ضررهای حذف بازار عراق

 علی محمد بد
ت مدیره انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان
عضو هیئ 

ركود داخلی در بخش ساختوس��از و عمران س��بب افزایش صادرات سیمان ایرانی به عراق شده و این موضوع كاهش شدید
قیمت س��یمان ایرانی را در برداش��ته است .عراقیها معتقدند ،ایران دامپینگ انجام داده اس��ت .در عین حال ،به دلیل ركود در
ساختوس��از داخل ،كارخانجات ایرانی حتی با س��ود اندك حاضر به صادرات سیمان به عراق ش��دهاند؛ بنابراین عرضه زیادتر از
تقاضا ،س��بب كاهش قیمت این محصول در كش��ور عراق ش��ده و بنابراین دولت عراق به بهانه حمایت از تولید داخل از واردات
سیمان ایرانی سر باز میزند.
دولت عراق معتقد است تولیدكنندگان ایرانی دامپینگ انجام دادهاند ،یعنی قیمت سیمان را نسبت به سایر كشورها پایینتر
آوردهاند و این موضوع به تولیدكننده عراقی نیز لطمه وارد كرده است .البته این موضوع كه قیمت سیمان ایرانی نسبت به تركیه
یا حتی قیمت تولیدی داخل عراق نیز پایینتر بوده است ،درست میباشد و باید تصریح كنم كه آنها نمیتوانند با قیمت سیمان
ایرانی رقابت كنند.
طبیعی است زمانی كه عرضه را افزایش دهیم قیمت كاهش خواهد یافت و این كاهش قیمت كارخانجات سیمان را در عراق
با مش��كل مواجه كرده اس��ت .سهمیهبندی میتواند عرضه را كاهش داده و قیمت بهطور خودكار افزایش یابد و تعادل بین عرضه
و تقاضا ایجاد ش��ده ،قیمت صادراتی هم خود به خود افزایش پیدا میكند كه هم به نفع صادركننده داخلی اس��ت و هم به نفع
تولیدكنندگان كشور عراق.
بررس��یها نش��ان میدهند  ۶۳درصد از س��یمان صادراتی ایران به مقصد عراق بارگیری میشود و سایر كشورها كه
در حدود بیش از  ۳۰كش��ور را ش��امل میش��ود ،رقمی در حدود ۳۷درصد از صادرات س��یمان ما را تشكیل میدهند.
ب��ر این اس��اس بای��د گفت با كاهش صادرات به عراق باید صادرات به كش��ورهای دیگر را افزای��ش دهیم یا با صادرات
به كش��ورهایی همچون كویت ،قطر ،روس��یه ،تركمنس��تان ،آذربایجان ،قزاقس��تان و  ...این مشكل را از سرراه صادرات
سیمان برداریم.
* تعادل
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