اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
م

وضع تعرفه؛ فرصت یا تهدید

معاونت بررسی های اقتصادی

ع
ا

(تحلیل صندوق بینالمللی پول از وضع تعرفه امریکا برای کشورهای نوظهور آسیای وشرقی)
ن
ت

آقای مائوریس آبسفلد مشاور اقتصادی و مدیر بخش تحقیقات اقتصادی صندوق بینالمللی ویود در مقالی ای بی موویو
تعرف ها و بیش گرفتن اثرات زیانبار آن بر اثرات مثبت آن ب ویژه بر اقتصاد امریکا ورداخت و در ب
نهایت توج سیاستگذاران
اقتصادی کشورها را ب لزوم اندیشیدن مجدد ب این مووو جلب کرده و بر ورورت توج جامعنگررب نحوه تنظیم سیاست-
ر
های تعرف ای تاکید م نماید .این مطلب ترجم مقال ایشان است ک ذیالً ارائ م گردد:
س

ی

یک از چالشهای بلندمدت اقتصاد جهان  ،احتماد رقابت برخ کشورها از طریق قیمتهیای سیاختگ ویایین در بازارهیای
صادرات است .گاه رهبران سیاس و کارشناسان ،برای خنث کردن مزیتهای قیمت موجود ،تعرفه های وارداتی وویع و
ا
فشارهای برای تغییر سیاست خارج اعماد م کنند .اعماد این تعرف ها همان چیزی است ک حامیان این تفکر را اغلیب بیا
ی
شکست مواج م کند ،ب اهدافشان صدم م زند و ممکن است برای کشور مبدا بسیار ورهزین باشد .حت زمان ک شرکای
تجاری آنها با تعرف های خود ،مقابل ب مثل نم کنند ،باز هم ممکن است زیان ک این کشورها ب اخود وارد م کنند ،بسییار
ق
قابل توج باشد.
ت

موافقتنام سازمان تجارت جهان ) (WTOدر مورد یاران ها و اقدامات جبران این امکان را ب صکشورها م دهد ب طیور
یک جانب تعرف گمرک متقابل بر واردات کاالی ک برای تولید آن یاران ورداخت شده ،ووع کند.ا سیاستهای دیگری ک
د
ب طور واوح تحت تعریف دقیق  WTOاز یاران قرار نم گیرد ،از جمل ارزشگذاری وایین نیر ارزی و انحرافیات در اقتصیاد
کالن ،نیز م توانند دارای اثرخالص کاهش قیمتهای صادرات داشت باشند و باعث اعتراض شرکای تجاری شوند.
گفتمان سیاس ب منظور سختگیری نسبت ب شرکای تجاری ک قیمتهای صادرات خود را ب طور سیاختگ ویایین نگی
م دارند ،ب هر دلیل همواره بر اقدامات مل یکجانب تمرکز دارد .از نمون های بارز این مووو ووع قانون رقابت وذیری و
تجارت اتوبوس در ساد  811توسط کنگره امریکا را م توان نام برد ک بدنباد تقویت دالر ،تشیدید کسیری تجیاری ایین
کشور ،اعتراض و فشار صنایع ،تعرف های جبران برای مقابل با آن ووع شد .اینگون فشارها برای افزایش تعرف ها محیدود
ب کشور امریکا نبوده و اخیراً نیز آثار زیان بار آن بر تجارت جهان نمایان شده ک در گزارش چشم انداز اقتصاد جهیان آتی
صندوق بین الملل وود ب ان ورداخت خواهد شد.
مشکل ک در این رویکرد وجود دارد ،این است ک این روی درهای را ب روی الب گری صنایع م گشاید ک معیارهای مورد
استفاده در این روش در مقایس با یاران های مال قابل اندازهگیری ،از منطق کمتری برخوردار هستند .عالوه بر این ،ممکین
است حمایتهای جبران  ،شرکای تجاری را وادار ب اعماد تعرف های تالف جویان نماید ک احتماال منجر ب بروز جنگهای
تجاری مخرب م شود.
1

- Maurice Obstfeld
-Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
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یک دیگر از ایرادات ک چنین تعرف های دارند این است ک  :اگرچ آنها ب صنایع و کارگران ک بع طور مستقیم با اثیرات
واردات رقابت م کنند ،کمک م رساند ،اما ب طور کل  ،انقباو  ،کاهشدهنده تولید ،سرمای گذاریا و اشتغاد در کل اقتصاد
و
خواهند بود .حت اگر شرکای تجاری مقابل ب مثل هم نکنند ،باز هم این اثرات منف وجود خواهد داشت؛ اگرچ در صیورت
ن
مقابل ب مثل آنها ،نتیج از این بدتر خواهد شد.
ت
این ویشبین ممکن است ب نظر تعجبآور باشد .جدای از این موارد ،با انتقاد تقاویا بی سیمت کاالهیای سیاخت داخیل و
افزایش قیمت واردات ،آیا نر تعرف گمرک  ،تولید و اشتغاد را افزایش داده و منجر ب افزایش فشار ببی تیورم خواهید شید !
ر
علیوم اقتصیادی ( ) 888و
واسخ این ورسش ک «خیر» است ،بیش از نیم قرن ویش توسط رابرت ماندد  ،برنده جایزه نوبیل
ر
اصیل اینکی چیرا تعرفی
یک از اعضای کمیت تحقیقات صندوق بینالملل وود در ده  ، 891داده شده بود .ماندد دلییل
س
کشیور واردکننیده ،چنیین
ممکن است چنین تاثیرات منف داشت باشد ،دریافت :با امید ب بهبود ووعیت تیراز ورداخیتهیای ی
رویکردی ،وود داخل را در بازار ارز خارج تقویت خواهد کرد و احتماالً تولید ناخالص داخل ) (GDPو اشیتغاد را کیاهش
خواهد داد و در نهایت منجر ب بدتر شدن کسری تجاری خواهد شد .این اثرات ،زمان ک سیاست هبانک مرکزی کشور مبید
ا
مبن بر نر بهره صفر و یا نزدیک صفر باشد -ک مدد ماندد آن را درنظر نم گیرد -شدیدتر خواهید بیود .در آن صیورت،
ی
بانک مرکزی برای اعماد سیاست وول جهت جبران اثر انقباو تعرف  ،در تنگنا قرار خواهد گرفت.
ا

اثر وضع تعرفه ها در دو سناریو

ق
ت

مسئل بررس اثرات ووع تعرف ب وسیل مدد یکپارچ وول و مال صندوق بین الملل وود نشانصداده شده است .این مدد
ویچیدهتر از چارچوب مدد ماندد بوده و دارای مزیت ووشش نواح متعدد و دربرگیرنده اثرات وویای اسیاستهاست.
برای نمایش اثرات بالقوه ،سناریوی در نمودارهای زیر درنظر گرفت شده است ک واکنش چهار متغیرد اقتصادی ایاالت متحده
ی
امریکا را وس از ووع تعرف  1درصدی بر واردات از کشورهای نوظهور آسیای شرق را نشان می دهید .در ایین سیناریوها
فرض شده ک سیاست نر بهره فدراد رزرو صفر است ،در حال ک در کشورهای نوظهور آسیای شرق چنیین نیسیت .ایین
فرض ،هیچ تفاوت کیف در نتایج ایجاد نم کند ،اما باعث م شود اثر منف تولید ناخالص داخل شدیدتر از حالت باشید کی
فدراد رزرو م تواند نر بهره را کاهش دهد.
نمودار  ،دو سناریو را نشان م دهد .یک اینک کشورهای نوظهور آسیای شرق با تعرف های واردات ایاالت متحده امریکا
مقابل ب مثل نکنند (خط سبز) و سناریوی دیگری اینک  ،مقابل ب مثل کنند (خط قرمز).

Robert Mundell
4
Global Integrated Monetary And Fiscal Model
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اقتصاد کالن امریکا
نمودار -1اثرات وضع تعرفه  02درصدی بر واردات از کشورهای نوظهور آسیای شرقی در ع
ا
و
ن
ت
ب
ر
ر
س
ی
ه
ا
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ی

تحت هر دو سناریو ،همانطور ک ماندد ویشبین کرده بود ،با ووع تعرف  1درصد توسط امریکا ابر واردات از اقتصادهای
نوظهور آسیای شرق  GDP ،واقع کاهش و ارزش دالر افزایش م یابد .در این شرایط ،جای قتعجب نیست ک تولید در
ت
اقتصادهای نوظهور کاهش یابد .با مقابل ب مثل ،افزایش ارزش دالر کمتر خواهد بود ،اما GDPصایاالت متحده ب مراتب
کاهش فعالیت اقتصادی در
بیشتر ،کاهش م یابد .همچنین سرمای گذاری حقیق (ک در نمودارها نمایش داده نشده) ب دلیل ا
د
سرمای ای مورد استفاده قرار
ایاالت متحده و قیمتهای باالتر واردات واسط ای از آسیای شرق -ک در ساخت کاالهای
ی
م گیرند -کاهش م یابد.
نمودار -0اثرات وضع تعرفه  02درصدی بر واردات از کشورهای نوظهور آسیای شرقی در صادرات و واردات امریکا
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نمودار ) .افزایش تعرف بر
مسال کلیدی در مورد کاهش  GDPاین است ک در ابتدا صادرات بیش از واردات کاهش م یابد ( ع
واردات ایاالت متحده از آسیای شرق باعث م شود واردکنندگان ب جای امریکا ،از سایر کشورها ا
خرید کننید و رشید ارزش
و
دالر ،از طریق ارزانتر کردن واردات جایگزین از سایر مناطق ،تقویت خواهد شد و همزمان ،دالر باارزش تر ،صادرات اییاالت
ن
تیر ،اثیر عمید تعرفیه
متحده را تحت فشار قرار م دهد و رقم صادرات را وایین نگ می دارد .بنابراین ،در بُعد وسییع
ت
گزینشی  ،یارانه دادن به بخش عمد واردات و مالیات گرفتن از تمام صادرات است که به تراز تجاری ،تولید و
اشتغال آسیب وارد میکند .عالوه بر این ،در ایاالت متحده امریکا ،همانند بسیاری از کشورهای ب
دیگر ،مشاغل صادرات ک
ر
از دست م روند ،اغلب مشاغل هستند ک ورداختهای نسبتاً باالی نیز دارند.
ر

س

چه کسی از وضع تعرفه سود می برد؟

ی

ب دلیل اینک ایاالت متحده امریکا کشور بزرگ است ،ووع تعرف (در صورت عیدم وجیود مقابلی هبی مثیل از سیوی دیگیر
ا
یابید و در نتیجی منجیر بی
کشورها) ،موجب م گردد تا قیمت صادرات ایاالت متحده امریکا نسبت ب واردات آن افیزایش
ی
مصرف واقع بیشتر م شود .هرچند ممکن است منافع مصرفکننده کم و گسترده باشد ،اما م باید این منیافع در مقابیل از
کشورهای نوظهور آسیای شرق
دست دادن مشاغل سنجیده شود .آن دست از تولیدکنندگان بازار داخل ک ب طور مستقیم با
ا
شوند .تمام این مشیکالت
رقابت م کنند نیز احتماالً سود م برند ،اما صادرکنندگان و سایر صنایع رقیب واردات متضرر م
ق
ت
در صورت مقابل ب مثل ،بدتر خواهد شد زیرا در این صورت هم متضرر م شوند.
ص
ا
د

دوبار بیاندیشید

ی

سیاستهای اقتصادی با هدف دستیاب ب یک مزیت صادرات ساختگ  ،موووع قانون و مشرو برای مذاکره بینالملل و
اعماد فشار متقابل است .در برخ موارد ،اقدامات یک جانب بر اساس قوانین سازمان تجارت جهان  ،تحریم شیده اسیت امیا
آنهای ک سختگیری نسبت شرکای تجاری خارج را از طریق ووع تعرف های تنبیه و متقابل ترویج م دهند ،بهتر است
با دقت بیندیشیند .ممکن است در نتیج این اقدامات احساس روایت حاصل شود؛ ممکن است صنایع خاص تقویت شیوند؛
حت احتماد دارد تهدید ب وجود آمده ،شرکای تجاری خارج را وادار ب تغییر سیاسیتهایشیان کنید ،امیا در نهاییت چنیین
سیاستهای باعث آسیب وسیع ب اقتصاد داخل کشور خواهد شد.
منبع:
IMF, (2016), "Tariffs Do More Harm than Good at Home", posted on September 8, 2016 by
iMf direct.
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