اعالمیۀ مطبوعاتی

افزایش سه برابر تعرفه گمرکی پاکستان باالی محصوالت افغانی ،به سود تجارت دوکشور نمی باشد

زمان :شنبه 29 ،میزان  ،1396ساعت  10:00صبح
مکان :اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،چمن حضوری ،کابل
اتاق تجارت و صنایع افغانستان کنفرانس مطبوعاتی را تحت عنوان ( افزایش سه برابر تعرفه گمرکی پاکستان باالی محصوالت افغانی به
سود تجارت دوکشور نمی باشد) با شرکت هیئت رهبری اتاق ،تعدادی کثیری از تاجران ،صنعتکاران و سایر اعضای سکتور خصوصی کشور و
رسانه های ملی و بین المللی به روز شنبه  29میزان  ،1396در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.
از تاریخ  25میزان سال جاری به اینسو حکومت پاکستان از جمله  ٧٤1قلم جنس باالی  120قلم از محصوالت صادراتی افغانستان شامل
این لست مانند :ذغال سنگ ،میوه جات خشک و تازه ،سبزیجات ،نباتات طبی ،سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و غیره سه برابر تعرفه های
گمرکی را افزایش داده است که سبب کاهش صادرات افغانستان به این کشور و باعث متضرر شدن تجار افغان و مردم ما گردیده است .به
طور مثال باالی فی تن انگور از  ٨000به  2٨هزار کلدار و انار و سیب از  ٨000به  21هزار کلدار افزایش تعرفوی در حالی صورت می گیرد
که
هم اکنون فصل میوه تازه بوده و اکثرا تاجران افغان محصوالت باغ های میوه تازه را قبالً خریداری نموده اند و افزایش تعرفه میتواند ضربه
زیادی را متوجه آنان سازد.
به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان این عمل پاکستان عکس العمل در مقابل آن اقدام حکومت افغانستان می باشد که بنا به
معلومات نا دقیق و جانبدارانه بعضی حلقات در داخل نظام و بدون مشورت با سکتور خصوصی افغانستان دست به افزایش تعرفه گمرکی باالی
محصوالت وارداتی زده است و این اقدامات عجوالنه حکومت افغانستان می تواند بهانه ای برای حکومت پاکستان دهد تا عمل بالمثل نموده
و به این ترتیب ضربۀ زیادی را به صادرات ما وارد سازد.
قابل ذکر است که حجم تجارت ما با پاکستان در سال  2010به  3ملیارد دالر میرسید و به اساس مشکالتی که از سوی حکومت پاکستان
همیشه ایجاد شده ،میزان تجارت ما در سال  2012به  2.5ملیارد ،در سال  2015به  1.٨ملیارد ،در سال  2016به  1.3ملیارد دالر و بالخره
فعال به حدود یک ملیارد دالر کاهش یافته است.
در این اواخر واردات ما از کشور پاکستان کم و در مقابل میزان صادرات ما افزایش داشته است .باید گفت بنا به مشترکات زیادی که با
پاکستان داریم در صورتی که این کشور از سیاست های مغرضانۀ خود دست بردارد ما می توانیم تجارت خوبی با این کشور داشته باشیم .باید
گفت ،هردو کشور (افغانستان و پاکستان) عضویت سازمان جهانی تجارت ( ،)WTOسازمان کشور های سارک (  )SAARCسازمان
اقتصادی ایکو ( )ECOرا دارا بوده و قرارداد  SAFTAرا نیز امضاء نموده اند و کشور پاکستان به اساس اصول ،مقررات و پروتوکول
های همین سازمان ها مشخصاً سازمان جهانی تجارت حق نه دارد که تعرفه های گمرکی را از  20به  ٤0فیصد باال ببرد.
گسترش روابط خوب تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان می تواند زمینه رشد اقتصادی در سطح منطقه را فراهم سازد ،به همین
منظور اتاق تجارت و صنایع افغانستان از مقامات رهبری دولت افغانستان و پاکستان میخواهد که هر چه زودتر این مشکل جدی را حل نموده

و برای بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور فضای اعتماد را به میان آورند.
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