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سياستگذاريخبر اقتصاد  كالن

چندي پيش محم��د هاش��م پس��ران، اقتصاددان 
سرش��ناس ايراني دانش��گاه كمبري��ج و همچنين 
استاد تمام بازنشس��ته اين دانشگاه، در گفت وگويي، 
به بحث اقتصادايران پرداخ��ت و با بيان برخي نكات 
در حوزه هاي مختلف اقتصاد، به ويژه سياس��ت هاي 
ارزي اخي��ر بانك مرك��زي، روند حاكم ب��ر اقتصاد 
كش��ور را مثبت قلمداد ك��رد و پيش��نهادهايي نيز 
در جهت رش��د اقتصادي كش��ور ارايه داد. به اعتقاد 
اين اقتص��اددان، كيفي��ت و ميزان رش��د اقتصادي 
ايران به ش��دت به تحريم ه��اي اقتص��ادي، مالي و 
تجاري، مس��ائل مربوط به مديريت نظام اقتصادي 
و بانكداري، نقش بخش خصوص��ي و بهره وري كار، 
ارتباط��ات اقتصادي اي��ران با كش��ورهاي همجوار 
و معاهده ه��اي تجاري كه اي��ران مي تواند با س��اير 
كشورها برقرار كند، بستگي دارد. در نتيجه اگر دولت 
خواهان ايجاد اش��تغال و افزايش توان توليد داخلي 
است بايد در حوزه هاي بيان ش��ده اقدامات اساسي 
را صورت دهد. اين اس��تاد دانش��گاه كه ب��ا روزنامه 
همش��هري گفت وگو كرده، به بحث پيرامون برجام 

پرداخته و معتقد است كه برجام به تنهايي نمي تواند 
مش��كالت داخلي را حل كند و چني��ن انتظاري هم 
نبايد داشت. بلكه بايد به داخل نگاه كنيم تا به خارج. 
در عين حال باتوجه به نقش تعيين كننده امريكا در 
نظام تجاري و ارزي جهان و استفاده از دالر امريكا به 
عنوان ارز مرجع، ايجاد يك ح��وزه اقتصادي جديد 
كه تاب��ع تحريم هاي ثانوي امريكا نباش��د، بس��يار 
مش��كل خواهد بود ولي ب��ا خروج امري��كا از برجام، 
ش��رايط براي ايجاد يك حوزه اقتصادي هم مستقل 
از امريكا بسيار مساعد بوده و كوشش عمده از طرف 
ايران با همكاري كش��ورهاي اروپايي، روسيه، چين 
و ديگر كش��ورهاي منطقه و آس��ياي ميانه مي تواند 
احتمال موفقي��ت را در اي��ن زمين��ه افزايش دهد. 
البته در اين راه نبايد سياست هاي اقتصادي و ارزي 
كشور را فقط منوط به يك برجام جديد فاقد امريكا 
طرح ريزي كرد، بلكه در عي��ن حال بايد براي اجراي 
سياست هايي قدم برداريم كه بتواند مصونيت اقتصاد 
ايران را به شوك هاي خارجي تا حدي كاهش دهد. 
نكته مهم اين گفت وگو توصيه هاشم پسران به نظام 
ارزي كش��ور اس��ت. از نظر اين اقتص��اددان، ارتباط 
اصالح و سالم س��ازي نظام بانكي و ارزي كش��ور در 
اولويت خاص ق��رار دارد و سياس��ت هاي ارزي اخير 
بانك مركزي ق��دم مثبتي در اين جهت اس��ت ولي 
سياس��ت هاي ارزي بايد انعطاف پذيري بيش��تري 
داش��ته باش��د. براي مثال ي��ك مي��زان از ارزهاي 
صادراتي را بايد در جهت معامالت روزانه ارزي افراد 
اختصاص داد تا ب��ازار ارز آزاد بتواند بط��ور قانوني و 

معمول فعاليت داشته باشد. 
پسران در ادامه به سياس��ت هاي اخير بانك مركزي 
اشاره كرده و معتقد است كه اتخاذ اين سياست ها در 
شرايط كنوني صحيح است ولي براي تداوم، نيازمند 
مكمل هايي است كه در صورتي كه اين مكمل ها به 
درس��تي اجرا نش��ود نمي توان انتظار برگشت ثبات 
و آرامش به ب��ازار ارز را داش��ت. البته او ب��ر اين باور 
اس��ت كه چون اقتصاد ايران تاب��ع تحريم هاي مالي 
و تج��اري به خصوص تحريم هاي امريكا در مس��ائل 

مالي اس��ت، مشكل اس��ت كه بتواند يك نظام ارزي 
آزاد را اداره كند. اين اقتصاددان سرشناس مي گويد: 
اگر سياس��ت هاي ارزي دولت بخواهد در بلندمدت 
ادامه پي��دا كند مش��كل آفرين خواهد ش��د چراكه 
نرخ ارز را نمي ش��ود تثبي��ت كرد. به عن��وان مثال 
اگر تورم اي��ران از تورم اروپا و امري��كا 8درصد باالتر 
است، ريال ايران نس��بت به يورو و دالر كاهش پيدا 
خواهد كرد. پس اگر قيمت دالر به اجبار در س��طح 
4200تومان تثبيت ش��ود هرچه زمان بگذرد فشار 
بيشتر خواهد شد تا اين سد شكسته بشود. به باور او 
ممكن است در يك سال اتفاق محسوسي رخ ندهد 
اما به احتمال زياد باالخره اين بحران رخ خواهد داد. 
از طرف ديگر بايد ديد كه آي��ا مي خواهيم همزمان 
تورم را هم زير 5درصد بياوري��م؟ بدون كنترل تورم 
به زي��ر 5درصد و حت��ي كمتر، اين سياس��ت فعلي 
ارزي بانك مركزي مشكل گش��ا نخواهد بود. اما در 
ش��رايط كنوني ش��ايد چاره اي نبوده است كه فعال 
يك مقررات ارزي گذاشته بشود تا تالطم هاي ارزي 
را كاهش بدهد. اما اي��ن براي كوتاه م��دت و موقت 
است و بايد سياس��ت هاي بلندمدتي را اتخاذ كنند 
ك��ه به تدريج به ط��رف يكسان س��ازي  ارز به صورت 

آزاد ولي مديريت ش��ده برود، اما س��اير اقتصاددانان 
درباره توصيه هاي هاشم پس��ران چه مي گويند و تا 
چه اندازه اظهارنظرهاي اي��ن صاحب نظر اقتصادي 
درباره اختصاص دادن بخشي از منابع ارزي حاصل از 
صادرات به بازار آزاد و جلوگيري از نوسانات حاكم بر 

آن، با واقعيات اقتصاد ايران همخواني دارد. 

راه اندازي بورس ارز
درهمين رابطه س��عيد صمدي، عض��و هيات علمي 
دانشگاه اصفهان به »اعتماد« مي گويد: ما مي توانيم 
از ظرفيت ب��ورس براي ايج��اد بازار ارزي اس��تفاده 
كنيم. در هر اقتصادي وقتي بازاري را ناديده بگيريم 
مشكل س��از خواهد ب��ود، بنابراي��ن اگ��ر بتوانيم از 
ظرفيت هاي »بورس ارزي« در اين زمينه اس��تفاده 
كنيم قطعا با كنت��رل بازارهاي م��وازي مي توانيم از 
رش��د قيمت هايي كه در بازارغيررس��مي شاهد آن 
هس��تيم جلوگيري كني��م.  از نظر اي��ن اقتصاددان 
بهتر است منابع ارزي را به س��متي هدايت كرد كه 
كمترين نقل و انتق��االت در آن صورت بگيرد چراكه 
راحت تر مي توان از شتاب گرفتن قيمت  دربازارهاي 

غيررسمي جلوگيري كرد. 
او معتق��د اس��ت: بهتري��ن راه تامين ارز ب��راي اين 
بازارها اس��تفاده از ارزهاي حاصل از صادرات است. 
با تخصيص بخش��ي از اين ارزها به ب��ازار بورس در 
كنار مح��دود ك��ردن دامن��ه فعاليت ه��اي رانتي، 
كنترل قيمت ها را با كارآمدي بيش��تري اعمال كرد. 
تخصيص ارز حاصل از ص��ادرات بهترين روش براي 
ايجاد »بازار آزاد ارزي« اس��ت و با توجه به نياز مردم 
بخش��ي از تقاضاه��اي ارزي بايد در ب��ازاري موازي 
ايجاد شود و براي مهار رانت هاي موجود در بازارهاي 
غيررسمي چه راهكاري بهتر از بورس ارزي مي تواند 

باشد. 
اي��ن عضو هي��ات علم��ي دانش��گاه معتقد اس��ت: 
توريست ها و ساير كساني كه تقاضاكننده ارز هستند 
اگر بتوانند در بازارهاي آزاد نياز خود را تامين كنند 
به م��رور از بازارهاي س��ياه ارزي، فاصل��ه مي گيرند 

كه نتيجه آن كاهش در ش��يب صع��ودي قيمت ارز 
خواهدبود. 

او مي افزاي��د: »ب��ورس ارزي« صرفا ب��راي يك ارز 
مش��خص چون دالر كاربرد ن��دارد وتوصيه من نيز 

صرفا ايجاد بازار بورس است. 
صمدي بر اين باور است كه نمي توان ايجاد بازارهاي 
آزاد را نقضي براي سياس��ت ارزي اخير بازار دانست 
ولي بايد پذيرفت در شرايط كنوني راهكار ايجاد بازار 
ارزي گزينه خوبي مي تواند باش��د و دراين راس��تا با 
توجه به مزاياي بازار بورس ارزي مي توان به نوعي به 
بازار آزاد رسميت بخشيد و به نيازهاي افرادي كه از 

اين كانال تامين مي شوند سروسامان داد. 

كاهش واردات كاالهاي غيرضروري
در همين رابطه رضا بوس��تاني، كارشناس اقتصادي 
نيز در گفت وگو ب��ا »اعتماد« مي گويد: در ش��رايط 
كنوني نيز بهتر اس��ت دولت با تكيه ب��ر ايجاد نظام 
تك نرخ��ي ارز راه خود را پيش گيرد، ب��ا اين تفاوت 
كه بخش��ي از اقش��اري را كه تحت حماي��ت دارد با 
همين نرخ تامين كند ولي بخش ديگر آن را به عهده 
بازار بگ��ذارد. وظيفه دولت قب��ل از هرچيزي تامين 

حداقل هاي معيش��تي براي اقش��ار مختلف جامعه 
است و بعد از آن تامين نياز افراد كم بضاعت و افرادي 
اس��ت كه نيازهاي خاص دارند كه به وسيله يارانه و 

سهميه بندي اجرا شده است.
به عقيده اين كارش��ناس اقتصادي ح��ال كه دولت 
تعيي��ن قيم��ت 4هزارو200توم��ان را ب��راي دالر 
در پي��ش گرفته، همچن��ان كه از معاي��ب آن ضربه 
مي خورد سعي در استفاده از مزاياي آن داشته باشد. 
به باور بوس��تاني اگر دولت بتواند در شرايط كنوني 
كه ارز رس��مي را كمتر از قيمت بازارهاي غير رسمي 
تعيين كرده اس��ت و بخش��ي از واردات غيرضروري 
كشور نزول داش��ته است توانس��ته با تكيه بر بخش 
صادرات خود در اين ميدان تاحدودي ذي نفع باشد. 
دولت در قبل از جنگ و حتي بعد از آن نيز با سيستم 
چند نرخي مواجه بوده اس��ت، تا جايي كه در برخي 
ادوار براي ارز چند قيمت وجود داش��ته است. از نرخ 
ارز آزاد گرفته تا ارز صادراتي، رقابتي، ش��ناور و... از 
اين رو بهترين راهكار كه در كشورهاي ديگر نيز اجرا 
مي ش��ود كم كردن دخالت دولت در تعيين قيمت 
بازار اس��ت. با وجود اين اگر بتوان در كشور سيستم 
بازتوزيعي را ط��وري تعيين كرد كه كارآمد باش��د 
مي تواند با تامين نياز افراد نيازمند بخشي از رسالت 
خود را به نحو صحيح تامين كن��د. دراين رابطه نهاد 
تامين اجتماعي مي تواند با تحت پوش��ش قراردادن 
افرادي كه مش��مول ش��رايط اين نهاد هستند نقش 

مهمي در اجراي سياست هاي تاميني ايفا كند.    
اين اقتص��اددان مي گويد: اكنون ك��ه دولت مجبور 
شده اس��ت به نرخ گذاري رو بياورد، بهتر است آن را 
محدود به اقشار حداقلي كند كه تحت حمايت دارد 

و تامين نياز بقيه افراد را به دست بازار آزاد بسپارد. 

تداوم تثبيت قيمت ارز
در اين ميان حسن خوش پور، ديگر تحليلگر مسائل 
اقتصاد ايران به »اعتماد« مي گوي��د: از همان ابتدا با 
اين اعمال سياست موافق نبودم و احتمال ايجاد بازار 
س��ياه ارزي دور از ذهن نبود. تعيين قيمت 4هزارو 

200توماني براي دالر آن هم در ش��رايطي كه صرفا 
به س��بب سياس��تگذاري دولتي قيمت را در سطح 
مش��خصي نگه داريد و همچنين ايج��اد ممنوعيت 
در ورود و خ��روج برخي اف��راد نمي توان��د كاري از 
پيش ببرد، اين اقدام فقط موجب ش��ده است كه به 
اصطالح صورت مس��اله پاك ش��ود. اين وضعيت در 
ش��رايط كنوني همچنان مطرح است، اقتصاد كشور 
چه با برجام و چه بي برجام نمي توانست با ارز 4هزار و 

200توماني ادامه بدهد. 
او ادامه مي دهد: اصلي ترين مسووليت در اين زمينه 
بر عهده دولت اس��ت. بزرگترين عرضه كننده و البته 
تقاضاكننده ارز در بازار دولت است و طبيعتا اگر قرار 
باشد براي كاهش در ميزان تقاضا به موجب كاهش 
در درآمدهاي ارزي اقدامي صورت  گيرد اين حركت 
بايد در س��طح هزينه هاي دولتي اعمال شود. دولت 
بايد هزينه هاي خود را اولويت بندي كند و در برخي 
ش��رايط از آنها فاكتور بگيرد. از طرفي كنار گذاشتن 
گشاده دس��تي هايي كه در برخي زمينه ه��ا دارد نيز 
مي تواند تاثيرگذار باش��د. در صورت ايجاد بازارهاي 
آزاد اقتص��ادي نياز ب��ه اتخاذ هيچ سياس��ت مكمل 
ديگري نيست و اين خود بازار است كه روند تغييرات 

را در دس��ت مي گيرد؛ البته نبايد نق��ش دولت را در 
كنترل نوس��انات باالي بازار به وس��يله تزريق ارز و 

افزايش سطح عرضه ناديده گرفت.     
خوش پ��ور معتقد اس��ت: اگ��ر مي توانس��تيم بازار 
را به دس��ت اقتصاد آزاد بس��پاريم تمام اين مسائل 
رفع مي ش��د. نمي توان با كاهش در س��طح فعاليت 
صرافي ه��ا يا ايج��اد محدودي��ت و مج��ازات براي 
دالالن به هدف اصلي و منس��جم در بازار رس��يد. 
تا وقت��ي كه ب��ازار را به دس��ت تقاضاكنن��دگان و 
عرضه كنن��دگان نس��پاريم و به آنها اج��ازه ندهيم 
قيمتي واحد را به م��ا بدهند نمي تواني��م به ايجاد 
ثبات در اين بازارها اميدوار باش��يم.  به بياني ديگر، 
اگر بتوان بازار را از اي��ن قوانين و مقررات رها كرد و 
اجازه داد كه س��طح تقاضا و عرضه حقيقي ارز ما را 
به قيمت تعادلي برساند تمام مشكالت اخير در اين 

بازار كنار خواهند رفت.   

راز بازار آزاد
او تاكي��د مي كند: از اص��ول پايه اي ايجاد ب��ازار آزاد 
حذف محدوديت  در ورود و خروج به بازار و تس��هيل 
مبادي ورودي به بازار است. هر گونه اعمال قدرت و 
سياستگذاري صرفا بازار را از رويه طبيعي خود خارج 
مي كند. البته نبايد نقش دولت را در تنظيم اين بازار 
ناديده گرفت، اين وظيفه دولت است كه با مديريت 
مي��زان عرض��ه در ب��ازار از انح��راف آن جلوگيري 
كند و اين مربوط به زماني اس��ت كه قيم��ت  را بازار 
تعيين كرده باش��د و نه قواني��ن و تبصره هاي مقام 

سياستگذار. 
آنچه از گفته  ه��اي اقتصاددان��ان برمي آيد حاكي از 
اين است كه در كنار مفيد و كارا بودن سياست ارزي 
تعيين 4هزار و 200تومان، اين سياست همچنان به 
نظريه هاي مكمل براي اجرايي ش��دن در بازار ارزي 
و رسيدن به ش��رايطي باثبات و بي تالطم نياز دارد. 
شايد دراين ميان رها كردن بخشي از تقاضاكنندگان 
و عرضه كنندگان ارزي در بازار آزاد بتواند سياس��ت 

مكمل مناسبي در اين زمينه باشد. 

گروه اقتصادي| بزرگ ترين قرارداد نفتي ايران لغو 
شد. در حالي كه روساي جمهور فرانسه، نخست وزير 
انگليس و صدر اعظم آلمان از عم��ل به تعهدات خود 
در قب��ال برجام خب��ر مي دادند اما بنا ب��ه گفته بيژن 
نامدار زنگنه مديران توتال رس��ما اع��الم كرده اند كه 
نمي توانند در قب��ال تحريم هاي امريكاي��ي پايداري 
كرده و دراين راستا قرارداد خود با ايران را لغو كرده اند. 
شركت توتال اعالم كرده است: در صورتي كه از امريكا 
معافيت تحريمي خاص دريافت نكنيم، قادر به ادامه 
كار در پروژه پارس جنوبي نخواهيم ب��ود و با توجه به 
خروج امريكا از برجام، ناگزير به توقف فعاليت هايمان 
در ايران هستيم. مديران توتال تاكيد كرده اند كه ديگر 
تعهد ت��ازه اي در قبال پارس جنوب��ي نمي پذيرند اما 
اعالم كرده اند كه براي درياف��ت معافيت با مقام هاي 
امريكايي و فرانسوي رايزني مي كنيم. توتال مي گويد 
كه با بازگش��ت تحريم ه��اي امريكا عليه اي��ران، اين 
ش��ركت نمي تواند فعاليت در فاز ۱۱ پارس جنوبي را 
ادامه دهد، مگر آنكه امريكا براي اين شركت معافيت 
از تحريم ها قايل شود. توتال در اطالعيه اي با اشاره به 
اينكه ۹0 درصد تبادالت مالي اش از طريق بانك هاي 
امريكايي است و سهامداران امريكا ۳0 درصد سهامش 
را در اختيار دارند، گفته است: »توتال هميشه روشن 
بوده اس��ت كه نمي تواند در معرض تحريم هاي ثانويه 
قرار بگيرد.«توتال مي گويد: تاكنون در پارس جنوبي 
كمتر از 40 ميليون يورو هزينه كرده است. البته پيش 
از اين چيني ها اعالم آمادگي كرده بودند كه در صورت 
خروج توتال از ايران حاضر به جايگزين با اين غول نفتي 
هستند. ش��ركت دانماركي مرس��ك هم اعالم كرده 
است كه تا موعد بازگش��ت تحريم ها، قراردادهايي را 
كه تا قبل از اعالم خروج امريكا بسته، خاتمه مي دهد. 
اين ش��ركت گفته تحوالت مرتبط با ايران و تغييرات 
احتمالي وضعيت را دنبال مي كند. در همين حال بيژن 
زنگنه، وزير نفت عصر ديروز گفت :  انتظار داريم اتحاديه 
اروپا عهدشكني ها را جبران كند و در حدي كه مي شود 
اطمينان هاي كافي را براي سرمايه گذاري شركت هاي 
بين المللي ايجاد كند. وزير نفت ادامه داده است كه از 
اروپا مي خواهيم از شركت هاي اروپايي حمايت كنند 
تا قراردادهاي نفتي ايران را به انجام برسانند چراكه ايران 
در بخش انرژي قابل صرف نظر نيست. او افزوده است: 
در بخش نفت از هم��ه ظرفيت هاي مان براي توليد و 
صادرات استفاده مي كنيم و از گروه ۱+4 انتظار داريم 
پيمان شكني امريكا را جبران كنند تا اطمينان كافي 
براي سرمايه گذاري شركت هاي نفتي در ايران فراهم 
ش��ود. وزير نفت البته با بيان اينكه ما كار خودمان را 
مي كنيم، تصريح كرد: ممكن است كارها كند شوند 
اما متوقف نمي شود. ضربه اي كه ما را زمين نمي زند 
و نابود نمي كند، قوي ترمان خواهد كرد. زنگنه بعد از 
ماه رمضان بر ما فشار مي آيد، اما برنامه داريم قوي تر 
در ميدان توليد نفت جهان مي شويم. وزير نفت گفت: 
مقوله اي به نام جريمه براي توتال مطرح نيس��ت اما 
مبلغي كه اين شركت در ايران سرمايه گذاري كرده تا 
پايان انجام پروژه به آنها عودت داده نمي شود. او افزود: 
كشورهاي همسايه نبايد از ايجاد گرفتاري و سختي 
براي ايران پايكوبي كنند . وزير نفت افزود : در صورت 
خروج توتال شركت سي.ان.پي.سي چين سهام توتال 

را دراختيار مي گيرد.

وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اع��الم ك��رد: 
خودروس��ازان مج��از ب��ه افزاي��ش بي��ش از ۹.6 
نيس��تند.  درص��دي قيم��ت خودروه��اي داخلي 
»محمد ش��ريعتمداري« از مردم خواست تخلفات 
خودروس��ازان را در زمينه افزايش قيمت ها گزارش 
كنن��د و به س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان ماموريت داد تا گزارش ها را بررسي 

و با تخلفات احتمالي برخورد كنند.  

در هماي��ش دومين رخداد ملي بررس��ي مس��ائل و 
چالش هاي روابط عمومي، روابط عمومي بانك توسعه 

تعاون برتر شد و لوح تقدير دريافت كرد. 
در اين هماي��ش كه با حضور اس��اتيد روابط عمومي 
و س��ازمان هاي مختل��ف 25 ارديبهش��ت در هتل 
ارم برگزار شد از بين س��ازمان ها و نهادهاي دولتي و 
خصوصي، روابط عمومي بانك توسعه تعاون به عنوان 

روابط عمومي برتر انتخاب شد.

 قرارداد فاينانس ۱ ميلي��ارد و 200 ميليون يورويي 
براي تامين مالي پروژه برقي سازي خط آهن گرمسار- 
اينچه برون بين بانك صنع��ت و معدن و ونش اكونوم 
بانك روس��يه امضا ش��د تا روند تامين مالي توسعه 
صنعت حمل و نقل ريلي كشور از سوي بانك صنعت 

و معدن شتاب بيشتري بگيرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
اين قرارداد در تاريخ 26 ارديبهش��ت م��اه با حضور 
نماينده بانك صنعت و معدن و مديران ارش��د ونش 

اكونوم بانك در روسيه به امضا رسيد. 

اما و اگر خروج توتال از ايران 
زنگنه: اتحاديه اروپا عهدشكني ها 

را جبران كند

وزير صنعت: سقف مجاز افزايش 
قيمت خودرو 9.6 درصد است

روابط عمومي بانك توسعه تعاون 
لوح تقدير دريافت كرد

قرارداد ريلي بانك صنعت و معدن

مريم   نبي پور 

»اعتماد« مصوبه هيات دولت را بررسي كرد 
تجربه  ناموفق تعرفه هاي ترجيحي

گروه اقتصادي| هيات وزيران در جلس��ه روز گذشته 
خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نس��بت 
به انجام مذاكره و امضاي موق��ت موافقتنامه تعرفه هاي 
ترجيحي با اتحاديه اقتصادي اوراسيا اقدام كند. اتحاديه 
اوراسيا شامل كشورهاي ارمنستان، بالروس، قزاقستان، 
قرقيزستان و روسيه است. اين اقدام اخير دولت در حالي 
ديگر  است كه كش��ورمان طي س��اليان گذش��ته نيز با
كشورها، طي مذاكراتي موافقتنامه تعرفه هاي ترجيحي 
را امضا كرده اس��تس. قراردادهايي كه براساس مطالعات 
صورت گرفته نتيجه مثبت اقتصادي براي توليد كشورمان 
نداشته اند.   بر اساس اطالعات س��ازمان توسعه تجارت، 
ترجيحات تعرفه اي ايران با شش كش��ور برقرار است كه 
شامل كشورهاي تركيه، ازبكس��تان، كوبا، قرقيزستان، 
بالروس و بوسني وهرزگوين مي ش��ود و عمده كاالهاي 
شامل تجارت ترجيحي نيز محصوالت كشاورزي، دارويي 
و پتروشيمي هستند.  در حالي كه 27 قلم كاالي ايراني 
براي صادرات به ازبكس��تان و به همين تعداد نيز كاالي 
ازبكس��تان براي صادرات به ايران بر اساس توافقات حايز 
شرايط كسب ترجيحات تعرفه اي شده اند كه هر دو كشور 
ميزان تخفيفات براي كاالها 50 درصد در نظر گرفته اند.  
بوس��ني و هرزگوين نيز به عن��وان ديگر كش��ور داراي 
تعرفه هاي ترجيحي با ايران، مجموعا ۳40 قلم كاال را در 
ليست خود گنجانده است كه از اين مقدار سهم هر كشور 
۱70 قلم است.  كاالهاي بوسنيايي براي ورود به ايران بر 
اساس توافق انجام شده 20 تا ۳0 درصد تخفيف عوارض 
گمركي دريافت مي كنند، در حالي كه رقم تخفيف براي 
كاالي ايراني در گمرك بوسني و هرزگوين بين 20 تا 40 
درصد است.  در بين شش كش��ور داراي تعرفه ترجيحي 
با ايران باالترين مق��دار اق��الم داراي تعرفه ترجيحي به 
صورت دو طرفه، بين ايران و قرقيزستان است كه شامل 
5۹6 قلم كاال مي شود كه ۳02 قلم كاال از اين مقدار متعلق 
به آمار صادرات ايران اس��ت و در اين بين تخفيف مربوط 
به ترجيحات تعرفه اي محصوالت ايران��ي در صادرات به 
قرقيزس��تان 86.42 تا ۱00 درصد و تخفيف در عوارض 
ورود محصوالت قرقيزس��تان به ايران ۳0 تا 6.87 درصد 
است.  حال سوال اساسي كه وجود دارد اين است كه اين 
نوع توافقات براساس مطالعات صورت گرفته تا چه ميزان 
براي ايران مثبت بوده اند و توانس��ته ايم به بازارهاي ديگر 
كشورها دسترسي پيدا كنيم و با افزايش سهم مان در ديگر 
بازارها، امكان گس��ترش فعاليت هاي توليدمان را داشته 

باشيم؟
تعرفه ترجيحي توافقات ترجيحي، به عنوان نخس��تين 
مرحله از پيمان هاي تجاري، شامل تبادل فهرست كااليي 
جهت اخذ تخفي��ف تعرفه هاي متقابل اس��ت. بنابراين 
هر يك از طرفين تالش مي كند با پيش��نهاد فهرس��تي 
بهينه از كاالهاي صادراتي خود س��هم بازاري بيش��تري 
در كش��ور مقابل كس��ب كند و تراز تجاري خود را بهبود 
بخش��د. به عبارت ديگر توافقات ترجيحي ابتدايي ترين 
شكل پيمان هاي تجاري هستند كه طي آن، دو كشور با 
تبادل فهرستي محدود از كاالها از تخفيف هاي تعرف هاي 
يكديگر برخوردار مي ش��وند. طي اين مذاك��رات، هر دو 
طرف مقاب��ل، به يك��ي از طرفين فهرس��تي از صادرات 
و تخفيف هاي مورد نظ��ر خود را پيش��نهاد مي دهد و از 
طرفي فهرستي از كاالهاي وارداتي از كشور طرف توافق 
و تخفيف تعرفه اي را اعطا مي كن��د.     توافقات ترجيحي 
با هدف دو كاركرد »بهبود تراز تجاري« و »افزايش سهم 
بازار« اجرا مي ش��وند. مطالعات صورت گرفته با رويكرد 
تمركز بر سهم بازار ايران در كشورهاي مورد توافق، اثر كلي 
توافقات را در مجموع غيرمثبت ارزيابي مي كند. انتخاب 
كشورهايي كه به دليل فاصله زياد، شراكت طبيعي اندكي 
با ايران دارند نخستين توجيه در شكس��ت اين توافقات 
اس��ت. براس��اس مطالعات صورت گرفته كه اثر توافقات 
ترجيحي ايران و پنج شريك تجاري يعني بوسني، كوبا، 
قرقيزستان، پاكستان و تونس بر س��هم بازار ايران در اين 
كشورها را بررس��ي كرده اند، دو پيمان كوبا و بوسني اثر 
معناداري بر س��هم بازار ايران در اين دو كشور نداشته اند؛ 
پيمان با قرقيزس��تان و تونس اثري منفي داشته اند. تنها 
پيمان با اثر مثبت، توافق ايران و پاكس��تان اس��ت كه در 
سال هاي پيش از ۱۳۹0 )معادل با آغاز تحريم ايران و نيز 
اوج گيري مبادله هاي پاكستان تحت سفتا اين اثر تشديد 
شده است.( بوده اس��ت. دليل بي اثر بودن توافقات با كوبا 
و بوسني را بايد در عدم شراكت طبيعي جست وجو كرد. 
درواقع مهم تري��ن مولفه در توافقات ترجيحي داش��تن 
مراوده هاي تجاري ب��اال و متقابل اس��ت. در صورتي كه 
به اين موضوع توجه نشود، نه تنها س��همي از بازار كشور 
مقابل نخواهيم داشت بلكه ممكن است شاهد مشاهده 
اثرات منفي حاصل از توافق باشيم. قلمداد موفقيت آميز 
توافق با پاكستان، بيانگر آن است كه اگر انتخاب شركاي 
تجاري به درس��تي صورت گي��رد، مي توان��د در تثبيت 
جايگاه صادرات ايران نقش��ي موثر ايفا كند. پايين بودن 
بالقوه تعرفه هاي كشور مقابل و انتخاب فهرست كااليي 
نامناسب )مورد قرقيزس��تان( و عدم ش��راكت طبيعي 
بالقوه )مورد بوسني، كوبا و تونس(، س��بب شده تا ايران 
نتواند به خوبي از فوايد حاصل از تعرفه ترجيحي منفعت 
كسب كند. نبايد فراموش كرد كه پيمان هاي ترجيحي 
حاصل تالش كارشناس��ان و مذاكره ه��اي هزينه بر بين 
كشورهاس��ت كه فرص��ت براي آنه��ا مغتنم اس��ت. به 
نظر مي رس��د، با وجود هزينه هاي انجام شده و تخفيف 
متقابلي كه به طرف ديگر داده ش��ده، مزيتي براي ايران 
به دست نيامده است.   آيا راهكار جايگزيني براي حضور 
سياس��تگذاران ايراني در مجامع تج��ارت جهاني وجود 
دارد تا از يكسو به تس��هيل صادرات و از س��وي ديگر به 
تقويت يادگيري پيچيدگي ه��اي مذاك��رات براي تيم 
مذاكره كننده كشور منجر شود؟ بايد تيم كارشناسي در 
معرض فضاي بين المللي نگه داشته ش��ود. البته بديهي 
است كه آماده س��ازي براي مذاكرات حتما بايد با ارتقاي 
سطح توافقات ترجيحي همراه باش��د. در حال حاضر، به 
نظر مي رسد دانش كارشناسي كش��ور نسبت به مزاياي 
رقابتي صنايع و حتي فرمول ه��اي تئوريك موفقيت در 
پيمان هاي تجاري كافي نيست. بخشي از اين نقص را بايد 
در اختالل هاي قيمتي كه امكان سيگنال گيري صحيح از 
صنايع را گرفته است، جست وجو كرد و بخش ديگري نيز 

از محدوديت در توان كارشناسي كشور ناشي شده است. 

كنون�ي  ش�رايط  در 
بهت�ر اس�ت دولت با 
تكيه بر ايج�اد نظام 
راه  ارز  تك نرخ�ي 
خود را پي�ش گيرد، 
ب�ا اي�ن تف�اوت ك�ه 
بخش�ي از اقشاري را 
كه تحت حمايت دارد با همين نرخ تامين 
كند ولي بخش ديگ�ر آن را به عهده بازار 
بگ�ذارد. وظيفه دولت قب�ل از هرچيزي 
تامين حداقل هاي معيش�تي براي اقشار 
مختلف جامعه اس�ت و بع�د از آن تامين 
نياز افراد كم بضاعت و افرادي اس�ت كه 
نيازهاي خاص دارند كه به وسيله يارانه و 

سهميه بندي اجرا شده است.

رضا   بوستاني

ارزي  سياس�ت هاي 
اخي�ر بان�ك مركزي 
قدم مثبت�ي در جهت 
س�الم س�ازي نظ�ام 
بانكي كش�ور اس�ت 
ول�ي اي�ن سياس�ت  
باي�د انعطاف پذي�ري 
بيش�تري داش�ته باش�د. براي مثال يك 
ميزان از ارزه�اي صادراتي را بايد در جهت 
معامالت روزانه ارزي اف�راد اختصاص داد 
تا بازار ارز آزاد بتواند بطور قانوني و معمول 
فعاليت داشته باشد. اتخاذ اين سياست ها 
در شرايط كنوني صحيح اس�ت ولي براي 
ت�داوم، نيازمن�د مكمل هاي�ي در جه�ت 

برگشت ثبات و آرامش به بازار ارز  است.

محمد  هاشم پسران

ما مي توانيم از ظرفيت  
ب�ورس ب�راي ايج�اد 
»بازار ارز« استف��اده 
كنيم. در هر اقتصادي 
وقتي بازاري را ناديده 
بگيري�م مشكل س�از 
خواهد ب�ود، بنابراين 
اگر بتوانيم از »بورس ارزي« در اين زمينه 
اس�تفاده كنيم قطعا با كنت�رل بازارهاي 
م�وازي مي تواني�م از رش�د قيمت هايي 
كه در بازارغيررس�مي شاهد آن هستيم 
جلوگي�ري كني�م. از اين رو بهتر اس�ت 
مناب�ع ارزي را به س�متي هدايت كرد كه 
كمتري�ن نق�ل و انتق�االت در آن صورت 

بگيرد.

سعيد  صمدي

بزرگترين عرضه كننده 
و البته تقاضاكننده ارز 
در بازار، دولت اس�ت و 
طبيعتا اگر قرار باش�د 
براي كاه�ش در ميزان 
تقاضا به موجب كاهش 
ارزي  درآمده�اي  در 
اقدامي ص�ورت  گيرد اين حرك�ت بايد در 
سطح هزينه هاي دولتي اعمال شود. دولت 
بايد هزينه هاي خ�ود را اولويت بندي كند 
و در برخي ش�رايط از آنها فاكت�ور بگيرد. 
در صورت ايجاد بازاره�اي آزاد اقتصادي 
نياز به اتخاذ هيچ سياست مكمل ديگري 
نيس�ت و اين خ�ود بازار اس�ت ك�ه روند 

تغييرات را در دست مي گيرد.

حسن خوش پور

»اعتماد« در گفت وگو با 
 اقتصاددانان توصيه هاي 
»هاشم پسران« به اقتصاد ايران را 
بررسي كرد  

مكمل هاي سياست   ارزي    

اخبار بنگاه ها
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