هزار نفر هم 
بهره مند شوند. 31 هزار نهال درخت براي آماده سازي اكوسيستم 
كاش��ته شد، و با بهبود توليد فلفل در خانه توانستند 60 دالر در 
غيرفصل برداش��ت و در فصل برداش��ت نيز 240 دالر در هفته 

درآمد داشته باشند. 
توانايي درآمدزايي اضافي از فعاليت هاي كش��اورزي به طور 
چش��مگيري به امنيت غذايي كمك مي كند، درحالي كه موجب 
بهبود بهره وري و مش��وق بهتري براي فعاليت هاي كشت توأم با 

جنگل كاري مي شود. 
در زامبيا، پروژه يي كش��اورزي اكولوژيكي با هدف بازيافت 
آب و موادغذايي مشخص شده است تا حاصلخيزي خاك و تنوع 
محصول را افزايش دهد. نزديك به دو س��وم كشاورزان افزايش 
عملكرد را گزارش دادند، با افزايش 60 درصدي عملكرد ميزان 

فروش مازاد محصول از 25/9 به 69 درصد رشد يافت. 
در بوركينافاسو، كشاورزان از روش هاي بومي استفاده مي كنند 
تا زمين را احيا نمايند. به اين صورت كه چاله هايي را در زمين هاي 
باي��ر حف��ر مي كنند و آنها را با كود آل��ي و برخي موادغذايي پر 
مي كنند اين كار ضمن بهبود سطح آب زير زميني به افزايش توان 
توليد محصول نيز كمك مي كند. اين كشاورزان 200 تا 300 هزار 
هكتار از اراضي تخريب شده را احيا كرده اند و پيش بيني افزايش 

80 تا 120هزار تني توليد غات دور از انتظار نيست. 
 مطالعات سال 2004 نشان داده است محصوالتي كه به اين 
نحو با مبتني بر زيس��ت بوم توليد مي ش��وند به طور چشمگيري 
ويتامين كا، آهن، منيزيم و فس��فر بيش��تر و نيترات كمتري هم از 
محصوالت توليد ش��ده با روش مرسوم دارد. مطالعه ديگري در 
2001 مي گوي��د كه تركيبات در ارتباط سيس��تم دفاعي بدن در 
محصوالتي كه با روش س��ازگار با زيس��ت بوم توليد مي شوند، 

بيشتر است. 
آنچه كه اين مطالعه به تصوير مي كشد، توانمند سازي انسان 
در مقابله با پديده تغيير اقليم اس��ت كه متأس��فانه از نظر برخي 
كارشناس��ان داخلي وجود ن��دارد و با اين پدي��ده به عنوان يك 

محدوديت بازدارنده توليد كشاورزي نمي نگرند. 

بزرگسالي به رشد كمك مي كند. كمبود روي همچنين مي تواند به كاهش 
اش��تها، جلوگيري از رش��د و اختال در عملكرد ايمني بدن مرتبط باشد. 
در آفريقا، حدود 20 درصد از بيماري هاي عفوني خفيف مجراي تنفسي، 
10 ت��ا 22 درصد ماالريا، و 11 تا 13درصد بيماري هاي اس��هالي به علت 

كمبود روي است. 
بنا به گزارش فائو در 22 كش��ور جهان كه ايران هم جزو آنهاس��ت، 
60 درصد از احتياجات رژيم غذاي مردم به آهن و روي از طريق غات 
و حبوبات دريافت مي ش��ود. در اين بين كش��ور هاي آفريقايي سيرالئون، 

مراكش، ليبي، تونس، الجزاير و مصر حضور دارند. 
كاه��ش در مق��دار روي و آهن مي تواند منجر ب��ه كمبود هاي غذايي 
مهم تري در اين جوامع ش��ود – پديده اي كه به »گرسنگي پنهان« معروف 
اس��ت - و بيماري هاي درگير با اين كمبود ها را افزايش مي دهد. بنابراين 
تغييرات اقليمي بر هر دو جنبه امنيت غذايي و سامت تأثيرگذار است. 

بيش��تر كش��ور هاي آفريقايي طي دهه هاي گذشته، صنعتي شدن را با 
قدرت در طرح هاي توس��عه خود دنب��ال كردند. با اين رويكرد، نظام هاي 
كشت بزرگ و يكپارچه براي توليد محصوالت سودآور ارتقا مي يابد. اين 
خطر وجود دارد كه محصوالت سودآور مانند چاي، قهوه، تنباكو و انواع 
گل ب��راي توليد كننده هاي خرده پا جذابيت بيش��تري نس��بت به كاالهاي 
غذاه��اي پي��دا كندكه اين مي تواند به تاش ها ب��راي تأمين امنيت غذايي 

آفريقا آسيب جدي بزند. 

پيامدهاي گسترش
عدم اطمينان

در حوزه واردات

امنيت، آموزش، بهداش��ت و توسعه زيرساخت هاي نرم افزاري 
توسعه اقتصادي را فراهم كند، اين مسائل معموالً در مرتبه آخر 
اهمي��ت قرار مي گرفته  اند كه در آن، تخصيص درآمدهاي نفتي 
در دامنه اي از توزيع مصرفي تا سرمايه گذاري هاي دولت محور 
نوسان مي كرده است. وجه اشتراك رويكردهاي متفاوت، قائل 
ب��ودن به نقش انفعالي و از درجه چندم براي بخش خصوصي 
بوده اس��ت. بخش خصوصي هم خودش اين نقش را پذيرفته 
ب��ود كه از دولت حمايت كن��د؛ امتياز يا حمايت بخواهد براي 

اينكه بتواند فعاليت كند.
به نظر مي رس��د ما وارد دوره اي در ميان مدت مي شويم كه 
نفت نقش قبلي خودش را نمي تواند در اقتصاد ما ايفا كند؛ اگر 
اين پيش فرض درست باشد، توليد نفت ما به دليل محدوديت هاي 
بين المللي كاهش پيدا كرده و برگرداندن اين توليد به رقم قبلي 
به سادگي امكان پذير نيست. از طرف ديگر، چون مصرف انرژي 
در كش��ور افزايش پيدا خواهد كرد، بخش قابل توجهي از آنچه 
در گذش��ته اصل منبع دولت براي ايفاي نقش خود بوده، از آن 
گرفته شده است. بنابراين از جهت برخورداري دولت از منابع 
گسستي نسبت به گذشته به وجود آمده است و اگر اين گسست 
كه خيلي هم بزرگ است، زود از سوي دولت درك و پذيرفته 
ش��ود، مناس��بات جديد بين دولت و بخش خصوصي مي تواند 
برق��رار كند. اگر دولت بپذيرد كه ديگر مثل گذش��ته نمي تواند 
نقش پولدار بودن خود را ايفا كند و بايد خود را در چارچوب 
جدي��دي قرار دهد، ما مي توانيم براي اقتصاد برنامه  هاي خوبي 
داش��ته باشيم. تحقق يك چش��م انداز مثبت از آينده در گروي 

ايفاي نقش��ي مؤثر و س��ازنده از جانب دولت به عنوان تركيبي 
از مدل اقتصادهاي در حال گذار و اقتصادهاي نوظهور اس��ت. 
در چهار مدلي كه ذكر ش��د، مدل اول غيرقابل تكرار اس��ت و 
ما نمي توانيم مش��كل كشورهاي پيشرفته، در ايران انتظار داشته 
باشيم كه دولت نقشي مانند كشورهاي غربي را ايفا كند و بايد 
دولتي فعال داشته باشيم. چه در حوزه نرخ ارز، بازار انرژي يا 
تجارت خارجي، ما شبيه به اقتصادهاي شوروي سابق، بايد يك 
اقتصاد در حال گذار داشته باشيم كه تحوالتي در آن اتفاق بيفتد 
كه اين تحوالت بايد به وسيله دولت رخ بدهد و از سوي ديگر، 
ويژگي هاي اقتصادهاي نوظهور بايد رخ دهد. بنابراين بار خيلي 
سنگيني برعهده دولتي گذاشته مي شود كه از لحاظ توان خيلي 
ضعيف اس��ت اما از نظر نقشي كه بايد عهده داشته باشد، نقش 
بزرگي است. الزمه تحقق اين شرايط، تبديل بهره مندي از مزيت 

برخورداري منابع به مزيت برخورداري از قابليت است. 
آي��ا مديران بخش خصوصي وقت��ي كه به يك مقام دولتي 
برخورد مي كردند، بيش��تر به او به منزله فردي نگاه مي كردند كه 
پول زيادي در اختيارش است، به جاي اينكه قابليت زيادي دارد؟ 
يعني مي تواند مش��كات آنها را از طريق وضع سياس��ت هاي 
درس��ت حل كند يا اينكه به آنها منابع مالي را اختصاص دهد. 
به نظر مي رس��د، اكثر مديران بخ��ش خصوصي به آنها به منزله 
كس��ي نگاه مي كردند كه مي توانس��ته منابع مالي براي كمك به 
بخش خصوصي اختصاص دهد. آنچه قابليت محوري دولت هاي 
گذش��ته كه درآمد نفت بوده، درحال حاضر از آنها گرفته ش��ده 

است.

اگ��ر دولت بتواند اين را ب��ا قابليت اصيلي جايگزين كند، 
ما مي توانيم چش��م انداز مثبتي از آينده ترس��يم كنيم. در واقع، 
دول��ت در آينده ميان م��دت ضمن اينكه بايد كارهاي بس��يار 
بزرگ��ي انجام دهد، بايد به توانمندس��ازي خودش هم بپردازد. 
درك شرايط جديد و پذيرفتن آن، مستلزم قبول اقتضائات يك 

اقتصاد رقابتي است. 
براي اين كار بخش خصوصي هم بايد در مناسبات خود با 
دولت، تغيير ايجاد كند. چندي پيش در اتاق بازرگاني گزارشي 
تهيه شده بود كه انتظارات بخش خصوصي از دولت را به تفصيل 
ذك��ر كرده بود. به نظر من، در اين گزارش، به جاي اينكه بخش 
خصوصي بخواهد در هدفمندي يارانه  ها سهم بخش خصوصي 
را به بنگاه هاي اقتصادي تخصيص دهد - كه در مقايسه با كل 
فعاليتي كه بايد بنگاه ها انجام دهند، رقمي محس��وب نمي شود 
- بيشتر به دولت براي ايجاد محيط رقابتي فشار بياورد. دولت 
درحال حاض��ر امتيازي ندارد كه بخواهد اختصاص بدهد و اگر 
خ��ود بخش خصوصي در تغيير مناس��بات با دولت ابتكارعمل 
داش��ته باشد، مي تواند ش��روع كننده خوبي باشد. درصورتي كه 
دولت شرايط جديد يا اقتضائات آن را نپذيرد و بخواهد بدون 
پول همان نقش هاي قبلي را ايفا كند، خودش نحيف مي ش��ود 
و ممكن است كه اقتصاد را هم با خودش از بين ببرد. بنابراين 
الزم��ه اينكه بتوانيم اين ش��رايط را به فرصت تبديل كنيم، اين 
اس��ت كه بخش خصوصي گفتمان خود را با دولت تغيير دهد 
و از دولت بخواهد كه ش��رايط رقابت��ي برقرار كند و از دولت 

بخواهد كه نقش جديد را برعهده بگيرد. 

* ايجاد انحصار
* ت��اش ب��راي نزديك ش��دن ب��ه مقامات 
)فس��اد مقامات و فس��اد در نهادهاي مرتبط 

با واردات( 
* ورود نهاده��اي دولتي خ��اص به واردات 
)نهادهاي��ي كه توان گري��ز از عدم اطمينان ها 

را دارند( 
جمع بندي و پيشنهاد

بنابراي��ن مش��كل واردات كش��ور اي��ن 
اس��ت ك��ه دولت ب��ا بي ثبات ك��ردن فضاي 
كس��ب وكار، عاوه ب��ر اينكه هزين��ه مبادله 
و ريس��ك فعاليت ه��ا را در اي��ن ح��وزه باال 
ب��رده، آن را به س��مت فض��اي عدم اطمينان 
سوق داده اس��ت. حوزه واردات به شدت در 
تهاجم بي ثباتي هايي اس��ت كه حوزه سياست 
 توليد ك��رده و اين وضعيت بايد س��اماندهي

شود.
براي س��اماندهي اي��ن وضعيت نيز بايد؛ 
الگوي اقتصاد سياس��ي واردات طراحي شود، 
يعني اص��ول اصلي الگ��وي واردات تدوين 
ش��ود. اين نيازمن��د يك هم��كاري جدي و 
تنگاتنگ ميان بخش خصوصي، واردكنندگان، 
اتاق بازرگاني و دولت اس��ت تا نظام الگوي 
اقتص��ادي- سياس��ي واردات و فلس��فه نظام 

وارداتي طراحي شود. 
يك الگوي باثبات و متناس��ب با ساختار 
اقتص��اد ايران براي واردات تدوين ش��ود، تا 
ه��ر دولتي نتواند يك رژي��م وارداتي خاص 

طراحي كند. 
رژي��م واردات��ي چنان طراحي ش��ود كه 
واردات متأثر از درآمدهاي نفتي نباشد. يعني 
دولت موظف ش��ود در دوره هاي پردرآمدي 

سياست هاي تجاري خود را برهم نزند. 
ثبات نسبي سياست هاي دولت در حوزه 
واردات و بهبود فضاي كس��ب وكار و ارتقاي 

شاخص هاي لجستيك در حوزه واردات. 

از صفحه 4
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عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس با يادآوري اينكه عده اي افراد 
خاص با اس��تفاده از رانت و رابطه هايي با 
برخي مس��ؤوالن وزارت جهادكشاورزي 
به ص��ورت انحص��اري اقدام ب��ه واردات 
موادغذاي��ي مي كنن��د، گفت: كميس��يون 
كش��اورزي براي برخورد ب��ا رانت خوران 
و انحصارطلبان واردات موادغذايي ورود 

پيدا مي كند. 
علي ايرانپور درباره اينكه برخي افراد 
با استفاده از رانت هايي خاص مبالغي براي 
واردات گن��دم از بانك مرك��زي دريافت 
كرده ان��د اما اين پول ه��ا در جاي ديگري 
صرف ش��ده اس��ت، گفت: اي��ن موضوع 
صحت دارد و توسط كميسيون كشاورزي 

بررسي خواهد شد. 

نماينده مردم مباركه در مجلس شوراي 
اس��امي با بيان اينكه براساس اطاعات و 
اس��ناد به دس��ت آمده در ماه هاي گذشته، 
واردات محصوالت كشاورزي و موادغذايي 
در انحصار افراد يا شركت هاي خاصي قرار 
دارد، اف��زود: اين افراد و ش��ركت ها اجازه 
ورود س��اير ش��ركت هاي ديگر ب��ه بازار 
رقابتي و انجام واردات با هزينه هاي كمتر 

را نمي دهند. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس از وجود ردپاي انحصارطلبان 
در حوزه واردات گوش��ت قرمز خبر داد و 
گفت: اين افراد با استفاده از رانت و رابطه 
با برخي مسؤوالن وزارت جهادكشاورزي 
به ص��ورت انحصاري و ب��ا هزينه هاي باال 

گوشت قرمز وارد مي كنند. 

اي��ن نماين��ده م��ردم در مجلس نهم 
ب��ا تأكيد ب��ر اينكه بايد به سمت وس��ويي 
حركت كنيم كه نياز 20 درصدي به واردات 
گوش��ت و 30 درصدي به برنج در داخل 
توليد شود و به خودكفايي برسيم، تصريح 
 كرد: با حمايت از توليدكنندگان بايد زمينه
تولي��د محص��والت غذاي��ي موردنياز در 
كش��ور توليد تا از اين طريق حوزه فعاليت 
رانت خواران و سوءاستفاده كنندگان مسدود 

شود. 
عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس شوراي اسامي گفت: 
كميسيون كش��اورزي در زمينه واردات و 
رانت هاي به وجود آمده در اين حوزه ورود 
خواهد داش��ت و تمام سفارش هاي به ثبت 

رسيده را بررسي خواهد كرد. 

رانت و انحصار
زير پوست واردات محصوالت غذايي و كشاورزي

به گفته علي رضا اش��رف قيمت شكر محصول 
س��ال 92، معادل 1830 تومان اس��ت. بر اين اساس 
قيمت قند شكسته در بسته بندي ويژه 1300 تومان و 

قندكله از 2هزار تا 2100 تومان به فروش مي رسد.
علي رضا اشرف رئيس هيأت مديره انجمن صنفي 
كارخانه هاي قندوشكر در گفت وگو با بازارخبر گفت: 
برداشت چغندر كه از شهريور ماه سال جاري شروع و 
تا مهرماه پايان مي يابد، سطح زيركشت اين محصول 
را به 4ميليون و 500 هزار تن خواهد رساند. همچنين 

برداشت نيشكر از اواسط مهر آغاز مي شود.
وي با اشاره به ميزان يك ميليون و 100هزار تن 
محصول حاصل از چغندر و نيش��كر در سال جاري 
ادامه داد: توليد چغندر در سال جاري تا اواسط بهمن 

و نيشكر تا فروردين ادامه مي يابد.
اش��رف بيان كرد: قيمت ش��كر تا سال گذشته 
برمبناي گروه 2 يعني قيمت تمام شده 17درصد طبق 
فرمول سازمان حمايت تعيين مي شد اما در اين مدت 
دولت قيمت گذاري را خود برعهده گرفته براي نمونه 
قيمت هركيلو شكر درب كارخانه 1900 اعام شده 
بود كه به دليل واردات بيش از نياز اين ماده به كشور 
قيمت شكر واردشده از توليد داخل ارزان تر شده بود 

و اين باعث شد توليد داخل خريدار نداشته باشد.
رئيس هيأت مدي��ره انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوشكر افزود: قيمت شكر محصول سال 92، معادل 
1830 تومان است. بر اين اساس قيمت قند شكسته 
در بسته بندي ويژه 1300 تومان و قند كله از 2هزار 

تا 2100 تومان به فروش مي رسد.
اشرف اعام كرد: طبق سنوات گذشته محصول 
جديدي كه از شهريور به دست مي آيد بايد با افزايش 
قيمت مواجه باش��د، زيرا هزينه مواداوليه و دستمزد 
براس��اس تعرفه هاي س��ال 93 تغيير كرده اس��ت و 
درص��ورت عدم افزايش توليد متوقف خواهد ش��د؛ 
بنابراي��ن محصول س��ال 93 با ن��رخ تأثيرپذيري از 

شاخص هزينه اي افزايش مي يابد.
رئيس هيأت مدي��ره انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوش��كر خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش 27 تا 
29درصدي دستمزد و افزايش 45 درصدي در ساير 
هزينه ه��ا حدود 30 درصد افزاي��ش قيمت را براي 

محصول سال جاري پيش بيني مي كنيم.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به نبود آمار دقيق و 
باز بودن مرزها و ورود و خروج غيرقانوني به كشور 
آمار دقيقي از مصرف سرانه مردم نداريم اما تجربه ها 
حاكي از مصرف سرانه 28 تا 29 كيلوگرم دارد؛ يعني 
2ميليون و 100هزار تن از فراورده هاي شكر از قبيل 

نوشابه، شيريني و شكات مصرف دارد.
اين در حالي است كه آمار كشورهاي صنعتي و 
بزرگ تر تا 43 كيلو هم مي رسد و برخي كشورهايي 
ك��ه از نظر اقتصادي ضعيف هس��تند آمار پاييني در 
حد 17يا 18 كيلوگرم در مصرف قندوش��كر دارند؛ 
اما ميانگين متوسط جهاني نيز از مصرف 29 كيلوگرم 

حكايت دارد.
رئيس هيأت مدي��ره انجمن صنفي كارخانه هاي 
قندوش��كر با اش��اره به بحث خشكس��الي و كمبود 
آب ني��ز اضافه كرد: تمام كش��ت هاي باغي و زميني 
با اين مش��كل مواجه هستند و اكنون نيز با حمايت 
جهادكشاورزي درخصوص تخصيص اعتبار آبياري 

تحت فشار اين مشكل درحال مرتفع شدن است
 اشرف در پايان يادآور شد: سال گذشته اعتبارات 
مربوط به آبياري تحت فش��ار اختصاص نيافت و ما 
اكنون با اين مش��كل روبه رو شده ايم كه اميدواريم با 

تاش هاي وزارت نيرو اين موضوع حل شود.

افزايش 30 درصدي
قيمت قند و شكر

رئيسهيأتمديرهانجمنصنفيكارخانههايقندوشكر:

كميسيون كشاورزي مجلس بررسي مي كند

رانت در اقتصاد ايران
و راهبردهاي مقابله با آن

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در يادداشتي به عوامل ايجاد 
رانت در اقتصاد ايران و راهبردهاي مقابله با آن پرداخت. 

بس��ياري از رويدادهاي ويژه اي كه در صدر اخبار كشور قرار 
مي گي��رد و تأثير وي��ژه اي بر اعتماد مردم به سيس��تم اقتصادي و 
اجرايي و به تبع آن سيستم قضائي كشور دارد، خبرهاي مرتبط با 
رانت خواري يا در بيان ديگر ويژه خواري اس��ت. اگر بخواهيم به 
فس��ادهاي اقتصادي و رانت هايي كه به تازگي ايجاد ش��ده است، 
اشاره اي كنيم، اختاس سه هزار ميلياردي، فساد بيمه، رانت واردات 
خودرو، واردات گوشت برزيلي، رانت براي افراد خاص درصدر 

آنها مطرح اس��ت كه همگي ناش��ي از س��وءفرصت هاي ناشي از 
تخصيص برابر امكانات و منابع است. 

امروزه اقتصاد كشور تحت تأثير رانتهاي متنوعي قرار دارد 
كه عملكرد كلي آن را تحت الشعاع قرار داده است.

رانت فرصتي غيرعادي اس��ت كه به افراد يا گروههاي خاص 
 اي��ن امكان را ميدهد تا با استفاده از آن سود و منافع غيرمعمول 
در  ويژه اي  موقعيت  از  و  سازند  خود  نصيب  را  سرشاري  و 
جامعه برخوردار شوند. رانت خ��واري يكي از ويژگي هاي اقتصاد 
كشورهاي توسعه  نيافته و از عوامل اصلي عقب ماندگي محس��وب 

ميرمحمدي
دريادداشتيمطرحكرد:
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ما بايد كارايي آب كشاورزي را باال ببريم براي اينكه محدودكردن 
كش��اورزي مشكات اجتماعي به هم��راه دارد و به نوعي نقض غرض 
اس��ت چون ما به دنب��ال افزايش كارايي آب نرفته اي��م كه حاال چنين 

نتيجه اي بگيريم. 
محمدحسين شريعتمدار، مشاورعالي وزير جهادكشاورزي ضمن 
مخالفت با محدود كردن بخش كشاورزي به دليل محدوديت منابع آب 
كشور در پاسخ به اين پرسش كه مهم ترين چالش هاي بخش كشاورزي 
ايران در سال هاي آينده چيست؟ گفت: مسئله آب، مسئله تغيير اقليم، 
نگران��ي از افزايش هزينه توليد، مشكل كمبود تكنولوژي براي مقابله 

با اين نارسايي ها از جمله اين چالش هاست. 
شريعتم��دار، مس��ائل مربوط به پدي��ده خشكس��الي را از ديگر 
چالش هاي پيش روي بخش كشاورزي در سال هاي آينده توصيف كرد 
و گفت: متأسفانه خشكسالي ها در آينده طوالني مدت خواهد شد و از 
همه بدتر اينكه راهكارهاي مناسب براي مقابله با آن عرضه نمي شود. 
مشاور عالي وزي��ر جهادكشاورزي، مشكل سرمايه گذاري كافي براي 
برون رفتن از اين مشكات و نيز خرد بودن قطعات زراعي كه امكان 
سرمايه گذاري هاي كان را از اين بخش مي گيرد، از ديگر چالش هاي 
پيش روي كشاورزي ايران دانس��ت. وي ضمن مخالفت با اين نظر كه 
»به دليل محدوديت منابع آب در كشور بايد بخش كشاورزي را محدود 
كنيم«، خاطرنشان كرد: ما بايد كارايي آب كشاورزي را باال ببريم براي 
اينك��ه محدود كردن كشاورزي مشكات اجتماعي به همراه دارد و به 
نوعي نقض غرض است چون ما به دنبال افزايش كارايي آب نرفته ايم 

كه حاال چنين نتيجه اي بگيريم.
شريعتم��دار افزود: ما 9 سال پيش سميناري برگزار كرديم كه در 
آن معاون فرهنگس��تان علوم آمريك��ا مي گفت، ما 20 سال پيش براي 
تولي��د يك ت��ن فوالد 200 مترمكعب آب مص��رف مي كرديم اما االن 
اين ع��دد را رسانده ايم به 15 مترمكعب. اين يعني افزايش بهره وري. 
راهكارهايي براي اين موضوع در دنيا وجود دارد. مشكل ما اين است 
ك��ه بايد اين تكنولوژي ها را به ك��ار بگيريم و آنها را بومي سازي كنيم 
و دان��ش كارشناسان و كشاورزان را براي استفاده از اين تكنولوژي ها 
ب��اال ببريم. مشاورعالي وزي��ر جهادكشاورزي در پاسخ به اين پرسش 
ك��ه ريشه مشكات بخ��ش كشاورزي ايران را چ��ه مي دانيد؟ گفت: 
به��ره وري! بهره وري در همه زمينه ها. ما بايد از واحد زمين و به ويژه 
از واح��د آب و واحد سرمايه گذاري حداكثر به��ره را ببريم تا هزينه 
تولي��د كشاورزي پايين بيايد و منابع ما كمت��ر لطمه بخورد. اگر قرار 
باش��د يك راهكار بگويم، آن به��ره وري است ولي واقعيت اين است 

كه يك راهكار چاره مشكل نيست. 

شريعتمدار:

افزايش بهره وري، تنها راهكار حل 
مشكل كشاورزي ايران است

رييس اتحاديه شاليكوبي داران استان مازندران با بيان اينكه رسانه 
مل��ي به طور بي رويه از برنج خارجي تبلي��غ مي كند، گفت: برنج هاي 
خارجي در حال نفوذ به كارخانه هاي شاليكوبي ما هس��تند و از آنجا 
با برنج داخل��ي مخلوط مي شوند. سيدتقي جعفريان در مراسم افتتاح 
كارخان��ه شاليكوبي در بابل افزود: با وجود اين همه تبليغات چگونه 
مي توانيم از توليد داخلي حرف بزنيم. وي اظهار داشت: برنج خارجي 
ب��ه حدي در كشور فراوان يافت مي شود كه آن را با برنج هاي داخلي 
مخلوط و به مردم عرضه مي كنند. نماينده مردم بابل در مجلس شوراي 
اسامي در ادامه اين مراسم گفت: هزينه توليد برنج در استان هاي شمالي 

بسيار باالست و قيمت فعلي آن براي كشاورزان به صرفه نيست. 
حجت االسام والمس��لمين علي اكبر ناصري با بيان اينكه بازار به 
كلي اشباع شده است، از دولت درخواست كرد تا يك ماه قبل از توليد 
و يك ماه بعد از برداشت محصول برنج مانع واردات برنج خارجي به 
كشورش��ود. وي با بيان اينكه يارانه توليد براي پردرآمدها بايد حذف 
شود، تصريح كرد: در كشور ژاپن دولت پنج برابر قيمت واقعي برنج 
اين محصول را از كشاورز مي خرد تا توليد ملي از بين نرود. ناصري 
ادام��ه داد: از دولت خواستاريم تا پرداخت يارانه توليد به كشاورزاني 

كه محصوالت ملي توليد مي كنند به طور جدي پيگيري شود. 

برنج هاي خارجي در حال نفوذ به 
كارخانه هاي شاليكوبي 

معاون انجمن توليدكنندگان قندوشكر تشريح كرد

مي شود. رانت خواري در اقتصاد ايران از سابقه اي طوالني 
برخوردار اس��ت تا آنجا كه فرمان تاريخي رهبر انقاب 
اسامي به س��ران قوا درباره مفاسد اقتصادي را به همراه 
داشته است. »ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه 
مب��ارزه با مفس��دان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي 
مل��ي موجب ناامن��ي اقتصادي و ف��رار سرمايه ها است، 
ول��ي بالعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي 
و اطمينان كس��اني اس��ت كه مي خواهن��د فعاليت سالم 

اقتصادي داشته باشند.«
در رانت خواري افزايش درآمد با توليد ارزش افزوده 
هم��راه نيس��ت و منابع مالي و غيرمال��ي فراواني صرف 
تبليغات، رشوه و غيره شده و عمًا به هدر مي رود. هرچه 
رانت خواري بيشتر گسترش و توسعه يابد، منابع بيشتري 
از فعاليت ه��اي تولي��دي خارج و به س��وي فعاليت هاي 
غيرمولد و دالل  گونه گسيل مي شود. اين شرايط در حالتي 
تشدي��د مي شود كه بدنه دولت در برابر دريافت رشوه و 
كمك هاي مالي و سياسي، با وضع قوانين جديد و ايجاد 
سياست ه��اي حمايتي بي مورد اق��دام به حمايت از يك 
گروه اقتصادي خاص بنمايد و در واقع ساختار اقتصادي 
كشور را مخدوش كرده و مانع كاركرد مطلوب آن شود. 
در كشورهاي نفتي مانند ايران منبع اصلي درآمد، صادرات 
نفت است و اين منبع مي تواند منشأ بسياري از انحرافات 

از جمله تخصيص نامناسب امكانات و منابع شود. 
از ديگ��ر زمينه هاي ايجاد انگي��زه براي فعاليت هاي 
رانت گونه و مبتني بر داللي و غيرمولد، دو يا چند نرخي 
ب��ودن ارز و وج��ود نرخ هاي موازي اس��ت كه منجر به 
قيمت هاي چندگانه در بازارهاي مختلف مي شود. به ويژه 
در كاالهاي��ي كه بخشي از آنها مبناي ارزي دارند، اثرات 

اين وابستگي بيشتر نمود پيدا مي كند. 
ضعف نظارت نيز از جمله بسترسازهاي كليدي براي 
ايجاد فرصت هاي مبتني بر رانت و انحراف در فعاليت هاي 
سرمايه گ��ذاري و حركت به سمت داللي است. به عنوان 
مثال يك توليدكننده ممكن است تسهيات دريافتي براي 
توليد را به دليل مشكاتي كه در عرصه توليد وجود دارد 
در مسير ديگري به كار بيندازد. مصداق اين امر در وام هاي 

زودبازده به دفعات ديده شده است. 
 انحص��ار و ب��ازار انحصاري ني��ز از جمله عواملي 
اس��ت كه فرصت رانت را ب��راي انحصارگر و دالل هاي 
ب��ازار فراه��م مي آورد. نمونه بارز اين م��ورد را مي توان 
در بازار خودرو مشاه��ده كرد كه كاال به طور غيرشفاف 
قيمت گذاري شده و به شكل هاي مختلف بخشي از توليد 

خود را وارد بازار غيررسمي مي نمايند. 
اگر بپذيريم كه باوجود منابع و استعدادهاي فراوان 
انس��اني و مادي، اقتصاد اي��ران به دليل ساختار رانتي آن 
از ناكارآم��دي، فقدان به��ره وري الزم و توزيع نامناسب 
امكان��ات و در نتيجه از رشد ناچيز اقتصادي رنج مي برد 

به  ناچار بايد براي آن چاره اي عاجل انديشيده شود.
 بي ش��ك ادامه وضع موجود در اقتصاد ايران نه تنها 
شراي��ط الزم براي تحقق اه��داف سند چشم انداز فراهم 
نيس��ت، بلكه در پايان آن عقب ماندگي ايران را نسبت به 
كشوره��اي منطقه براساس شاخص هاي اقتصادي بيشتر 

خواهد كرد. 
بنابراي��ن اص��اح بنيادين ساختاره��اي اقتصادي و 
اجتماع��ي امري ضروري است، اي��ن اصاحات نه تنها 
باي��د مس��تلزم ارتقاي به��ره وري و رش��د شاخص هاي 
اقتصادي باشد بلكه  بايد شرايط الزم كسب و كار را براي 
فعاليت هاي سالم اقتصادي فراهم آورد تا از طرفي اقتصاد 
مل��ي به سمت يك اقتصاد شفاف كارآفرين خصوصي و 
مردم��ي پيش برود و از طرف ديگر از نظر شاخص هاي 
توزيع درآم��د و رفاه عمومي در صدر كشورهاي منطقه 

قرار گيرد. 
ب��ا تبيين شرايط فعلي اقتصاد ايران و تأكيد بر پايين 
بودن كارايي، بهره وري، رشد توليد ناخالص درآمد سرانه 
و توزيع درآمد و از طرف ديگر با درك تصويرياز وضعيت 
اقتصادي در پايان دوره چشم انداز 20 ساله كه ايران بايد 
مقام اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه را دارا 
باش��د، الزم است كه تحوالت ساختاري اساسي صورت 
گيرد. از آنجا كه توسعه اجتماعي و اقتصادي نيز متضمن 
تحقق عدالت اجتماعي و فراهم كردن فرصت هاي برابر، 
تضمين ارتقاي پايدار فرصت هاي رفاهي براي همگان و 
ارتقاي سرمايه اجتماعي و اعتماد در سطح جامعه است، 
به ناچار نيازمند مبارزه با فس��اد است و بازسازي سرمايه 
اجتماعي نظام سياسي و به تناسب آن ارتقاي مشروعيت 
و مقبولي��ت نظ��ام سياسي بدون مبارزه فراگير با فس��اد 

امكان پذير نيست.
در برنام��ه دولت تدبير و اميد بر جلوگيري از رانت 
و افزاي��ش كارايي تخصيص منابع و كاهش فعاليت هاي 
رانت جويانه از طريق حذف تمامي مزاياي بخش عمومي 
)دولتي و شبه دولتي( در استفاده از منابع با قيمت ارزان و 
ايجاد فرصت هاي برابر براي بخش عمومي و خصوصي 
تأكيد ويژه اي شده است و اميد است در اين راستا گام هاي 

علمي و جدي محقق شود. 

راه هاي خروج صنعت قندوشكر از ركود
از صفحه اول

در حال��ي كه كارخانه هاي داخل��ي امكان توليد 80 
درصد شكر مورد نياز كشور را دارا هستند. وي با بيان 
اينك��ه ساالنه بيش از 4 ميليون تن چغندر در كشور 
كشت مي شود، گفت: از اين ميزان چغندر، 600 هزار 
تن شكر توليد مي شود و عاوه بر اين، حدود 700 

هزار تن شكر نيز از نيشكر توليد مي شود. 
وي ادامه داد: جمعًا يك ميليون و 200 تا 300 
ه��زار تن شكر در كشور توليد مي شود در حالي كه 
ني��از كشور به اين محصول به بيش از 2 ميليون تن 
مي رس��د. رحمتي با تأكيد بر لزوم حمايت دولت از 
كشت چغن��در و نيشكر به منظ��ور فعال شدن همه 
ظرفي��ت  كارخانه هاي داخل��ي توليد شكر و خروج 
اين صنع��ت از ركود، اظهار داشت: دولت مي تواند 
ب��ا ايجاد تعرفه براي واردات شك��ر، از توليد شكر 
در داخل حمايت كند. معاون انجمن توليدكنندگان 
قندوشك��ر با بيان اينكه معم��والً اواخر شهريور هر 
سال، تفاهمنامه اي بين دولت و توليدكنندگان شكر 

براي تعيين قيمت جديد اين محصول منعقد مي شود، 
گف��ت: درحال حاضر قيمت هر كيلو شكر در كشور 
1900 تومان است كه با توجه به افزايش 45 درصدي 
قيمت چغندر، توليدكنندگان شكر خواستار افزايش 
حدود 30 درصدي قيمت اين محصول هستند. وي 
تصري��ح كرد: حدود 4 ماه اس��ت كه ثبت سفارش 
واردات شكر متوقف شده و توليد داخل و واردات 

قبل، پاسخگوي نياز كشور بوده است.
به گفته رحمتي، درحال حاضر قيمت جهاني هر 
تن شكر سفيد 550 دالر است كه قيمت هركيلو شكر 
داخل��ي حدود 150 تومان باالتر از نرخ جهاني اين 
محصول است. وي ب��ا بيان اينكه 70 درصد قيمت 
تمام ش��ده شكر به مواداوليه، 17 درصد به دستمزد، 
11 درصد ب��ه هزينه هاي سربار و بقيه نيز به قيمت 
انرژي اختصاص دارد، گفت: درصورتي كه واردات 
وتبديل شكرخام به شكرسفيد به كارخانه هاي توليد 
شكر سپرده شود، امكان فعال شدن بخش بيشتري از 

ظرفيت كارخانه هاي داخلي فراهم خواهد شد. 
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ش��ود كه بتوانند دستكم در سال 93 محصول را 
ب��ا قيمت مناسب تر و در ح��د قيمتي كه دولت 
تعيي��ن كرده بفروش برسانن��د. وي در پاسخ به 
اي��ن سؤال كه رون��د قيمت گذاري شكر در چه 
مرحل��ه اي است توضي��ح داد: در دي��داري كه 
اعض��اي هيأت مديره انجمن صنايع قندوشكر با 
وزير صنعت، معدن و تجارت داشتند وي تأكيد 
ك��رد كه سازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليد كنندگ��ان با هماهنگ��ي انجمن صنايع قند 
حداكثر تا 20 مرداد امس��ال نسبت به محاسبه و 
تعيين نرخ شكر توليدي سال جاري اقدام كند اما 
متأسفانه تاكنون سازمان هيچ گونه اقدامي درباره 

قيمت گذاري نكرده است. 
دانايي اظهار كرد: با وجود مكاتبات مكرري 
كه انجمن با سازمان حمايت و دفتر وزير صنعت 
و معدن و تجارت و ديگر نهادهاي مرتبط انجام 
داده هيچ پاسخ مناسبي دريافت نكرده و اين نكته 
با توجه به تأكيد و دستور وزير صنعت، معدن و 
تج��ارت و تعيين زمان مشخص قيمت گذاري و 

نگاه توليد محور ايشان جاي تعجب دارد. 
وي همچني��ن در پاس��خ به اي��ن سؤال كه 
تأخي��ر در رون��د قيمت گذاري چ��ه تأثيري بر 
توليد كنندگان دارد گفت: به وزير صنعت، معدن 
و تجارت هم توضيح داده شد كه نيمه شهريور 
امس��ال كارخانه هاي چغن��دري از شمال غرب 
و غ��رب ش��روع به توليد مي كنن��د و به محض 
توليد، ضرورت دارد ن��رخ شكر معلوم باشد تا 

بافاصله با فروش محصول بتوانند با كشاورزان 
تسويه كنند. 

داناي��ي گفت: تأخير در تس��ويه حس��اب 
موجب روگردان��ي كشاورزان از كاشت چغندر 
مي ش��ود، از طرف ديگ��ر چنانچه قيمت وجود 
نداشته باشد و قادر به برنامه ريزي فروش نباشيم 
مجبوريم شكر را در انبار نگهداري كنيم تا نرخ 
اع��ام شود و اين امر باع��ث مي شود بازار آرام 
شكر دچار التهاب و توليد كنندگان با دستگاه هاي 
نظارتي دچار مشكل شوند چرا كه ممكن است 
دستگاه هاي نظارتي اين كار را اختفا يا نفروختن 

محصول تلقي كنند. 
دبي��ر انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
همچنين درباره قيمت احتمالي شكر گفت: البته 
نرخ ه��ا را باي��د سازمان حمايت كنن��ده و ديگر 
دستگاه ه��اي مرتبط با بررسي صورت هاي مالي 
كارخانه ها بررسي و استخراج كنند، اما نكته قابل 
پيش بيني اين است كه قيمت چغندرقند نس��بت 
ب��ه سال گذشت��ه 45 درصد )از يك هزار و 650 
ري��ال به دو هزار و 400ري��ال( افزايش يافته و 
تأثير چغندرقند در قيمت تمام شده يك كيلوگرم 
شكر 65 درصد است. وي گفت: از آنجا كه نرخ 
دستمزد 20 درصد و نرخ انرژي )گاز صنعتي( نيز 
ح��دود 43 درصد افزايش يافته و ديگر هزينه ها 
نيز به همين شك��ل افزايش پيدا كرده بنابراين با 
درنظ��ر گرفتن اين ها بايد ن��رخ شكر به شكلي 

عادالنه محاسبه شود. 

دبير انجم��ن صنفي كارخانه هاي قندوشكر 
ايران گفت: در ديدار هيأت مديره انجمن با وزير 
صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت زاده 
تأكيد كرد كه سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان با هماهنگي انجمن قيمت شكر 
را تعيي��ن كنند، هنوز اقدامي در اين زمينه انجام 

نشده است. 
بهم��ن دانايي اظه��ار كرد: مجم��وع توليد 
صنع��ت قندوشكر در پايان بهره برداري سال 92 
افزون بر يك ميليون و 122هزار تن بوده و با توجه 
به گزارش هايي كه از توليد كنندگان چغندري و 
نيشكري وج��ود دارد و مي��زان استقبال آنان از 
توليد، پيش بيني مي شود امس��ال نيز حدود يك 
ميلي��ون و 200 تا يك ميلي��ون و 300 هزار تن 

توليد داشته باشيم. 
وي اضافه كرد: وضعيت بازار شكر با توجه 
به وارداتي كه به صورت انبوه و افسارگسيخته بود 
باعث شد حتي نتوانيم به قيمت تعيين شده دولت 
ك��ه 19هزار ريال بود، برسيم و توليدكنندگان از 
اي��ن جهت متحمل ضرر و زيان و دست نيافتن 

به منافع قابل پيش بيني شدند. 
دانايي اف��زود: خوشبختان��ه بهمن پارسال 
وزراي جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت 
با نگاه توليد محور به موقع در جهت حمايت از 
تولي��د ورود و با توجه به حج��م سنگين شكر 
موجود، از ثبت سفارش جلوگيري كردند كه اين 
امر باعث شد امي��دي براي توليد كنندگان ايجاد 

رييس كميس��يون كشاورزي مجلس 
گفت: خري��د محصوالت كش��اورزي با 
روش قيمت تضميني به دليل اينكه امكان 
خري��د محص��والت كش��اورزي توسط 
بخش خصوصي را فراهم مي كند، در حل 
مشكات كشاورزي و ركود مؤثر است. 

عب��اس رجاي��ي، رييس كميس��يون 
كش��اورزي، آب و مناب��ع طبيعي مجلس 
درب��اره تأكيد دولت در بس��ته پيشنهادي 
خ��روج غيرتورمي از ركود بر فعال سازي 
م��اده 32 بهره وري بخش كشاورزي براي 
اجراي طرح قيمت تضميني به جاي خريد 
تضمين��ي و تأثير آن در خ��روج از ركود 
گف��ت: معن��اي خريد تضمين��ي آن است 
ك��ه براي يك محصول قيمت كف درنظر 
گرفته مي شود و درصورتي كه كشاورز يا 
فعال بخش كشاورزي قادر بود، محصولش 
را ب��ه قيم��ت باالتري بفروش��د، اين كار 
را انج��ام مي ده��د. ولي اگر كش��اورز يا 
دامدار نتوانس��ت، با قيمتي باالتر از قيمت 
ك��ف تعيين شده توس��ط دولت محصول 
تولي��دي اش را بفروش��د، بنابراين دولت 
تصميم گيري خريدهاي  مرج��ع  به عنوان 
تضميني آن محصول را از كشاورز يا دامدار 
خريداري و در انبارهايش نگهداري و در 

زمان مناسب به بازار عرضه مي كند. 
رييس كميس��يون كش��اورزي آب و 
مناب��ع طبيعي با بيان اي��ن موضوع كه در 
خري��د تضمين��ي دولت متعه��د به خريد 
محصول اس��ت، بيان داش��ت: در قيمت 
تضمين��ي اگرچ��ه يك قيم��ت كف براي 
محصول توليدي كشاورز يا دامدار تعيين 
مي شود، ولي دولت راسًا خريدار نيست، 
بلك��ه شراي��ط را به سمتي مي ب��رد كه با 
آن قيم��ت تعيين ش��ده معامات در بازار 
انجام شود. در اي��ن شرايط دست فعاالن 
بخش خصوصي براي خريد محصول باز 
مي شود و به طوركل��ي مي توان گفت، هر 
دو روش ذكر شده براي حمايت از بخش 
كش��اورزي مناسب است و مشكلي ايجاد 
نمي كن��د. در روش قيمت تضميني چون 
بخش خصوصي امكان خريد محصوالت 
را پيدا مي كند، بنابراين بخش عمده  اي از 
مشكات مربوط به كشاورزي و ركود را 

مي تواند حل كند. 

هنوز اقدامي براي تعيين قيمت 
شكر نشده است

دبيرانجمنصنفيكارخانههايقندوشكر:

از صفحه اول
در جدول زير ميزان واردات برخي از كاالهاي 
اساسي در تير و خردادماه اخير آورده شده است. 
همان طور كه مشاه��ده مي شود، به غيراز واردات 

»قندوشك��ر« و »گن��دم« كه در تيرماه امس��ال، در 
مقايس��ه با ماه گذشته با كاه��ش مواجه بوده، در 
مقابل واردات ساي��ر كاالهاي مندرج در )جدول 
ميزان واردات برخي از »كاالهاي اساسي« در خرداد 

و تيرماه س��ال 1393( با افزايش در شاخص هاي 
وزن و ارزش روبه رو بوده است. همچنين واردات 
»دارو« نيز شاهد رشدي 3/30 درصدي در وزن و 

29/39 درصدي در ارزش بوده است. 

ميزان واردات برخي از »كاالهاي اساسي« در خرداد و تيرماه سال 1393

ف
نام كاالردي

درصد تغييرات تيرماه سهم از كل وارداتخردادماه سال 1393سهم از كل وارداتتيرماه سال 1393
نسبت به خرداد ماه

وزن
)هزار تن(

ارزش
)ميليارد 

ريال(

ارزش 
)ميليون 

دالر(
وزنارزشوزن

)هزار تن(

ارزش 
)ميليارد 

ريال(

ارزش 
)ميليون 

دالر(
دالروزنارزشوزن

4243/78414712/342/793172/78810910/452/4833/7934/96ذرت1

2163/6811436/32/71921/488583/041/33134/83145/55كنجاله سويا2

3688/7503407/86/451023/4201343/353/05164/23154/36برنج3

51/89-48/08-58636251/70/471121/312513/71/17قندوشكر4

42/56-42/74-3713/27212710/82/416485/65722121/385/04گندم5

23/3771310/052/4922/5941010/052/313/3029/39دارو6

2672/027797/771/53619880/850/18931/72919/34جو7

1/60625/52799246/7618/821/29917/45768242/8215/5623/7445/34جمع اقالم فوق

3/437135/2385/2761001003/033112/1074/38710010013/3320/28جمع كل

كاالهاي كشاورزي صدرنشين واردات
آمارگمركنشانميدهد

*باوجودمكاتباتمكرريكهانجمنباسازمانحمايتودفتروزيرصنعتومعدنوتجارتوديگر
نهادهايمرتبطانجامدادههيچپاسخمناسبيدريافتنكردهوايننكتهباتوجهبهتأكيدودستوروزير
صنعت،معدنوتجارتوتعيينزمانمشخصقيمتگذاريونگاهتوليدمحورايشانجايتعجبدارد

كاهش ركود با ورود 
بخش خصوصي 

براي خريد محصوالت 
كشاورزي 

رييسكميسيونكشاورزيتحليلكرد:


