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حتلیل

ایسنا :عربس��تان سعودی تحت یک برنامه مالی بلندمدت جدید،
برنام ه خود را برای حذف یاران ه انواع حاملهای انرژی کندتر میکند.
ملک سلمان رس��ما اعالم کرده اس��ت که تاریخ تعیین شده برای
حذف کسری بودجه دولت از هدف اولیه سال  ۲۰۲۰به سال ۲۰۲۳
موکول خواهد شد تا از فشار بر رشد اقتصادی کاسته شود .در نتیجه
برنام��ه مالی جدید قیمتهای داخلی بنزین و دیزل را به تدریج در
فاصله سال  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۵براساس قیمتهای بینالمللی تعیین
خواهد کرد .تحت برنامه قدیمی که دس��امبر گذشته منتشر شد،

همه محصوالت انرژی تا سال  ۲۰۲۰برمبنای قیمتهای جهانی،
قیمتگذاری خواهند ش��د.قیمتهای گاز طبیعی شامل متان که
بهعنوان خوراک برای صنعت پتروش��یمی اس��تفاده میشود ،در
س��ال  ۲۰۲۰-۲۰۲۱برمبنای قیمتهای بینالمللی خواهد بود با
اینهمه س��قفی برای قیمت آنها مشخص خواهد ش��د .در برنامه
قبلی گفته ش��ده بود قیمتها بین س��ال  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۰افزایش
داده خواهند شد.گاز طبیعی مایع که یک خوراک دیگر پتروشیمی
است ،در سال  ۲۰۲۰براساس پایه جهانی قیمتگذاری خواهد شد

درحالیکه کروسن و نفت مایع برای مصرف خانگی در سال ۲۰۱۹
و آس��فالت در فاصله س��ال  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۱و س��وخت جت برای
ش��رکتهای هواپیمایی سعودی در س��ال  ۲۰۱۸براساس قیمت
جهانی خواهند بود .سایر مایعات نفتی مورد استفاده برای تولید نیرو
نیز بین سال  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۵با قیمتهای جهانی مرتبط خواهند
شد .براساسگزارش بلومبرگ ،طبق برنامه جدید ،قیمتهای برق
منعکسکننده هزینه تولید نیرو برمبنای سوخت مورد استفاده تا
سال  ۲۰۲۵خواهند بود .وزارت انرژی عربستان هفته گذشته اعالم
کرد در سه ماهه نخست سال میالدی آینده دور جدیدی از افزایش
قیمتهای داخلی بنزین ،سوخت جت و دیزل اعالم خواهد شد.

جايگزيني به نام اتحادیههای بازرگاني

گـــــــزارش

در عوض کش��ورهای پیش��رفته صنعتی از رقابت
روزافزون قدرتهای نوظهور دچار وحشت شدهاند
و به همین علت دیگر به اندازه گذش��ته خواس��تار
آزادس��ازی بازرگانی بینالمللی و گش��ودن مرزها
نیستند .آنها امروز ،در ش��رایط نوین ،تغییر قوانین
بازی را توصیه میکنند.
بهگفتهدونالدترامپرئیسجمهوریآمریکا،سازمان
تج��ارت جهانی فاجعهاي كامل اس��ت .قدرتهای
اروپایی هم در انتقاد از این سازمان تندروي نكردهاند؛
ولی آنها هم بیمیل نیستند ورود کاالهای صنعتی
کشورهای در حال توسعه را به كشورهایشان ،تا آنجا
که امکان دارد ،محدود کنند.
تا زماني كه س��ازمان تجارت جهانی وج��ود دارد؛
كش��ورهاي پيش��رفته نميتوانن��د در برابر كاالها
و تكنولوژي كش��ورهاي در حال توس��عه بايستند.
بههمين دليل کش��ورهای صنعتی و مهمتر از همه
ایاالت متح��ده آمریکا حمایت خود را از س��ازمان
تج��ارت جهانی کاهش میدهن��د و این مهمترین
عامل ضعف این سازمان است.
مس��ئوالن اصل��ی سیاس��ت بازرگانی این کش��ور
سالهاس��ت كه عالقهاي به سازمان تجارت جهانی
ندارن��د و به خروج از آن تماي��ل يافتهاند .در صورت
وقوع ای��ن رخداد ،ژان��دارم بازرگاني جهاني يا خلع
سالح خواهد شد يا از صفحه روزگار محو ميشود.
همين حاال هم بس��ياري از کش��ورهای پیشرفته
ترجیح میدهن��د به جای تکیه کردن بر س��ازمان
تج��ارت جهانی ،به ایج��اد اتحادیهه��ای بازرگاني
میان خود روی بیاورن��د .بهعنوان نمونه میتوان به
قراردادهایی اشاره کرد که بهتازگی در راستای آزاد
کردن باز هم بیشتر مبادالت بازرگانی ،میان اتحادیه
اروپا با کانادا از یکسو (ستا) و ژاپن از سوی دیگر (ژفتا)
منعقد شده است.

دائوجونز بیتوجه به
ترامپ ،رکورد میشکند
روزبه ساکت

ش��اخص دائوجون��ز ک��ه نماگر اصل��ی بازار
س��هام آمریکاس��ت ،با پایان ماه نوامبر از مرز
 24ه��زار واحد عبور کرد .این درحالیاس��ت
که یکس��ال از پی��روزی دونال��د ترامپ در
انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا میگذرد
و پیشبینیه��ا در باب رون��د اقتصاد جهان و
بازارهای سهام به مانند اکثر پیشبینیها در
مورد نتیجه انتخابات س��ال گذش��ته آمریکا،
نادرست از آب درآمده است.
ترام��پ پیشبین��ی ناپذی��ر بوده وهس��ت.
پیشبینی ناپذیری «ابهام» میآفریند .ابهام
از خری��داران داراییهای مالی چون س��هام
میکاهد و بر س��طح تقاض��ای کاالهایی امن
چون طال میافزای��د .ابهامآفرینی ترامپ اما
هیچ بازتابی در بازار س��هام آمریکا نداش��ته و
بازارهای جهانی طال نی��ز آنچنان تحتتأثیر
سخنان و رفتارهای او قرار نگرفته اند .شاخص
دائوجونز پس از ش��وک نیمهشب اعالم نتایج
انتخابات آمریکا ،به س��رعت خود را بازیافت و
چند روز پس از روز پیروزی ترامپ به کانال 19
هزار واحد صعود کرد .سخنرانی آرامشبخش
رئیسجمهور منتخب جنجالی به بهبود سریع
روند شاخصها کمک کرد .شاخص دائوجونز
در  8نوامبر  2017که اولین س��الگرد پیروزی
ترامپ بود ،از م��رز  23هزار و  500واحد عبور
کرد تا رشدی  28درصدی را در بازه یک ساله
شاهد باش��د .این بهترین عملکرد شاخص در
دوره پساانتخاباتی از سال  1945تاکنون بود!
دائوجون��ز هم��واره در یکس��اله پی��روزی
جمهوریخواه��ان در انتخاباته��ا بهت��ر از
یکس��اله پیروزی دموکراته��ا عمل کرده و
در این دوره ب��ا بازدهی خیرهکننده به ترامپ
خوشامد گفته اس��ت .کارشناس��ان اما روند
یکس��اله را بیارتباط با رخدادهای سیاسی
واش��نگتن میدانن��د و ب��ر ای��ن باورن��د که
رخدادهای بنیادی شرکتها و آمارهای اقتصاد
کالن همچون نوسان شاخص دالر ،رشد سود
شرکتها ،رشد دستمزدها و افزایش اشتغال
این روند را شکل دادهاند .ترامپ اما این رشد را
مرهون خود میداند!
بازدهی مثب��ت  42و  37درصدی دو صنعت
فناوری و مالی علت اصلی رشد ارزش شاخص
دائوجونز اس��ت .کارشناس��ان با اتکا بر اینکه
ترامپ در معامالت خود به شرکتهای حوزه
فناوری عالقهای نداشته ،او را در روند صعودی
بازار بیتأثی��ر میدانند .صنع��ت فناوری که
میزبان ش��رکتهایی چون اپل ،فیس��بوک،
آمازون ،گوگل و نت فلیکس است ،بزرگترین
صنعت حاضر در بازار دائوجونز است .ترامپ اما
به سهام مالی عالقهمند است ولی کارشناسان
رش��د این صنعت را نیز مرتبط با تأثیر عوامل
اقتصاد کالن میدانند!
حال و هوای صعودی اواخر نوامبر بازار س��هام
آمریکا با الیح��ه جدید مالیاتی مرتبط بود که
در زمره سیاس��تهای مهم اقتصادی ترامپ
تعریف میشود .این الیحه که اول دسامبر به
تصویب س��نا نیز رسید ،مالیات شرکتها را از
 35به 20درصد کاهش میدهد و معافیتهای
مالیاتی بسیاری برای شهروندان آمریکایی در
نظر گرفته است .بهرغم رای مثبتجمهوری
خواهان حتی یک س��ناتور دموک��رات نیز به
ای��ن الیحه رای مثبت نداد چون محاس��بات
از کسری بودجه یک تریلیون دالری حکایت
دارد که حت��ی با وجود رش��د اقتصادی قابل
پیشبینی ،پیشروی دولت آمریکا خواهد بود.
اما بازار س��هام ایران نیز در این یکسال اخیر،
بیشباهتبهبازارسهامآمریکانبودهچونرشد
ارزش ش��اخص کل از بیاعتنایی به تحوالت
سیاسی نشان داشته است .فعاالن بورس ایران
نیز فراتر از اخبار نه چندان مثبت سیاسی ،به
رش��د قیمت جهانی موادخام دقت داشتهاند
و رفتارهای معامالتی خود را بیش از مس��ائل
سیاس��ی بر تحوالت اقتصادی بنا کردهاند .در
سالهای گذشته نیز چنین روندی برقرار بوده
و فارغ از نوسانهای کوتاهمدت سیاسی ،آثار
بلندمدت اقتصادی به تحوالت س��هام جهت
داده اس��ت .سیاس��ت در جایی تعیینکننده
ب��وده که در واقعی��ت اقتصاد بازتاب داش��ته
اس��ت .در پایان گفتنی است که نظام مالیاتی
ایران نیز در کش و قوس تحوالتی مهم است و
کاهش مالیات شرکتها نیز در زمره مهمترین
ارکان اصالحات جدید اس��ت .باید دید آیا این
روند بر رفتارهای آینده بازار سهام کشور تأثیر
میگذارد یا خیر؟

عکسthe wire :

نگاهي به چالشهاي خروج آمريكا از سازمان تجارت جهانی

ژاندارم بازرگاني،خلعسالح ميشود؟
عليرضا سزاوار

یازدهمین نشس��ت وزراي اقتصاد عضو س��ازمان
تج��ارت جهان��ي ب��دون هي��چ نتیج��هاي در
بوین��س آیرس آرژانتي��ن به پايان رس��ید .خروج
نمایندگان ایاالت متحده از این نشس��ت ،یک روز
پیش از پایان آن ،بار دیگر نشان داد که بزرگترين
ق��درت اقتصادی جه��ان ،دیگر به بقای س��ازمان
تجارت جهانی پایبند نیست.
س��ازمان تجارت جهانی در فوريه سال  ۱۹۹۵و به
عنوان بزرگترين نهاد ضامن و مش��وق آزادسازی
تجاري بين كش��ورها ،جايگزين سازمان «گات»
(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) شد.
این سازمان که هم اكنون  ۱۶۴عضو دارد ،در نقش
«ژاندارم بازرگان��ی بینالمللی» و در کنار صندوق
بینالمللی پول و بانک جهانی یکی از سه نهاد مهم

نظام اقتصادی جهان محسوب ميشود.
اين سازمان باوجود تالشی گسترده در راه آزادسازی
تجاري و بهعنوان نهاد ویژه حل و فصل اختالفهای
بازرگانی میان کش��ورها ،با خطر فروپاشی جدی
روبهرو است.
سازمان تجارت جهانی هر دو سال یک بار کنفرانسی
مرکب وزیران بازرگانی یا اقتصاد کشورهای عضو
برگزار میکند .نخستین کنفرانس وزیران بازرگاني
در این سازمان سال  ۱۹۹۶در سنگاپور برگزار و هر
دو سال يكبار تكرار ميش��د .آخرین آن نیز ،هفته
قبل در پایتخ��ت آرژانتین صورت گرفت .تا همين
 6سال قبل کنفرانسهای سازمان تجارت جهانی
یک رویداد بزرگ بهش��مار میآمدند و رسانههای
جهاني بازتاب گستردهاي از آن انعكاس ميدادند.
ظهور نوظهورها در اقتصاد

در س��الهاي اخي��ر اما از س��ازمان ق��در قدرت

تویکم
سالهای آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیس 
که سيستم مبادالت آزاد تجاري را به دقت رصد و
حفاظ��ت ميكرد ،دیگر چیز زی��ادی باقی نمانده
است.
س��ازمان تجارت جهانی در دهه  90ميالدي نماد
جهانی ش��دن اقتصاد محس��وب ميش��د و همه
مخالفان تجارت آزاد جهاني ،چه در كشورهاي در
حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته ،علیه آن
تظاهرات ميكردند.
بحران فعلي سازمان تجارت جهانی نشان میدهد
که مخالفان چپگرای آن كه معتقد بودند اين نهاد
بازيچه قدرتهاي بزرگ اس��ت ،سخت در اشتباه
بودند .هماكنون برخي اقتصادهاي بزرگ همچون
انگليس ،فرانس��ه ،ايتالي��ا و در رأس آنها آمريكا با
س��ازمان تجارت جهانی درافتادهاند .درحاليكه
کشورهای در حال توس��عه و قدرتهای نوظهور
خواستار ثبات و حتی تقویت آن هستند.

چين ،غرب را عاصي كرده است

برخالف تصور منتقدان ،آزادسازی تجارت جهاني
بهعنوان اهرمی مفي��د در خدمت مبارزه با فقر در
شماری از کشورهای در حال توسعه در آمده است.
چین ،که در سال  ۲۰۰۱به سازمان تجارت جهانی
پیوس��ت ،با تکیه بر جذب انبوه س��رمایهگذاری
خارجی و صدور هر روز بیش��تر کاالهای صنعتی
مخصوصا به آمریکا و اتحادیه اروپا ،صدها میلیون
نفر مردمش را از فقر مطلق بیرون كشيد.
در واقع چين یک میلیارد و  300میلیون نفری که
باید هر سال دهها میلیون شغل تازه خلق ميكرد،
راهی جز پیوستن به فرآیند جهانی شدن نداشت.
برزيل ،عربس��تان ،مكزيك و آفريق��اي جنوبي و
بسياري از کشورهاي آمریکای التین به همان راه
رفته و خواهند رفت.
ام��روزه حج��م بزرگ��ی از کااله��ای صنعتی از
کشورهایی میآیند که در گذشتهای نهچندان دور
هيچ وزنهاي در اقتصاد جهاني نداشتند.

جالباينكهکشورهایپیشرفتهوبهخصوصآمریکا،
در انتقاد از سازمان تجارت جهانی ،مواردي منطقي را
مطرح میکنند .مثال از دیدگاه آنها ،سازمان تجارت
جهانی در مورد آن دس��ته از قدرتهای نوظهور که
قوانين تجارت جهاني را رعایت نمیکنند ،س��اکت
نشسته است.
بهخصوص چینیها كه برای صدور انبوه کاال به خارج
از هر س�لاحی بهره میگیرند ،از جمله دامپینگ و
استفاده از پول ضعیف نگاه داشته شده تا صادراتي
ارزان و وارداتي گران داشته باشند.
چین با اين ترفندها بازارهای آمریکا و اروپا را تصاحب
ك��رده و در راه ورود کااله��ا و خدم��ات ديگران به
كشورش موانع زیادی بهوجود آورده است.
هرچند كه اين انتقادها منطقي است بهجای این کار
میتوان این سازمان را به سالحهایی تازه برای وادار
کردنکشورهابهرعایتقوانینبینالمللیمجهزکرد.
ضعف يا نابودي اين نهاد كه زمینهساز کاهش تنش
میانکشورهاوتقویتصلحوامنیتبینالمللیاست؛
براي آيندگان بسيار مضر خواهد بود.

نگاه

توافقنامههای آزاد تجاری ،راه پیوستن به تجارت جهانی را باز میکنند؟

ایران پای میز مذاکره برای تسهیل تجارت
کارشناسان
می گویند:
در قرارداد
تجاری که با
کشور ترکیه
بسته شد نقاط
ضعف بسیاری
بهچشم
میخورد
و بهتر بود
این قرارداد
در قالب
توافقنامههای
تجاری اتفاق
میافتاد.
قرارداد ایران
و ترکیه بدون
بررسی الزم
بین دو کشور
بسته شد و
کاالهایی را
برای واردات
در این قرارداد
گنجاندند که
ایران توانایی
تولید آن را
داشت

شهناز دیواندری
روزنامه نگار

طی س��الجاری ت�لاش ایران ب��رای انعق��اد قرارداده��ا و نیز
توافقنامههای تجاری بهطور واضح و روشن به چشم میخورد.
در این راس��تا ای��ران در هفته های اخیر پای می��ز مذاکره برای
بستن توافقنامه تجارت آزاد با کشور پاکستان نشست و موفق به
انعقاد این توافقنامه شد .از جمله دستاوردهای توافقنامه ایران
و پاکس��تان میتوان به دایر شدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و
پاکستان اشاره کرد که روابط تجاری دو کشور را آسانتر میکند.
توافق تجارت آزاد با کش��ورهایی که روابط اقتصادی و سیاسی
خوبی با کش��ور دارند ،درحالی رخ داده اس��ت که در سالهای
اخیر ،ایران تالشهای بسیاری برای پیوستن به تجارت جهانی
آغاز کرده اما نتیجه چندانی نداشته و حاال بسیاری این توافقات
تجارت آزاد را قدم برداش��تن در راه پیوس��تن به تجارت جهانی
میدانند و معتقدند که این توافقنامهها میتوانند موانع حضور
ایران در تجارت جهانی را از س��ر راه بردارند زیرا کشورهایی که
قراردادهای توافق آزاد امضا میکنند ،پای قرارداد تسهیل تجارت
را امضا کردهاند و به این ترتیب شاید راحتتر بتوان برای ورود به
سازمان تجارت جهانی قدم برداشت؛ موضوعی که در دولت نهم
و دهم بهدلیل تحریمهای گستردهای که علیه ایران وضع شد ،به
دست فراموشی سپرده شد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی
را به حالت تعویق درآمد.
در راه تس��هیل تجارت با سایر کش��ورها ،در ماههای اخیر ایران
تجربه انعقاد چند توافقنام ه آزاد تجاری را در کارنامه تجاری خود
ثبت کرده و همانند توافقی که بهتازگی بین ایران و پاکستان به
امضا رسیده ،در نیمه اول سالجاری بین ایران و سوریه و ایران و
تایلند بسته شد و در این بین میتوان به قرارداد پر از حاشیه ایران
و ترکیه هم اشار ه کرد؛ قراردادی که نقصهای بسیاری را بر سر
خود میبیند و فعاالن اقتصادی معتقدند که این قرارداد هم باید
بهصورت تجارت آزاد امضا میشد اما این اتفاق با وجود اینکه وزیر
صنعت هم معتقد اس��ت ضرورت دارد این قرارداد به توافقنامه
تجارت آزاد تبدیل شود ،تنها یک قرارداد تجاری است که ایران
عمدتا یک واردکننده از ترکیه به حساب میآید.
جو فروش گندم نما نباشید

در حیطه موض��وع توافقنامههای تج��ارت آزاد ،مدیرکل خانه
اقتصاد ایران معتقد است که این توافقنامهها براساس کاالهایی

که در توافقنامه برای صادرات و واردات درج میشود ،ارزش پیدا
میکنند .نکته بعدی که میتوان به آن اشاره کرد این است که این
توافقنامهها تجارت را بین دو کشور تسهیل میکند.
توگو با «جامعه فردا» توضیح میدهد:
مسعود دانشمند در گف 
س��ادگی روابط تجاری در این نوع توافقنامهها بهحدی میرسد
که گویی یک تاجر خراسانی با یک تاجر اصفهانی در داخل کشور
در حال مبادالت تجاری هستند .سادهتر بودن روند کاری توسط
این توافقنامهها به این معنی است که توافقنامههای تجارت آزاد
تعرفهها و هزینههای گمرکی را به حداقل میرساند تا بتوان بهتر
روابط تجاری را بین دو کشور برقرار کرد.
او با اشاره به اینکه در این نوع قراردادها مشخص میشود که چه
کاالهایی را میتوان به کشورهای مورد توافق صادر و چه کاالهایی
را از کشور هدف وارد کرد ،تصریح میکند :نگاه ایران به این نوع
از توافقنامهها باید به شکلی باشد که در جهت توسعه اقتصادی و
رواج تولیدات ایران پیش برود .ایران باید این نکته را مدنظر قرار
دهد که کاالهایی با ارزش افزوده باال به کشورهای مورد نظر صادر
کند تا کمکی به رونق اقتصاد و نیز افزایش تولیدات شود ،تنها در
این صورت ایران میتواند برد اقتصادی خوبی در توافقنامههای
تجارت آزاد داشته باشد .در این راستا این قراردادها باید به صورت
برد -برد تنظیم شود تا منافع دو کشور را تامین کند.
مدیر کل خانه اقتصاد کشور میافزاید :متاسفانه در قرارداد تجاری
که با کشور ترکیه بسته شد نقاط ضعف بسیاری بهچشم میخورد،
ناگفته نماند که بهتر بود این قرارداد در قالب توافقنامههای تجاری
اتفاق میافتاد .قرارداد ایران و ترکیه بدون بررس��ی الزم بین دو
کشور بسته شد و متاسفانه کاالهایی را برای واردات در این قرارداد
گنجاندند که ایران توانایی تولید آن را داشت .برای نمونه وجود
اقالم نس��اجی و نیز پوش��اک در این قرارداد قوز باالقوز بود و به
صنعت نساجی و تولیدات پوشاک لطمه زد.
مسعود دانشمند ادامه میدهد :باید تأکید کرد که قراردادهای
دوجانبه در راس��تای تجارت آزاد میتواند در پیشبرد اقتصادی
کشور وزنه خوبی باشد بهشرطی که اقالم وارداتی و صادراتی ذکر
شده در توافقنامهها با بررسیهای منطقی ذکر شود.
الزم اس��ت قبل از بسته ش��دن توافقنامههای تجاری ،یک تیم
پژوهشی به بررسی بازار کش��ور موردنظر بپردازند و نیاز بازار را
شناسایی کنند .مادامیکه ایران توانایی تولید نیاز بازار هدف را
داشته باشد باید مبادرت به بستن توافقنامههای موردنظر کند.
در غیراینصورت ایران با دست خودش به تولیدات داخلی ضرر
خواهد زد.

او ب��ا یادآوری این نکته که ایران ظرفیت بس��تن توافقنامههای
تجارت آزاد را با سایر کشورها نیز دارد ،اظهار میکند :فرقی ندارد
با چه تعدادی از کش��ورهای خارجی این قراردادها بس��ته شود،
نکته حائز اهمیت این اس��ت که قبل از بستهشدن توافقنامهها
باید س��ابقه تاریخی مبادالت تجاری ایران با سایر کشورها مورد
بررسی قرار بگیرد و با در نظر گرفتن مجموعه موارد عنوان شده
توافقنامههای تجاری تنظیم شود .نباید تجربه بد قرارداد ایران
و ترکیه تکرار شود ،چرا که تأکید میکنم ایران در بستن قراداد
با ترکیه بهخوبی عمل نکرد .روابط اقتصادی ایران نباید مصداق
این مفهوم باشد که از یک سوراخ دوبار گزیده شود ،باید ضعفها
را برطرف کرد تا پیش��رفتی حاصل کنیم .در این راستا بهعنوان
پیشنهاد میگویم ،توافقنامه تجارت آزاد ایران و پاکستان میتواند
حول محور صادرات کود شیمیایی و واردات برنج باشد.
دانشمند عنوان میکند با روی کار آمدن توافقنامههای تجارت
آزاد ایران باید این توانایی را داش��ته باشد تا کاالهای باکیفیت و
درخور صادرات جهانی تولید کند .نمیشود با کشوری توافقنامه
تجاری برقرار کرد و کاالی بیکیفیت ایرانی تحویل داد .قطعا در
چنین اوضاعی صادرات موفقی برای ای��ران رقم نخواهد خورد.
ایران باید سعی کند در تولیدات کاالهای خود به استاندارد الزم
دسترس��ی پیدا کند .این نکته به این معن��ا نخواهد بود که برای
نمونه ایران در تولی��دات لوازم خانگی به کیفیت تولیدات آلمان
دست پیدا کند ،اما در این راس��تا اگر به تولید کاالی درجه دوم
میپردازد باید بر روی کاال نوع کیفیت آن درج شود .ایران نباید
در این زمینه جو فروش گندمنما باشد .اگر با این روند بازارهای
جهانی و خریداران خارجی کاالی ایرانی را بپذیرند ،ایران میتواند
در بازارهای جهانی موقعیت خوبی را برای خود ایجاد کند .در غیر
اینصورت زحماتی که برای بستن توافقنامهها کشیده میشود
با عدم صداقت در زمینه درج کیفیت کاالها ،بیتأثیر خواهد شد.

در این زمین��ه باید دورزدنهای داخل��ی را در بازار جهانی کنار
بگذاریم .ایران در رابطه با این موضوع چندین تجربه تلخ داشته
است .بهدلیل ارائه کاالی نامرغوب و بدون توجه به قراردادهای
تجارت آزاد ،ایران بازار آسیای میانه ،افغانستان و عراق را از دست
داد .برای نمونه مجموعه مبادالت ایران و عراق به 6میلیارد دالر
هم نمیرس��د درحالیکه ترکیه با ی��ک دروازه ورودی به عراق،
سهم مبادالتش با این کشور حدود  16میلیارد دالر است .موارد
ذکر شده بیان کننده این حقیقت است که ایران نتوانسته کاالی
مناسب و مرغوب را به بازارهای جهانی ارائه دهد.
او تأکید میکند :ایران باید کنترلهای الزم را در تولیدات خود
انجام دهد تا آبروی تولیدی ایران حفظ شود.
ام��ا در ادامه بحث توافقنامههای تجارت آزاد باید تأکید کنم که
این نوع توافقنامهها میتواند بس��تر مناسبی برای برد دو طرف
باش��د و ایران باید بتواند از این بس��تر بهدرس��تی استفاده کند.
اقتصاد کشور باید از تجربههای گذشته خود در این زمینه درس
بگیرد و به بررسی نقاط ضعف و قوت خود بپردازد تا بتواند به برد
در این زمینه دست پیدا کند .برای بستن توافقنامههای تجاری
مناسب ،ایران باید روابط اقتصادی خود را با سایر کشورهای جهان
گسترش دهد تا بتواند قدرتمندتر از قبل عمل کند .با بسته شدن
توافقنامههای تجارت آزاد با سایر کشورها ،درحال حاضر بحث
نظارت قوت میگیرد و ایران باید در راستای نظارت قویتر از قبل
عمل کند .ش��اید بد نباشد این موضوع را عنوان کنم که ایران در
اواخر دولت دهم حدود 50میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته
و درحالحاضر طبق آمارهای گمرکی این میزان کاهش داشته
است .برخالف اینکه تصور میشد بعد از برجام ،اقتصاد ایران دچار
اتفاقات خوبی ش��ود ،اما هنوز این مهم در حد انتظار روی نداده
است .ایران برای توسعه تولیدات و نیز صادرات خود باید به کمک
تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود برود.

