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فضاا   / الحاا   /  سازمان جهاني تجارت/ الملل  بينتجارت 

 پذير  رقابت/ وكار  كسب

 يدهچک

درنظرگرفتن   تجارت با  جهاني  سازمان در ايران  عضويت  بررسي 

 .ه اسات مقالا   ايان   موضاو   ايراني  ها   بنگاه پذير   بترقا شرايط 

دهد  مي تجربه كشورها  موفق عضو سازمان جهاني تجارت نشان

شار  زز   ،   از طريق اصاحاات داللاي  بنيانها  اقتصادتقويت 

از منافع و مزايا  عضاويت  گير   برا  ورود به اين سازمان و بهره

 كشور، عضاويت  كحن استگذارانسي  كند  مي اين مقاله پيشنهاد  .است

در و كاار   و كساب   هدف بهبود نظاا   را با  سازمان جهاني تجارت در  

هاا  اقتصااد  كشاور پيگيار       پذير  بنگاه جهت افزايش رقابت

 . نمايند

 اصالحات داخلی در مسير عضویت .1

به اعتقااد بسايار  از   ضويت ايران در سازمان جهاني تجارت ع

افازايش   .لواهد بودي برا  اقتصاد كشور يمزايااقتصاددانان ااو  

نظا  تجارت آزاد باا توجاه باه    ادغا  در كننده از طريق  رفاه مصرف

دسترسي باه   ،ها  پايين زندگي در ايران و ركود اقتصاد  ردااستاند

 باردار   بهاره  از طرياق   يصادراتتر  واردات آزادتر و بازارها  وسيع

و  آن طريق تخصيص بهتر منابع و ازكشور ا  نسبي تهبهتر از مزي

پيشاارفت بلندماادت در رشااد و  كااارايي اقتصااادبااازلره افاازايش 

المللااي  تجااارت باين  "ايساتا   "منااافعاز جملاه  اقتصااد  ايااران  

ااصاال  گرايااي و تخصااصكاااز از طريااق مبادلااه  هسااتندكه 

 [1].گردند مي

عضويت در سازمان  "پويا "منافع به اصطحح از سو  ديگر، 

مستقيم گذار   ااتمال افزايش سرمايهتوان در  مي راجهاني تجارت 

 ناشاي از ( داللاي و لاارجي  )لارجي در ايران در اثر تجارت آزادتار  

و تر  ها  مديريتي پيشرفته شيوهيادگير   ،جديدترها  فناوريجذب 

 وضاو  ايان م  .بيني نمود پيش تر تيفيمحصوزت با ك ديتولبازلره 

  مدت به تخصيص بهتر منابع، رشد اقتصاد  بازتر و ارتقاا بلنددر 

باا افازايش آهنا     . انجاماد  سطح زندگي مرد  در دالل كشور مي



قادر به جذب سطح باازتر   به تدريج شور اقتصادكرشد اقتصاد ، 

لواهد بود كه همين امر افازايش تخصايص   لارجي ها   از سرمايه

 عاحوه،  هب .ه لواهد داشترا به همرابيشتر  رشد اقتصاد  منابع و 

فرآيناد   بدليل لصالت طاوزني و هماراه باا اصاحاات تادريجي      

و كشورها  متقاضاي  )ايران مذاكرات دو جانبه و چندجانبه عضويت 

در اقتصااد  اصاحاات داللاي    ،جهااني تجاارت   به سازمان (الحا 

مساير  ، اقتصااد كشاور در   به عنوان نمونه. كشور تسريع لواهد شد

روياه   اجارا  قاوانين، مقاررات و شايوه     اصححمجبور به  تيعضو

هاا  دولتاي و    ، ياراناه بنگااه  فکر چون امايت از مالکيت  هايي

باه بياان ديگار نيااز     . شاد لواهد ساز   لصوصييندها  آفراتي 

باه اياران اجاازه     ،المللاي  به يک چارچوب بيناتکا  اقتصاد كشور 

داللي بنا نهااده و پوششاي سياساي     يراتي در عرصهلواهد داد تغي

 [2.]اقتصاد  فراهم نمايدبرا  تصميمات نالوشايند 

ساازمان  اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه الحاا  باه   

است و با توجه به بساته  ا   تغييرات گستردهمستلز  جهاني تجارت 

در . نيسات ي بينا  پايش قابل بسيار  از تغييرات  ،اقتصاد ايرانبودن 

 كااهش ياا ااذف    اقيقت ورود به سازمان جهاني تجاارت صارفا   

بلکاه تغييارات    ،در صنايع لاص نيستتاثيرگذار واردات ها   تعرفه

كااه  لواهااد داشاات همااراه  بااه  در اقتصاااد ايااران را تاار  عميااق

نساااابت بااااه   نگرانااااي .هااااايي را در پااااي دارد  نگرانااااي

تاار در  واردات ارزانوابسااتگي بااه  ، مليتااي چنااد هااا  شااركتاضور

كننادگان لاارجي در    بازار به رو  عرضه گشايش ،كشاورز  بخش

و نااتواني  بيمه و انرژ   مخابرات، مالي و بانکي،ها  لدمات  اوزه

باه شادت وجاود    المللاي   در رقابت با رقبا  بينايراني ها   شركت

انجاا   آن باشد كاه  بدان توجه شده نگراني كه كمتر  اما شايد .دارد

مذاكرات الحا  به اين سازمان و پذيرش بادون مطالعاه    زده شتاب

دچار بلندمدت را در صنعت ايران  المللي بينتواند رقابت  مي تعهدات

 المللاي  باين تجارت از لحاظ نظر ، اگر چه . جد  نمايدها   چالش

انجاماد و بار هماين اساا       مي به تخصص مبتني بر مزيت نسبي

اما اين نظرياه بار ايان     ،ر استآو گشودن مرزها برا  كشورها سود

اين در . و مشروطندها  نسبي ثابت  فرض بنا نهاده شده كه مزيت

نسابي باا    در مزيات  تغييار  اين نظريه امکان ايجااد االي است كه 

ورود به سازمان . گيرد نميرب در تحش آگاهانه كشور درگذر زمان را

ن ه آبا بايسات   مي است كهساز   تصميم سرنوشتجهاني تجارت 

 پاذير   رقابات  بار  يمهما   تواند تااثير  مي چرا كه نمودجد  توجه 

. داشاته باشاد    مختلف   ها بخشو دربلندمدت   در  ها  كشور بنگاه

  را  بايساتي هماواره آن  ايراناي   گذارانسياسات   هكا  است واقعيتي اين 

مادنظر  ساازمان جهااني تجاارت    الحا  به مذاكرات فرآيند  طي در

 . داشته باشند

  بين المللی رقابت پذیری مفهوم  .2

كشاور  چاالش  مهمتارين   المللاي  باين پاذير  در ساطح    رقابت

 پاذير   رقابات  .اسات سازمان جهاني تجاارت   درمتقاضي عضويت 

ع طبيعاي  آن كشور از منااب بلندمدت ور   هرهيک كشور به ميزان ب

باازتر  ور   بهاره  .لداداد ، نيرو  انساني و سارمايه بساتگي دارد  

منجر به رشد پايادار دساتمزدها، رشاد اشاتغال و افازايش      تواند  مي

آبااداني و پيشارفتي كاه منبعا  از     . سطح زندگي مرد  منجر شود

منابع طبيعي لداداد  باشد پيشارفتي محادود و مقطعاي اسات و     

  نادرسات  هاا  سياسات منجر باه تخصايص غيار بهيناه مناابع و      

که آبااداني  اال آن. گردد مي مورد دولت اقتصاد  ناشي از دلالت بي

ور   بهاره  و پيشرفتي كه از توليد كاز و لدمات از طريق افازايش 

شود پيشرفتي نامحدود و پايدار بوده و نقش دولات نقاش    مي ايجاد

 .راهبر و بخش لصوصي بزرگترين بازيگر عرصه اقتصاد است

  اقتصاااد  مناسااب از جملااه هااا سياسااتعااحوه، اتخااا   هباا

  پااولي و مااالي دقيااق، نهادهااا  سياسااي كااارا و   هااا سياساات

  توسعه انساني مناسب در سطح كاحن بارا  افازايش    ها سياست

در واقاع توجاه باه توساعه     . ياک كشاور زز  اسات    پذير  رقابت

 پاذير   رقابات اقتصاد  و اجتماعي هر دو زز  است لاذا افازايش   

 ها  اقتصاد  و اجتماعي يک كشور مستلز  توسعه توامان شالص

 .است

  صانعتي و تجاار    ها سياستاتخا   ،در سطح لرد همچنين

در ساطح ملاي، صانعت و بنگااه از      وكاار  كسبفضا  دهنده  بهبود

 وكار كسببهبود فضا  . است پذير  رقابتعوامل مهم در افزايش 

و سطح ناوآور   ور   بهره در سطح ملي بطوريکه منجر به افزايش

صنعتي و همچناين  ها   وشهبنگاه شود، مديريت صنعتي با ايجاد ل

  داللاي و توانمناد    ها مهارتها  مديريت و توليد،  بهبود روش



هایبازرگانیبررسی  4931فروردین و اردیبهشت  ـ  07شماره  3

ور   بهاره  بنگاه در سطح بنگاه كه بتواناد او راباه باازترين ساطح    

 [3] .برساند از جمله اين عوامل هستند

عناوان ياک كشاور     هبر اسا  آلرين ارزيابي هاا، سانگاپور با   

عناوان ياک كشاور     هامريکاا با  ايازت متحاده  و ( رتبه دو )شرقي

 از رقابات پاذيرترين كشاورها  دنياا محساوب     ( رتبه پنجم)غربي

. تاريخ و پيشينه اين دو كشاور بسايار متفااوت اسات    [ 4.]شوند مي

ايازت متحده به عنوان يک كشور بزرگ با منابع طبيعاي عظايم و   

ست كوچک در جناوب شار  آسايا كاه مناابع      اا   سنگاپور جزيره

جهي نداشته و تاريخ آن باه عناوان ياک كشاور، از     طبيعي قابل تو

 زمان استقحل از ااكميت استعمار  انگلستان، از پنجاه سال تجاوز

 ليا گسترده در ميان كشاورها، ن ها   با وجود چنين تفاوت. كند نمي

 . بسيار دشوار است المللي بين پذير  رقابت  وااد برا  به الگو

  نظام ملی کسب وکار  .3

جامعه شنالتي  -مکتب فکر  اقتصاد يک ها  الير  سالدر 

رقاابتي پايش رو    هاا    فرصات  اسات  قاد تعم ه كاه به وجود آمد

 تعياين كشاور  آن  وكار كسبنظا   يک كشور را منحصرا ها   بنگاه

نظامي كه از تعامل چنادين عامال مهام شاکل گرفتاه و      . كند مي

هاا  سياساتي    و برلي گزيناه بوده  سازمانيبسيار  از اين عوامل 

 پاذير   رقابات گاذر زماان    در كلياد ، عوامال  عنوان  بهكه هستند 

مجماو  ايان عوامال نظاا  ملاي       .كنناد  ماي  را تقويات  المللي بين

در هار   وكاار  كساب نظا  ملاي   .دنده مي را تشکيل [5] وكار كسب

 كساب وكاار  ها  ملاي   نظا چرا كه  كشور متفاوت از ديگر  است

. نهادها  سياسي هر كشور دارناد  ريشه عميق در فرهن ، تاريخ و

اقتصااد   توسعه  زمينه نقشي اساسي در (سازمان)كه نهادها از آنجا

 ايفاا ها  بنگاهراهبرد  آنان در سطح ها   كشورها و همچنين گزينه

از طرياق ساازوكارها     المللاي  باين  پاذير   رقابتنيل به  كنند مي

 [6.]رسد ي و سازماني منطقي به نظر ميسياست

 هاا   مکاانيز  و نهااد    اتترتيبا ين مکتب فکار ،  براسا  ا

كساب  كه برا  درک نظاا    گردد مي پيشنهاد يمهم گذار سياست

 راهباار  ،[ 7]شااركت راهباار  .اسااتكشااورها ضاارور   وكااار

 تجاار ،  سياسات ، نظاا  توساعه سارمايه انسااني،      [8] كار نيرو 

ايان  دهناده   عوامل اصلي شاکل  صنعتي سياستناور  و ف سياست

هستندكه غيار   ترتيبات نهاد سه عامل اول  .روند  مي بشمارنظا  

باوده و ساه عامال بعاد  ساازوكارها        دولتمستقيم تحت نفو  

ت كنتارل سياسات   تحا مساتقيم  طور  به عمدتا هستند كه سياستي 

تعامال و تااثير   باا   ها سياست و  نهادعوامل اين  .باشند گذاران مي

كساب وكاار    نظا  ملييک د منجر به ايجادنتوان پذير  متقابل مي

 (يک نمودار) .دنگرد بالنده

 ،هساتند  در اال صنعتي شادن  اليرا كه  يبسيار  از كشورهاي

پذير   اين عوامل در جهت تسهيل رقابتدهي  شکلاقداماتي برا  

دهناده   شکلكه    مزيورمتغيرها زير در .اند انجا  دادههايشان  بنگاه

 .داده لواهد شدست توضيح اا شورهك  كسب وكارنظا  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Richard Whitley (2007) 

ملي كسب وكار درسطحچارچوب نظام ـ 1 نمودار  

 هاي صنعتي سياست

 مديريت بنگاه

 نظا  توسعه سرمايه انساني

 ها  تجار  سياست

 ها  فناور  سياست

 قانون كار



 
آموزش رسمي،   از طريقدر سطوح مختلف  توسعه سرمايه انساني

 ااصلمحل كار  آموزش درها   ، برنامه(شغلي)ا  ارفهها   برنامه

 باه  بايسات  برا  ارزياابي پيشارفت سارمايه انسااني ماي     . شود مي

وزشاي توجاه   آمها   ها و برنامه ها همچنين ارزش سالتارها و نظا 

 بايسات  ماي   انسااني   سارمايه   توساعه   نظاا   ،يگار به عبارت د .كرد

  وساعه ت .باشاد  كشاور   ياک   پرورش و  آموزش  نظا   ورا   ا  مساله 

 .شاود  ماي  كشور را نياز شاامل   يک  بهداشتي  سرمايه انساني نظا 

توسعه سرمايه انساني يک كشاور نهادهاا  آموزشاي و بازارهاا      

و  راهبار  بنگااه  هاا    و شايوه  داده نيرو  كار را به يکديگر پيوند

توسعه  نظا  ترتيب  به اين. دهد مي نيرو  كار را نيز تحت تاثير قرار

بر توانايي وكيفيت نيرو  كاار ياک كشاور     هيسرمايه انساني با تک

 [9] . دهد مي  الشعا  قرار ر را تحتآن كشو پذير  رقابت

سارمايه  هاا    كه به شدت تحت تاثير نظا  نيروي كار هبريار

 داردكشاور  آن هاا    انساني كشورهاست و گرايش به انتقال ارزش

هام   راهبر  نيارو   كاار   .در هر كشور  متفاوت از ديگر  است

مديريتي يک كشاور را  ها   رابطه نيرو  كار و مديريت و هم شيوه

نيارو  كاار    واباط رهاا    تفااوت شايوه  . دهد مي تحت الشعا  قرار

 پاذير   رقابات و ور   بهاره  بار ا   تاثير مهم و وياهه  ،مليدرسطح 

 .داردها  ملت المللي بين

 موشاکافانه طاور   باه  ا  تاا انادازه   يسياست تجار موضوعات

باه عباارت    .دهاد  مي قرار مورد بررسيرا  ها و غيره ها، سهميه تعرفه

 و تجار ، ساازوكارها  نظاارتي مبادلاه ارز    امايت از بخش تر دقيق

  ها سياست ،  افزايش صادراتها سياستپول، سياست نرخ ارز و 

و اجاارا   مفهااومياقتصاااد  و تجااارت لااارجيو چااارچوب    

  ماوثر بار   ها سياست  موثر بر تجارت كاز و لدماتو ها سياست

هاا    هها  تجار  رژيام مالکيات فکار و جنبا     تجارت كازو جنبه

تجار  رژيم لادماتو و مبناا  ساازماني بارا  تجاارت و رواباط       

 .باشاند  ماي     تجاار ها سياستبيانگر اقتصاد  با كشورها  ثال 

ها  نهااد  چاون رواباط     عيتقبرديگر وا  سياست تجار عحوه به

 و اعمال اين قوانين، اداره شركت ضدانحصاردرون شركتي، قوانين 

 [11. ]  نيز ااكم استرتجافعاليت  ودولت  ارتبا  و 

  صنعتي ها سياستا  تنگاتن  با  رابطه هاي فناوري سياست

  ارتقاا  فنااور  در   ها سياستبسيار  از كشورها . و تجار  دارد

سطح كحن را به منظور كارآمد  آن اتخاا  كارده اناد، كاه از آن     

( ايازت متحده امريکا)جمله تامين بودجه تحقيق و توسعه دانشگاه 

و ياا امايات از ابتکاار و    ( ژاپان )و توسعه تعااوني صانعتي   تحقيق

در سااطح لاارد نيااز  . تااوان نااا  باارد  مااي را( امريکااا)نااوآور  

اجارا و همچناين   هاا    و شيوهها  مالکيت فکر ، نظا   ها سياست

 باا سامت و ساو      ييهاا  سياست  فناور ،  قوانين و مقررات واردات

لارجي و قوانين ضدانحصار و اعمال آنها بر    مستقيم  گذار  سرمايه 

 .فناور  و مسير توسعه فناور  تاثير گذارندها   سياست

تواننناد روشان و    ماي  در عين ااال كاه  هاي صنعتي  سياست

 صانعتي هاا    سياسات  .توانند مبهم ضمني باشاند  مي شفاف باشند

 وكاار  كساب همواره نتيجه تعامل ميان پنج مولفه ديگر نظاا  ملاي   

درک و اجارا   . اند، چنانکه شکل شماره يک بدان اشااره دارد  بوده

  دشوار است، با اين هماه  امر    صنعتي روشن و شفاف ها سياست 

. رقاابتي تااثير گذارناد    رفتار يي به طر  مختلف برها سياستچنين 

ساازد تاا صانايع و     ماي  صنعتي روشن، كشور را قاادر ها   سياست

تر  هدف قرار داده و تا رفع مواناع    را با افق ديد بلندمدتها  بخش

ها  اوليه را متحمل شاود   ورود و جابجايي منابع توليد ضرر و زيان

ويهه برا  انتقال فنااور  و ايجااد    هها  باصرفه ب و به دنبال پيمان

 .ها  دراال تغيير رقابتي باشد برلي اصحاات در زمينه محيط

رگير  ديدگاه نظا  كا هتا به پيامدها  ب  شد  لواهد  سعي زير در

در ساطح   المللي بينايجاد رقابت  برا  درک بهتر از وكار كسبملي 

 . ملي پردالته شود

  وکار کسبدیدگاه نظام ملی  دورنمای .3ـ1

برا  كشاورهايي   وكار ملي كسب  چارچوب مفهومي نظا درک 

دنبال الحا  باه نظاا  اقتصااد جهااني از طرياق       هچون ايران كه ب

ااو   باشند، مي نهادهايي چون سازمان جهاني تجارتعضويت در 

نظامي يکپارچاه و باه    وكار كسبنظا  ملي . ها  مهمي است در 

باا  . اسات از چندين نظا  فرعي تشکيل شاده   كه هم پيوسته است

توانناد بار    ماي هاا   دولتدر گذر زمان،  وكار كسبتوسعه نظا  ملي 

در گذشاته  . باشاند تاثيرگاذار  جهت و سرعت تکامال تادريجي آن   

بار نظاا  ملاي     گاذار   تاثيراز قدرت لود برا  ها  دولتبسيار  از 
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كمک كنند در ساطح  هايشان  گرفتند تا به بنگاه مي بهره وكار كسب

آشکارا و برلاي باه   ها  دولتبرلي از . وجهه رقابتي بيابند الملل بين

هاا    كشورها  موفق تار، نظاا   . بوده اندتاثيرگذار صورت پنهاني 

 .اصحح كرده اندتر  منسجما   لود را به شيوه اروك كسب

بلندمادت  در اثر تحاول   وكار كسبفرعي نظا  ملي ها   مولفه

هاا    سياستنيرو  كار و راهبر  بنگاه و يا ااکا  دولتي در زمينه 

مارگارت مثال زماني كه عنوان  به. آيند وجود مي هفناور  و تجار  ب

به قدرت رسيد تغييارات   1979در سال  انگلستان نخست وزيرتاچر 

  صانعتي، فنااور  و تجاار  را دساتوركار     ها سياستبنياديني در 

گرچه به طارز چشام گيار  در اراااه اصاحاات در        .لود قرار داد

ها   سياستگذار  موفق بود، اما تحشي برا  تغيير شيوهها   اوزه

تحش و  برا  دگرگاوني نهادهاا  سارمايه     و نکردها  اداره بنگاه

بسيار  از ناظران علت ضاعف انگلساتان   . انساني ليلي موفق نبود

 بياان را در ضعف نظا  سارمايه انسااني    المللي بينپذير    در رقابت

 [11]. كنند مي

تاوان باه    وكاار ماي   كساب با تغيير در نظا  ملي  ترتيب به اين

نموناه باارز ايان    . ردكشور كمک كا ها   بنگاه پذير  رقابتتوسعه 

كاه باه صاورتي     عملکرد ژاپن پس از جن  جهاني دو  اسات  ادعا

، للاق  اگر   تجار  امايتها اعمال سياستاز طريق  سيستماتيک

اداره بنگااه  جدياد  ها   شيوهمعرفي  و بودجه دولتي با نو ها فناوري

مدالله كرد كه اين امر نده بال وكار كسببرا  ايجاد يک نظا  ملي 

المللاي در بسايار     باين  پاذير  رقابات هاا    راه را برا  بروز شركت

كشورها  ديگر  چاون   است كه جالب[ 12.]هموار سالت ها بخش

لاود از  هاا    كره، برزيل، هند و فرانسه نيز برا  كمک باه بنگااه  

در ساطح ملاي، اقادا  باه      وكاار  كساب طريق ايجاد نظا  امايتي 

هاايي را   ، بنگاهوكار كسبطريق نظا  ملي  به اين. موده اندنمدالله 

الملال، در فصال مشاترک نظاا       داردكه در عرصه بين مي مفروض

  لااص بنگااه عمال   هاا    ، الزامات صنعت و مزيتوكار كسبملي 

 (دو نمودار.)كنند مي

شود كاه چگوناه    مي معلو  وكار كسببا آشنا شدن با نظا  ملي 

    ماوثر در ساطح ملاي     عوامل الشعا  اه تحتراهبردها  در سطح بنگ

هماواره   باياد  گاذاران   دهدكه سياست مي باشند و بنابراين نشان مي

 .ها را در نظر داشته باشند بنگاه پذير  رقابتتاثير اقدامات لود بر 

 

 وكار كسبچگونگي تاثير نظام ملي  ـ 2 نمودار

 ها رقابتي در سطح بنگاههاي  بر گزينه

 
 در  تواناد  ماي   كاار درساطح ملاي    كسب و  نظا   انداز چشماينکه 

 المللاي  بين پذير  رقابت  كمک به تقويت ها سياست  تدوين  زمينه 

اما سوال بعد  آن اسات كاه   . راهگشا باشد، صرفا  اولين گا  است

در اين چارچوب، ايران از تجربه ديگر كشورها درلصوص ادغا  در 

 تواند بگيرد؟  مي نظا  اقتصاد جهاني چه درسهايي

 مدیریت درچين دولت رویکرد مروری بر  .4

 الحاق به سازمان جهانی تجارت فرآیند 

پذير و عملي  سطح ملي رقابت در وكار كسباگر ايجاد يک نظا  

كشور در طوزني مدت اياتي است ،چگوناه   يک پذير  رقابتبرا  

هااا  رژياام  توانااد قباال از آنکااه در معاارض دشااوار  مااي ايااران

جهاني تجارت قرار گيارد، تادارک    آزادتر در چارچوب سازمان تجار 

ورود چااين بااه سااازمان جهاااني تجااارت . چنااين انتقااالي را ببينااد

طور لحصه، دلالات دولات    هب. به همراه داردا   ها  آموزنده در 

ها  كشاور، راهبارد ملماو      در ايجاد محيطي مناسب برا  بنگاه

تجرباه كشاورها    . ر بوده استها  الي اين كشورها اتي در سال

دهد هاي  كشاور     مي نشان سيچون امريکا و انگلا   يافته توسعه

كه از طريق تجاارت كاامح  آزاد و ياا اعماال      ندارددر جهان وجود 

 .را ايجاد كرده باشد المللي بين پذير  رقابتلارجي ها   محدوديت

داللاي  با اصحاات همزمان لود را اقتصاد اصحح فرآيند  چين

چاين ابتادا در ژواياه     .آغاز كارد  1978دن  شيا او پين  در سال 

پس از گذشت . بر سر عضويت در گات وارد مذاكره شد 1986سال 

هفت سال گروه كار  مذاكرات عضويت اين كشور در گات اعاح   

نظام ملي 

وكار كسب  

هاي خاص  مزيت

 بنگاه

 الزامات صنعت



عضاو  به عناوان   1995در سال . اند كرد كه به هي  توافقي نرسيده

اضاور يافات و ماذاكرات لاود را      ناظر در سازمان جهاني تجارت

پاس از نهاايي   يک سال چين . برا  ورود به اين سازمان آغاز كرد

هاا  تجاار  عضاو ساازمان      با طرفنمودن توافقات دوجانبه لود 

ايان  . ساازمان شاد  ايان  رسما  عضو  2111جهاني تجارت، در سال 

رسمي با مذاكرات دوجانبه ميان چين از يک طرف طور  به مذاكرات

ر شركا  تجار  از جمله اتحاديه اروپاا و اياازت متحاده از    و ديگ

در فاصاله ايان   چين [13] .طرف ديگر پانزده سال به طول انجاميد

ها اصحااتي را مطرح كارد كاه بسايار  از آناان زيار شااله        سال

اصاحاات  تجرباه   .هستند وكار كسبمختلف نظا  ملي ها   مولفه

ساازمان جهااني   ر عضاويت د ماذاكرات   در لاحل چين اقتصاد  

عضاويت در  فرآيناد   كه درچون ايران همتجارت برا  كشورهايي 

  :اين سازمان قرار دارند ااو  نکات مهمي به شرح زير است

لارجي در اين اصحاات و قبل گذار   گشايش سرمايه -

 .از آزادساز  تجار 

پاس از اصاحاات   تار   ها  تجار  آزاداناه  اتخا  سياست -

زياار سااالتها  نظااا  ملااي  نهاااد  زز  باارا  ايجاااد

 .وكار كسب

طوزني ماذاكرات باه عناوان مجاالي     فرآيند  استفاده از -

باارا  هماااهنگي در ايجاااد يااک سااالتار نظااا  ملااي   

 .وكار توانمند كسب

استفاده از دوره زماني انتقالي در ماذاكرات بارا  ايجااد     -

سازگار  تدريجي اقتصاد لود در مواجهه با نظا  اقتصاد 

 .در سطح ملي وكار كسبسعه نظا  الملل و تو بين

چين به ماذاكرات عضاويت   دولت رويکرد  بررسيدر همچنين 

ماذاكرات  . دو نکته ااااز اهميات اسات    سازمان جهاني تجارت در

از ايان فرصات بارا  اصاحاات     گيار    و چگونگي بهره طوزني

و با تقاضا  چين بارا    1987اين مذاكرات در سال  .داللي كشور

ا  بارا  پاياان آن از لاود نشاان      از شد اما عجلهآغ الحا  به گات

مواجاه    شکست ها برا  الحا  به گات با ش اتي دور اول تح. نداد

در اثنا  همين مذاكرات بود كه چين دانست ورودش به نظاا    .شد

اين بينش به اقدامات بعد  چين . است اقتصاد جهاني چگونه ميسر

شاهد اين مدعا اقدا   .كمک كرد وكار كسببرا  تقويت نظا  ملي 

چين در امايت از مالکيت فکر  است كه صارفا  پاس از گذشات    

مدت زمان قابل توجه اجازه داد در وهله اول دسترسي باه فنااور    

اتي پس از آن نيز چاين از اركات   . لارجي بدون محدوديت باشد

هاا   جد  در زمينه اجرا  تصميمات اجتناب كرد، تا اجازه دهد بنگاه

 . لارجي ارزانتر دسترسي داشته باشند به فناور 

گاذاران چيناي از دوره    گيار  سياسات   بهاره  درلصوص نحوه

اصاحاات نظاا  ملاي    دهاي   سازمانمذاكرات طوزني مدت برا  

قابال توجاه آن اسات كاه چگوناه      هاا    برلي ويهگاي  وكار كسب

، سياست وكار كسبنظا  ملي ها    اقدامات چين در لصوص مولفه

هاا    بر تقويت بنگاه... اور ، سياست تجار  و صنعتي، سياست فن

تاثيرگاذار  تجار  دولتاي  ها   پذير  بنگاه نوبنياد و به ساز  رقابت

اقادامات اصاحاي بادقات و در تاوالي زمااني       عحوه به. بوده است

باه عناوان مثاال    (. جدول شاماره ياک  ) مناسب تنظيم شده بودند

تاا برتار  فنااور     كردند  مي لارجي را به كشور دعوتها   بنگاه

باا      مجباور باه رقابات    بعادا  آنان را نسبت به موسسات داللي كاه  

تجار  روستايي و ها    ترغيب بنگاه. نشان دهند شدند، مي يکديگر

كوچک، اجازه فعاليت كارآفريناان بارا  ايجااد زيربناا      ها   شهر

جالاب اسات كاه چنانکاه     . داد مي جديد در آينده راها   رشد بنگاه

نظاا  ملاي   ها   رفت، ايجاد تغييرات در يکي از مولفه مي آن انتظار

. انجامياد  ها مي به تقويت و تغييرات مثبت در ديگر مولفه وكار كسب

كوچک و  تجار  روستايي و شهرها  ها  برا  نمونه با ايجاد بنگاه

لاارجي و  ها   تجار  دولتي به فناور ها   امکان دسترسي بنگاه

يت سرمايه انساني در دستر  دالل چين ها  عمل آنان، كيف شيوه

سياساات گااذاران در زمينااه ارااااه هااا   افاازايش يافتااه و فرصاات

ارتقاا  درجاه    چين نيز بارا   عحوه به .تقويت شداصحاات جديد 

سرمايه انساني لاود باا افازايش ساواد دانشاگاهي و ايجااد نظاا         

تحصيحت دانشگاهي شايسته سازر، بسيار نظا  مناد عمال كارده    

 [14] .تاس

محلي رقابت شديد ايجااد  ها   ميان بنگاههمچنين  دولت چين

كرد و آنها را با افزايش صادرات به سو  بازارها  لارجي هادايت  

 هاا  مهارتمند  نظا   و دسترسي آنها به فناور  و بودجه را به ارتقا

همچناين موجباات بهسااز  فنااور  از     . مشرو  كردها  و توانايي

مستقيم كامح  كنترل شده لاارجي را فاراهم   گذار   طريق سرمايه
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، جايگاه اقتصاد  محلي قاو  را  ها بخشآورد و با كمک به برلي 

 .شکل داد

 هاا  مختلاف   باه جنباه   هاا  سياسات   كه چگونه ايان  كنيد توجه

( افازايش رقابات  )  چاون راهبار    وكار كسبچهارچوب نظا  ملي  

دسترساي باه   )، بازارها  سرمايه (افزايش صادرات)سياست تجار  

، (صادور امتيااز و دسترساي باه فنااور      )، سياست فناور  (بودجه

، (گذار  لارجي و نظارت بر سرمايه ها بخشتعيين ) صنعتي سياست

( آماوزش و افازايش نيارو  كاار     ها  يارانه) توسعه سرمايه انساني

هاا   سياسات مرتبط بوده و اتي در سطحي بازتر، چگونه همه اين 

تجااارت آزاد هااا   در معاارض دشااوار هااا  پاايش از آنکااه بنگاااه

س از ديگار  باه ايجااد تاسيساات     قرار گيرند، يکاي پا   المللي بين

دنبالاه رو  كوركوراناه   . كنناد  ماي  بنايي اقتصاد  قو  كماک زير

باياد در نظار داشات كاه       اماا . شود نمي توصيه كشور چينايران از 

  اتخا  ديادگاه نظاا  يافتاه و آگاهاناه بارا  ايجااد نظاا  تجاار        

 . پذير ملي امر  ضرور  است رقابت

 الحاق به سازمان جهاني تجارتفرآيند  چین در دوران اصالحات و در طي وكار كسبي نظام مل ـ 1جدول 

 بنگاه/ راهبر  نيرو  كار سياست فناور  سياست صنعتي سياست تجاري دوره زماني

1983-1978 

آغاز دوران 

اصحاات 

 اقتصاد  چين

 ساالي  و دعوت مناطق آزاد ايجاد

 ورود و لارجي گذاران سرمايه از

 لارجي فناور 

 كشاورز  و ايجاد بخش اصحح

 چين مرد  بين در اعتماد

 آينده اقتصاد درلصوص

- 

 دولتي و معرفي ها  شركت اصحح

 ارتقا  زمينه اجازه و سود افظ ها  روش

 برا  هايي مشو  ايجاد و مياني مديران

 بهتر ور  بهره

 المللي بين صندو  در چين عضويت

 پول

 و گروهي ايجاد مؤسسات از امايت

 و اجازه فعاليت در  صنايع اشتراكي

 كشاورز  بر  عحوه

- - 

 تجار  دوجانبه موافقتنامه انعقاد

مقدمه ا  عنوان  بهآمريکا  با چين

 برا  باز شدن اقتصاد كشور

- - - 

درگات و آغاز  چين ناظر عضويت

تعامل با نظا  تجارت جهاني و 

 كسب تجربه و آموزش

- - - 

1988-1984 

 دوگانه گذار  قيمت رويکرد اتخا 

 لصوصي ها  شركت برا  تشويق
- - 

 ها  شركت از ا  سهميه محدوديتها  رفع

 اين برا  بيشتر استقحل ايجاد و دولتي

 از ناشي مسئوليت نظا  طريق از ها شركت

 از بيش اجازه فروش.  قرارداد

 مشو  عنوان به ا  سهميه ها  محدوديت

 ور  ارتقا  بهره برا  بيشتر

در  "مناطق توسعه"گسترش 

ساالي با ايجاد سياست  شهرها 

جذب سرمايه به منظور تر  آزادانه

 جذب فناور  لارجي

- - 

و سرمايه  اعطا  اعتبار درلصوص تصميم

 و منظور رشدمناطق مختلف  به  سطح در

  كوچک ها   وكار كسب بيشتر توسعه

 و گات در عضويت برا  چين اقدا 

 چين عضويت كار  گروه تشکيل

 گات سو  از

- -  -

1992  -- 
چين  فکر  مالکيت قانون اصحح

 ها  بنگاه درست در زماني كه
- 



 بنگاه/ راهبر  نيرو  كار سياست فناور  سياست صنعتي سياست تجاري دوره زماني

 چين در را هايي فروشگاه لارجي

 ها چيني و بودند كرده تأسيس

ها نشان  لارجيلواستند به  مي

دهند از مالکيت فکر  آنان 

 .امايت لواهند كرد

1993 

 از استفاده زماني پايان دوره

 از بسيار  برا  دوگانه ها  قيمت

 تقويت موجب امر اين.  صنايع

 و دولتي ها  شركت ميان رقابت

 ا  نشانه و شد كوچک ها  تجار 

 .بود لارجي ها  بنگاه برا  مثبت

- - 

 را كار نيرو  تعديل دولتي ها  شركت

 دولتي ها  شركت اكنون .دادند افزايش

 يادگير  منحني به مديران و اند شده رقابتي

 افزايش به منجر بيشتر امر اين. اند رسيده

 به ها شركت اين تبديل و ور  بهره

 .شد مدرن ها  شركت

1994 
 درصد  51 متوسططور  به كاهش

 چين ها  تعرفه
- - - 

1995 

  ها سياست در عمده اصحح

 با منطبق عمدتا  كه مالي و مالياتي

 .بودند المللي بين ها  رويه

 ها  شركت ساز  لصوصي آغاز

 دولتي

 معاهده به چين الحا 

 الترا  اق ها  همکار 
 -

 
 4111 از بيش ها  تعرفه كاهش

 تعرفه لط قلم
 -

 اقو  اجرا  موافقتنامه پاراف

 و چين ميان فکر  مالکيت

 آمريکا

 -

 
 سازمان در چين ناظر عضويت

 تجارت جهاني
 - - -

1996 

 چندجانبه مذاكرات رسمي غير آغاز

 جهاني سازمان به چين الحا 

 ژنو در تجارت

 - - -

 

 كشور رايج پول تبديل قابليت اجازه

 شامل اجازه اين. جار  اساب در

 نشد سرمايه اساب تبديل قابليت

 وجود سرمايه كنترل هنوز اما

 .داشت

 - -
 با سهامي ها  شركت برا  عمومي مالکيت

 شد بازتعريف مالک چندين گذار  سرمايه

1997 

 دوجانبه ها  نامه موافقت انعقاد

 چين ورود برا  بازار به دسترسي

 با تجارت جهاني سازمان به

 مجارستان، كره، جمهور  ززندنو،

 نهايي و پاكستان و اسلواكي چک

 كشورها  با مذاكرات اين شدن

 وهند آرژانتين كلمبيا، شيلي،

 بند  زمان بر مبني چين توافق

 اقو  اعطا  و تجار  انحصار

 و ها چيني همه به تجار  كامل

 ها شركت و لارجي اقيقي اشخاص

 الحا  از پس سال سه از

 اجرا  بر مبني چين موافقت

 ها  جنبه نامه موافقت كامل

 فکر  مالکيت اقو  تجار 

 الحا  از پس بحفاصله

- 

 
 كازيي دوجانبه نامه موافقت انعقاد

 ژاپن با
 - -- 

1998 

 چين جديد پيشنهادات ارااه

 و ها تعرفه آزادساز  درلصوص

 لدمات

 - -

 رسميت قانون ااكميت و لصوصي مالکيت

 كار و كسب تا شد موجب امر اين. يافت

 برابر جايگاه در دولتي بخش و لصوصي
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 بنگاه/ راهبر  نيرو  كار سياست فناور  سياست صنعتي سياست تجاري دوره زماني

 .گيرند قرار

1999 
نامه دوجانبه  موافقتانعقاد 

 آزادساز  لدمات با ژاپن
 - - -

 
نامه دوجانبه با آمريکا  انعقاد موافقت

 درلصوص شرايط الحا  چين
 - - -

- - -  انعقاد موافقت نامه دوجانبه با كانادا 

 

نهايي شدن مذاكرات با اتحاديه 

عمده تعهدات بازگشايي بازار . اروپا

 .اجرايي لواهد شد 2115از سال 

 - - -

 

 اعطا  رابطه عاد  داامي تجار 

= از سو  آمريکا به چين  [15]

 وضعيت رفتار دوله كامله الوداد

 - - -

2111 
عضويت رسمي چين در سازمان 

 جهاني تجارت
 - - -

Source: Qian (1999) and others 

ورود باه ساازمان   بدون شک از زمان آغاز مذاكرات چين برا  

 جهاني تجارت تاكنون تحوزت زيااد  در جهاان رخ داده اسات و   

توان انتظار داشت رويکرد كشور  مانند چين را بدون دلال و   نمي

لذا ضرورت دارد سياست گذاران تجار  كشور با . تصرف اجرا نمود

از تجارب موجود و تحليل شرايط فعلاي جهاان نظارات    گير   بهره

آنچاه  . رگير  در ماذاكرات الحاا  لحااظ كنناد    جديد را برا  بکاا 

اهميت دارد آن است كه ايران نيز همچاون چاين نيازهاا  نظاا      

 بناد   زماان و فرآيند  لود را شناسايي و در ملي وكار در سطح  كسب

برا    مذاكرات و توالي ماهرانه اصحاات داللي و مذاكرات لارجي

المللاي   باين  رقابت پذير  و آماده ساز  كشور جهت  رقابت  افزايش 

وظيفه سياستگذاران درک روشن از شرايطي است كاه  . كار گيرد  به 

نمايد چارا   مي كشور متقاضي در آغاز ورود به مذاكرات الحا  ااراز

ها  او را در لاحل ماذاكرات آتاي     تواند گزينه مي كه شرايط مزبور

حا  پيشيني برا  ورود به مذاكرات الها   لذا آمادگي. محدود نمايد

 . بسيار اااز اهميت است

 بندی و مالحظات  جمع

عضويت در سازمان جهاني تجارت ابزار  برا  هادف مهمتار   

ايان  . ماي باشاد  "المللي پذير  بين افزايش رقابت"در اقتصاد يعني 

ضرورت نگرش يکپارچه به نظاا  ملاي    در لصوص  مقاله به بح  

تجاارت بار     نيجها  وكار برا  درک تأثيرات الحا  به سازمان كسب

تجربه كشاورها  ملحاق   . پردازد المللي كشور مي پذير  بين رقابت

دهاد كاه تاوالي مناساب      ماي  شده و به ويهه تجرباه چاين نشاان   

تواند به سالت  مي لارجيگذار   اصحاات ملي و گشايش سرمايه

در ها  رويکرد چيني. پذير كمک كند رقابت وكار كسب ملييک نظا  

كناد كاه    ماي  ثابات  تجاارت زمان جهااني  مذاكرات الحا  باه ساا  

انتقاالي تعهادات   هاا    مذاكرات طاوزني مادت و اساتفاده از دوره   

نياز   المللي بينكه در سطح  وكار كسبالحا ، برا  ايجاد نظا  ملي 

در . رويکارد ساازنده ا  باشاد   تواند  مي موجب رقابت پذير  باشد،

  هاا  سياستطوزني مذاكرات، چين توانست فرآيند  واقع در لحل

تجار ، صنعتي و فناور  لود را به بهترين شکل ممکن هماهن  

همچنين توانست در پروتکل نهايي الحا ، امتيازات مهمي را . سازد

هاا    سياست. كسب كندبلندمدت انتقالي ها   در زمينه كسب دوره

اقتصاد  چين و مذاكرات ايان كشاور بارا  الحاا  باه       اتاصحا

چين اتاي  . مح  با يکديگر هماهن  بودندكا سازمان جهاني تجارت

  هاا  سياسات زماني كه به دنبال ادغا  در نظا  اقتصاد جهاني بود 

  .مند  را برا  تقويت تجارت داللي لود اعمال كرد نظا 

كه برا  عضاويت در ساازمان    فرض بر آن استدر اين مقاله 



زار آن، باا سااز و كارهاا     جهاني تجارت و تبعيت از اقتصاد بازار و

نيازمند ابزارها  نهاد  و ساز و كارها  سياساتي اسات تاا نقاش     

تجاار   ها   موثرتر  ايفا كند و در نهايت امکان بروز و رشد بنگاه

در واقع ايجاد نظاا  ملاي   . فراهم آيد المللي بينپذير  و صنايع رقابت

چيز  نيست جز يک رويکارد سياساتي بارا  اركات      وكار كسب

  صانعتي، تجاار  و فنااور  در    اها  سياسات منسجم و هماهن  

. جهت رقابت پذير نمودن صنايع كه البته رويکرد  زمان بار اسات  

از اين رو زز  است سياستگذاران كشور باه دنباال افازايش اتفاا      

نظر ملي، تعيين جادول زمااني بارا  اصاحاات در ساطح ملاي،       

 تجارت به امکاان اساتفاده اياران از   جهاني ترغيب اعضا  سازمان 

مذاكرات و دوره گذار در جهت ايجاد يک اركت مانظم باه   د فرآين

سو  نظا  جهاني باشند تا اين امکان را بارا  بنگاههاا  تجاار     

تغييارات  . كشور فراهم آورند كه به اوضا  لود سر و ساماني دهناد 

سالتار  كه ممکن است در طول دوره انتقال در ايران اتفا  بيفتد 

شارايط مناسابي بارا  كاارآفريني     تواناد   مي در كنار ساير مساال،

به ديگر سخن ضارور  اسات سياساتگذاران    . ايجاد كندا   منطقه

تجار  كشور تعمق زز  را در لصوص تاثير ورود ايران به سازمان 

ملي داشته باشند تا اقتصاد كشاور را   پذير  رقابتجهاني تجارت بر 

درساطح ملاي بارا      وكاار  كسببا استفاده از فرصت تحکيم نظا  

 . ورود به اين سازمان آماده كنند
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