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اقتصاددانان ااو مزايايي برا اقتصاد كشور لواهد بود .افازايش

تجارت بينالملل  /سازمان جهاني تجارت  /الحاا  /فضاا

رفاه مصرفكننده از طريق ادغا در نظا تجارت آزاد باا توجاه باه

كسبوكار  /رقابتپذير

استانداردها پايين زندگي در ايران و ركود اقتصاد  ،دسترسي باه
چکيده

واردات آزادتر و بازارها وسيعتر صادراتي از طرياق بهارهباردار

بررسي عضويت ايران درسازمان جهاني تجارت با درنظرگرفتن

بهتر از مزيتها نسبي كشور و از آن طريق تخصيص بهتر منابع و

شرايط رقابتپذير بنگاهها ايراني موضاو ايان مقالاه اسات.

بااازلره افاازايش كااارايي اقتصاااد و پيشاارفت بلندماادت در رشااد

تجربه كشورها موفق عضو سازمان جهاني تجارت نشان ميدهد

اقتصااد ايااران از جملاه منااافع" ايساتا " تجااارت باينالمللااي

تقويت بنيانها اقتصاد از طريق اصاحاات داللاي ،شار زز

هسااتندكه از طريااق مبادلااه كاااز و تخصااص گرايااي ااصاال

برا ورود به اين سازمان و بهرهگير از منافع و مزايا عضاويت

ميگردند]1[.

است .اين مقاله پيشنهاد ميكند سياستگذارانكحنكشور ،عضاويت

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

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

جهاني تجارت را ميتوان در ااتمال افزايش سرمايهگذار مستقيم

جهت افزايش رقابت پذير بنگاه هاا اقتصااد كشاور پيگيار

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

نمايند.

جذب فناوريها جديدتر ،يادگير شيوهها مديريتي پيشرفتهتر و
بازلره توليد محصوزت با كيفيتتر پيشبيني نمود .ايان موضاو

 .1اصالحات داخلی در مسير عضویت

در بلندمدت به تخصيص بهتر منابع ،رشد اقتصاد بازتر و ارتقاا

عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت به اعتقااد بسايار از

سطح زندگي مرد در دالل كشور ميانجاماد .باا افازايش آهنا
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رشد اقتصاد  ،اقتصادكشور به تدريج قادر به جذب سطح باازتر

جهاني تجارت تصميم سرنوشتساز است كه ميبايسات باه آن

از سرمايهها لارجي لواهد بود كه همين امر افازايش تخصايص

توجه جد نمود چرا كه ميتواند تااثير مهماي بار رقابات پاذير

منابع و رشد اقتصاد بيشتر را به همراه لواهد داشت .بهعاحوه،

بنگاهها كشور در بلندمدت و دربخشها مختلف داشاته باشاد.

بدليل لصالت طاوزني و هماراه باا اصاحاات تادريجي فرآيناد

اين واقعيتياستكاه سياساتگذاران ايراناي بايساتي هماواره آن را

مذاكرات دو جانبه و چندجانبه عضويت ايران(و كشورها متقاضاي

درطي فرآيند مذاكرات الحا به ساازمان جهااني تجاارت مادنظر

الحا ) به سازمان جهااني تجاارت ،اصاحاات داللاي در اقتصااد

داشته باشند.

كشور تسريع لواهد شد .به عنوان نمونه ،اقتصااد كشاور در مساير
عضويت مجبور به اصحح قاوانين ،مقاررات و شايوه اجارا روياه
هايي چون امايت از مالکيت فکر  ،ياراناه بنگااههاا دولتاي و

 .2مفهوم رقابت پذیری بين المللی
رقابتپاذير در ساطح باينالمللاي مهمتارين چاالش كشاور

اتي فرآيندها لصوصيساز لواهد شاد .باه بياان ديگار نيااز

متقاضي عضويت در سازمان جهاني تجاارت اسات .رقاباتپاذير

اتکا اقتصاد كشور به يک چارچوب بينالمللاي ،باه اياران اجاازه

يک كشور به ميزان بهرهور بلندمدت آن كشور از مناابع طبيعاي

لواهد داد تغييراتي در عرصه داللي بنا نهااده و پوششاي سياساي

لداداد  ،نيرو انساني و سارمايه بساتگي دارد .بهارهور باازتر

برا تصميمات نالوشايند اقتصاد فراهم نمايد]2[.

ميتواند منجر به رشد پايادار دساتمزدها ،رشاد اشاتغال و افازايش

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

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

جهاني تجارت مستلز تغييرات گستردها است و با توجه به بساته

منابع طبيعي لداداد باشد پيشارفتي محادود و مقطعاي اسات و

بودن اقتصاد ايران ،بسيار از تغييرات قابل پايشبيناي نيسات .در

منجر باه تخصايص غيار بهيناه مناابع و سياساتهاا نادرسات

اقيقت ورود به سازمان جهاني تجاارت صارفا كااهش ياا ااذف

اقتصاد ناشي از دلالت بيمورد دولت ميگردد .اال آنکه آبااداني

تعرفهها واردات تاثيرگذار در صنايع لاص نيست ،بلکاه تغييارات

و پيشرفتي كه از توليد كاز و لدمات از طريق افازايش بهارهور

عميااقتاار را در اقتصاااد ايااران بااه همااراهلواهااد داشاات كااه

ايجاد ميشود پيشرفتي نامحدود و پايدار بوده و نقش دولات نقاش

نگراناااايهااااايي را در پااااي دارد .نگرانااااي نساااابت بااااه

راهبر و بخش لصوصي بزرگترين بازيگر عرصه اقتصاد است.

اضورشااركتهااا چناادمليتااي ،وابسااتگي بااه واردات ارزانتاار در

ب اهعااحوه ،اتخااا سياسااتهااا اقتصاااد مناسااب از جملااه

بخشكشاورز  ،گشايش بازار به رو عرضهكننادگان لاارجي در

سياسااتهااا پااولي و مااالي دقيااق ،نهادهااا سياسااي كااارا و

اوزهها لدمات مالي و بانکي ،مخابرات ،بيمه و انرژ و نااتواني

سياستها توسعه انساني مناسب در سطح كاحن بارا افازايش

شركتها ايراني در رقابت با رقبا بينالمللاي باه شادت وجاود

رقابتپذير ياک كشاور زز اسات .در واقاع توجاه باه توساعه

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

اقتصاد و اجتماعي هر دو زز است لاذا افازايش رقاباتپاذير

شتاب زده مذاكرات الحا به اين سازمان و پذيرش بادون مطالعاه

يک كشور مستلز توسعه توامان شالصها اقتصاد و اجتماعي

تعهدات ميتواند رقابت بينالمللي صنعت ايران را در بلندمدت دچار

است.

چالشها جد نمايد .اگر چه از لحاظ نظر  ،تجارت باينالمللاي

همچنين در سطح لرد ،اتخا سياستها صانعتي و تجاار

به تخصص مبتني بر مزيت نسبي ميانجاماد و بار هماين اساا

بهبوددهنده فضا كسبوكاار در ساطح ملاي ،صانعت و بنگااه از

گشودن مرزها برا كشورها سودآور است ،اما اين نظرياه بار ايان

عوامل مهم در افزايش رقابتپذير است .بهبود فضا كسبوكار

فرض بنا نهاده شده كه مزيتها نسبي ثابت و مشروطند .اين در

در سطح ملي بطوريکه منجر به افزايش بهرهور و سطح ناوآور

االي است كه اين نظريه امکان ايجااد تغييار در مزياتنسابي باا

بنگاه شود ،مديريت صنعتي با ايجاد لوشهها صنعتي و همچناين

تحش آگاهانه كشور درگذر زمان را در برنميگيرد .ورود به سازمان

بهبود روشها مديريت و توليد ،مهارتها داللاي و توانمناد

بنگاه در سطح بنگاه كه بتواناد او راباه باازترين ساطح بهارهور

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

برساند از جمله اين عوامل هستند]3[ .

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

بر اسا

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

آلرين ارزيابي هاا ،سانگاپور باهعناوان ياک كشاور

شرقي(رتبه دو ) و ايازت متحاده امريکاا باهعناوان ياک كشاور

كشورها و همچنين گزينهها راهبرد آنان در سطح بنگاهها ايفاا

غربي(رتبه پنجم) از رقابات پاذيرترين كشاورها دنياا محساوب

ميكنند نيل به رقابت پاذير باينالمللاي از طرياق ساازوكارها

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

سياستي و سازماني منطقي به نظر ميرسد]6[.
براسا

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

اين مکتب فکار  ،ترتيباات نهااد و مکاانيز هاا

سنگاپور جزيرها است كوچک در جناوب شار آسايا كاه مناابع

سياستگذار مهمي پيشنهاد ميگردد كه برا درک نظاا كساب

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

وكااار كشااورها ضاارور اساات .راهباار شااركت[ ، ]7راهباار

زمان استقحل از ااكميت استعمار انگلستان ،از پنجاه سال تجاوز

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

نميكند .با وجود چنين تفاوتها گسترده در ميان كشاورها ،نيال

سياست فناور و سياست صنعتي عوامل اصلي شاکلدهناده ايان

به الگو وااد برا رقابتپذير بينالمللي بسيار دشوار است.

نظا بشمار ميروند  .سه عامل اول ترتيبات نهاد هستندكه غيار
مستقيم تحت نفو دولت باوده و ساه عامال بعاد ساازوكارها

 .3نظام ملی کسب وکار

سياستي هستند كه عمدتا بهطور مساتقيم تحات كنتارل سياسات

در سالها الير يک مکتب فکر اقتصاد  -جامعه شنالتي

گذاران ميباشند .اين عوامل نهاد و سياستها باا تعامال و تااثير

به وجود آمده كاه معتقاد اسات فرصاتهاا رقاابتي پايش رو

پذير متقابل ميتوانند منجر به ايجاديک نظا ملي كساب وكاار

بنگاهها يک كشور را منحصرا نظا كسبوكار آن كشاور تعياين

بالنده گردند( .نمودار يک)

ميكند .نظامي كه از تعامل چنادين عامال مهام شاکل گرفتاه و

بسيار از كشورهايي كه اليرا در اال صنعتي شادن هساتند،

بسيار از اين عوامل سازماني بوده و برلي گزيناههاا سياساتي

اقداماتي برا شکلدهي اين عوامل در جهت تسهيل رقابتپذير

هستند كه بهعنوان عوامال كلياد  ،درگاذر زماان رقاباتپاذير

بنگاههايشان انجا دادهاند .در زير متغيرها مزيور كه شکلدهناده

بينالمللي را تقويات مايكنناد .مجماو ايان عوامال نظاا ملاي

نظا كسب وكاركشورها است توضيح داده لواهد شد.

كسبوكار [ ]5را تشکيل ميدهند .نظا ملاي كسابوكاار در هار
مديريت بنگاه

سياستها تجار

قانون كار
سياستهاي صنعتي

نظا توسعه سرمايه انساني

سياستها فناور

)Source: Richard Whitley (2007

نمودار 1ـ چارچوب نظام كسب وكار درسطح ملي
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توسعه سرمايه انساني در سطوح مختلف از طريق آموزش رسمي،

و تجار دارد .بسيار از كشورها سياستها ارتقاا فنااور در

برنامهها ارفها (شغلي) ،برنامهها آموزش در محل كار ااصل

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

ميشود .برا ارزياابي پيشارفت سارمايه انسااني مايبايسات باه

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

سالتارها و نظا ها همچنين ارزشها و برنامهها آموزشاي توجاه

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

كرد .به عبارت ديگار ،نظاا توساعه سارمايه انسااني مايبايسات

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

مسالها ورا نظا آموزش و پرورش ياک كشاور باشاد .توساعه

سياستها مالکيت فکر  ،نظا ها و شيوههاا اجارا و همچناين

سرمايه انساني نظا بهداشتي يک كشور را نياز شاامل مايشاود.

قوانين و مقررات واردات فناور  ،سياستهاايي باا سامت و ساو

توسعه سرمايه انساني يک كشاور نهادهاا آموزشاي و بازارهاا

سرمايهگذار مستقيم لارجي و قوانين ضدانحصار و اعمال آنها بر

نيرو كار را به يکديگر پيوند داده و شايوههاا راهبار بنگااه و

سياستها فناور و مسير توسعه فناور تاثير گذارند.

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

سياستهاي صنعتي در عين ااال كاه مايتواننناد روشان و

سرمايه انساني با تکيه بر توانايي وكيفيت نيرو كاار ياک كشاور

شفاف باشند ميتوانند مبهم ضمني باشاند .سياساتهاا صانعتي

رقابتپذير آن كشور را تحتالشعا قرار ميدهد]9 [ .

همواره نتيجه تعامل ميان پنج مولفه ديگر نظاا ملاي كسابوكاار

راهبري نيروي كار كه به شدت تحت تاثير نظا هاا سارمايه

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

انساني كشورهاست و گرايش به انتقال ارزشهاا آن كشاور دارد

سياستها صنعتي روشن و شفاف امر دشوار است ،با اين هماه

كاار هام

چنين سياستهايي به طر مختلف بر رفتار رقاابتي تااثير گذارناد.

رابطه نيرو كار و مديريت و هم شيوهها مديريتي يک كشاور را

سياستها صنعتي روشن ،كشور را قاادر مايساازد تاا صانايع و

تحت الشعا قرار ميدهد .تفااوت شايوههاا رواباط نيارو كاار

بخشها را با افق ديد بلندمدتتر هدف قرار داده و تا رفع مواناع

درسطح ملي ،تاثير مهم و وياهها بار بهارهور و رقاباتپاذير

ورود و جابجايي منابع توليد ضرر و زيانها اوليه را متحمل شاود

بينالمللي ملتها دارد.

و به دنبال پيمانها باصرفه بهويهه برا انتقال فنااور و ايجااد

در هر كشور متفاوت از ديگر است .راهبر نيارو

موضوعات سياست تجاري تاا انادازها باهطاور موشاکافانه
تعرفهها ،سهميهها و غيره را مورد بررسيقرار ميدهاد .باه عباارت

برلي اصحاات در زمينه محيطها دراال تغيير رقابتي باشد.
در زير سعي لواهد شد تا به پيامدها بهكارگير ديدگاه نظا

دقيقترامايت از بخشتجار  ،ساازوكارها نظاارتي مبادلاه ارز و

ملي كسبوكار برا درک بهتر از ايجاد رقابت بينالمللي در ساطح

پول ،سياست نرخ ارز و سياستها افزايش صادرات ،سياستها

ملي پردالته شود.

اقتصاااد و تجااارت لااارجيو چااارچوب مفهااومي و اجاارا
سياستها موثر بر تجارت كاز و لدماتو سياستها ماوثر بار
تجارت كازو جنبهها تجار رژيام مالکيات فکار و جنباههاا
تجار رژيم لادماتو و مبناا ساازماني بارا تجاارت و رواباط
اقتصاد با كشورها ثال بيانگرسياستها تجاار مايباشاند.
به عحوه سياست تجار برديگر واقعيتها نهااد چاون رواباط
درون شركتي ،قوانين ضدانحصار و اعمال اين قوانين ،اداره شركت
و ارتبا دولت و فعاليت تجار نيز ااكم است]11[ .
سياستهاي فناوري رابطها تنگاتن

با سياستها صنعتي

1ـ .3دورنمای دیدگاه نظام ملی کسبوکار

درک چارچوب مفهومي نظا ملي كسبوكار برا كشاورهايي
چون ايران كه بهدنبال الحا باه نظاا اقتصااد جهااني از طرياق
عضويت در نهادهايي چون سازمان جهاني تجارت ميباشند ،ااو
در ها مهمي است .نظا ملي كسبوكار نظامي يکپارچاه و باه
هم پيوسته است كه از چندين نظا فرعي تشکيل شاده اسات .باا
توسعه نظا ملي كسبوكار در گذر زمان ،دولتهاا مايتوانناد بار
جهت و سرعت تکامال تادريجي آن تاثيرگاذار باشاند .در گذشاته
بسيار از دولتها از قدرت لود برا تاثيرگاذار بار نظاا ملاي

كسبوكار بهره ميگرفتند تا به بنگاههايشان كمک كنند در ساطح
بينالملل وجهه رقابتي بيابند .برلي از دولتها آشکارا و برلاي باه
صورت پنهاني تاثيرگذار بوده اند .كشورها موفق تار ،نظاا هاا

نظام ملي

الزامات صنعت

كسبوكار لود را به شيوها منسجمتر اصحح كرده اند.

كسبوكار

مولفهها فرعي نظا ملي كسبوكار در اثر تحاول بلندمادت
مزيتهاي خاص

نيرو كار و راهبر بنگاه و يا ااکا دولتي در زمينه سياستهاا

بنگاه

فناور و تجار بهوجود ميآيند .بهعنوان مثال زماني كه مارگارت
تاچر نخست وزير انگلستان در سال  1979به قدرت رسيد تغييارات

نمودار 2ـ چگونگي تاثير نظام ملي كسبوكار
بر گزينههاي رقابتي در سطح بنگاهها

بنياديني در سياستها صانعتي ،فنااور و تجاار را دساتوركار
لود قرار داد .گرچه به طارز چشام گيار در اراااه اصاحاات در

اينکه چشمانداز نظا كسب وكاار درساطح ملاي مايتواناد در

اوزهها سياستگذار موفق بود ،اما تحشي برا تغيير شيوهها

زمينه تدوين سياستها كمک به تقويت رقابتپذير بينالمللاي

اداره بنگاهها نکرد و تحش و برا دگرگاوني نهادهاا سارمايه

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

انساني ليلي موفق نبود .بسيار از ناظران علت ضاعف انگلساتان

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

در رقابتپذير بينالمللي را در ضعف نظا سارمايه انسااني بياان

نظا اقتصاد جهاني چه درسهايي ميتواند بگيرد؟

ميكنند]11[ .
به اين ترتيب با تغيير در نظا ملي كسابوكاار مايتاوان باه

 .4مروری بر رویکرد دولت چين در مدیریت

توسعه رقابتپذير بنگاهها كشور كمک كارد .نموناه باارز ايان
ادعا عملکرد ژاپن پس از جن

فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت

جهاني دو اساتكاه باه صاورتي

اگر ايجاد يک نظا كسبوكار درسطح ملي رقابتپذير و عملي

سيستماتيک از طريق اعمال سياستها تجار امايتگرا ،للاق

برا رقابتپذير يکكشور در طوزني مدت اياتي است ،چگوناه

فناوريها نو با بودجه دولتي و معرفي شيوهها جدياد اداره بنگااه

ايااران ماايتوانااد قباال از آنکااه در معاارض دشااوار هااا رژياام

برا ايجاد يک نظا ملي كسبوكار بالنده مدالله كرد كه اين امر

تجار آزادتر در چارچوب سازمانجهاني تجارت قرار گيارد ،تادارک

راه را برا بروز شركتهاا رقاباتپاذيرباينالمللاي در بسايار

چنااين انتقااالي را ببينااد .ورود چااين بااه سااازمان جهاااني تجااارت

بخشها هموار سالت ]12[.جالباست كهكشورها ديگر چاون

در ها آموزندها به همراه دارد .بهطور لحصه ،دلالات دولات

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

در ايجاد محيطي مناسب برا بنگاهها كشاور ،راهبارد ملماو

طريق ايجاد نظا امايتي كسابوكاار در ساطح ملاي ،اقادا باه

اين كشورها اتي در سالها الير بوده است .تجرباه كشاورها

مدالله نموده اند .به اين طريق نظا ملي كسبوكار ،بنگاههاايي را

توسعهيافتها چون امريکا و انگليس نشان ميدهد هاي كشاور

مفروض ميداردكه در عرصه بينالملال ،در فصال مشاترک نظاا

در جهان وجود ندارد كه از طريق تجاارت كاامح آزاد و ياا اعماال

ملي كسبوكار ،الزامات صنعت و مزيتهاا لااص بنگااه عمال

محدوديتها لارجي رقابتپذير بينالمللي را ايجاد كرده باشد.

ميكنند(.نمودار دو)

چين فرآيند اصحح اقتصاد لود را همزمان با اصحاات داللاي

با آشنا شدن با نظا ملي كسبوكار معلو ميشود كاه چگوناه

دن

راهبردها در سطح بنگاه تحتالشعا عواملماوثر در ساطح ملاي

شيا او پين

در سال  1978آغاز كارد .چاين ابتادا در ژواياه

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

ميباشند و بنابراين نشان ميدهدكه سياست گاذاران باياد هماواره

هفت سال گروه كار مذاكرات عضويت اين كشور در گات اعاح

تاثير اقدامات لود بر رقابتپذير بنگاهها را در نظر داشته باشند.
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كرد كه به هي توافقي نرسيدهاند .در سال  1995به عناوان عضاو

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

ناظر در سازمان جهاني تجارت اضاور يافات و ماذاكرات لاود را

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

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

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

نمودن توافقات دوجانبه لود با طرفهاا تجاار عضاو ساازمان

جد در زمينه اجرا تصميمات اجتناب كرد ،تا اجازه دهد بنگاههاا

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

به فناور لارجي ارزانتر دسترسي داشته باشند.

مذاكرات بهطور رسمي با مذاكرات دوجانبه ميان چين از يک طرف

درلصوص نحوه بهاره گيار سياسات گاذاران چيناي از دوره

و ديگر شركا تجار از جمله اتحاديه اروپاا و اياازت متحاده از

مذاكرات طوزني مدت برا سازماندهاي اصاحاات نظاا ملاي

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

كسبوكار برلي ويهگايهاا قابال توجاه آن اسات كاه چگوناه

سالها اصحااتي را مطرح كارد كاه بسايار از آناان زيار شااله

اقدامات چين در لصوص مولفهها نظا ملي كسبوكار ،سياست

مولفهها مختلف نظا ملي كسبوكار هستند .تجرباه اصاحاات

صنعتي ،سياست فناور  ،سياست تجار و  ...بر تقويت بنگاههاا

اقتصاد چين در لاحل ماذاكرات عضاويت در ساازمان جهااني

نوبنياد و به ساز رقابتپذير بنگاهها تجار دولتاي تاثيرگاذار

تجارت برا كشورهايي همچون ايران كه در فرآيناد عضاويت در

بوده است .بهعحوه اقادامات اصاحاي بادقات و در تاوالي زمااني

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

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

 گشايش سرمايه گذار لارجي در اين اصحاات و قبلاز آزادساز تجار .
 -اتخا سياستها تجار آزاداناهتار پاس از اصاحاات

بنگاهها لارجي را به كشور دعوت ميكردند تاا برتار فنااور
آنان را نسبت به موسسات داللي كاه بعادا مجباور باه رقابات باا
يکديگر ميشدند ،نشان دهند .ترغيب بنگاهها تجار روستايي و

نهاااد زز باارا ايجاااد زياار سااالتها نظااا ملااي

شهرها كوچک ،اجازه فعاليت كارآفريناان بارا ايجااد زيربناا

كسبوكار.

رشد بنگاهها جديد در آينده را ميداد .جالاب اسات كاه چنانکاه

 -استفاده از فرآيند طوزني ماذاكرات باه عناوان مجاالي

انتظار آن ميرفت ،ايجاد تغييرات در يکي از مولفهها نظاا ملاي

باارا هماااهنگي در ايجاااد يااک سااالتار نظااا ملااي

كسبوكار به تقويت و تغييرات مثبت در ديگر مولفهها ميانجامياد.

كسبوكار توانمند.

برا نمونه با ايجاد بنگاهها تجار روستايي و شهرها كوچک و

 -استفاده از دوره زماني انتقالي در ماذاكرات بارا ايجااد

امکان دسترسي بنگاهها تجار دولتي به فناور ها لاارجي و

سازگار تدريجي اقتصاد لود در مواجهه با نظا اقتصاد

شيوهها عمل آنان ،كيفيت سرمايه انساني در دستر

دالل چين

بينالملل و توسعه نظا كسبوكار در سطح ملي.

افاازايش يافتااه و فرصااتهااا سياساات گااذاران در زمينااه ارااااه

همچنين در بررسي رويکرد دولت چين به ماذاكرات عضاويت

اصحاات جديد تقويت شد .بهعحوه چين نيز بارا ارتقاا درجاه

در سازمان جهاني تجارت دو نکته ااااز اهميات اسات .ماذاكرات

سرمايه انساني لاود باا افازايش ساواد دانشاگاهي و ايجااد نظاا

طوزني و چگونگي بهره گيار از ايان فرصات بارا اصاحاات

تحصيحت دانشگاهي شايسته سازر ،بسيار نظا مناد عمال كارده

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

است]14[ .

الحا به گاتآغاز شد اما عجلها بارا پاياان آن از لاود نشاان

دولت چين همچنين ميان بنگاهها محلي رقابت شديد ايجااد

نداد .اتي دور اول تحشها برا الحا به گات با شکست مواجاه

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

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

و دسترسي آنها به فناور و بودجه را به ارتقا نظا مند مهارتهاا

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

و تواناييها مشرو كرد .همچناين موجباات بهسااز فنااور از

برا تقويت نظا ملي كسبوكار كمک كرد .شاهد اين مدعا اقدا

طريق سرمايه گذار مستقيم كامح كنترل شده لاارجي را فاراهم

آورد و با كمک به برلي بخشها ،جايگاه اقتصاد محلي قاو را

مرتبط بوده و اتي در سطحي بازتر ،چگونه همه اين سياساتهاا

شکل داد.

پاايش از آنکااه بنگاااههااا در معاارض دشااوار هااا تجااارت آزاد

توجهكنيدكه چگونه ايان سياساتهاا باه جنباههاا مختلاف

بينالمللي قرار گيرند ،يکاي پاس از ديگار باه ايجااد تاسيساات

چهارچوب نظا ملي كسبوكار چاون راهبار ( افازايش رقابات)

زيربنايي اقتصاد قو كماک مايكنناد .دنبالاه رو كوركوراناه

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

ايران از كشور چين توصيه نميشود .اماا باياد در نظار داشات كاه

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

اتخا ديادگاه نظاا يافتاه و آگاهاناه بارا ايجااد نظاا تجاار

سياستصنعتي (تعيين بخشها و نظارت بر سرمايهگذار لارجي)،

رقابتپذير ملي امر ضرور است.

توسعه سرمايه انساني (يارانهها آماوزش و افازايش نيارو كاار)
جدول 1ـ نظام ملي كسبوكار چین در دوران اصالحات و در طي فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت
دوره زماني

سياست تجاري

سياست صنعتي

ايجاد مناطق آزاد ساالي و دعوت

اصحح بخش كشاورز و ايجاد

از سرمايهگذاران لارجي و ورود

اعتماد در بين مرد چين

فناور لارجي

درلصوص آينده اقتصاد

1978-1983

عضويت چين در صندو بينالمللي

آغاز دوران

پول

اصحاات
اقتصاد چين

سياست فناور

راهبر نيرو كار /بنگاه
اصحح شركتها دولتي و معرفي

-

روشها افظ سود و اجازه زمينه ارتقا
مديران مياني و ايجاد مشو هايي برا
بهرهور بهتر

امايت از ايجاد مؤسسات گروهي و
اشتراكي و اجازه فعاليت در صنايع

-

-

عحوه بر كشاورز

انعقاد موافقتنامه دوجانبه تجار
چين با آمريکا بهعنوان مقدمه ا

-

-

-

برا باز شدن اقتصاد كشور
عضويت ناظر چين درگات و آغاز
تعامل با نظا تجارت جهاني و

-

-

-

كسب تجربه و آموزش
رفع محدوديتها سهميها از شركتها
دولتي و ايجاد استقحل بيشتر برا اين
اتخا رويکرد قيمتگذار دوگانه
برا تشويق شركتها لصوصي

-

-

شركتها از طريق نظا مسئوليت ناشي از
قرارداد .اجازه فروش بيش از
محدوديتها سهميها به عنوان مشو
بيشتر برا ارتقا بهرهور

1984-1988

گسترش "مناطق توسعه" در
شهرها ساالي با ايجاد سياست
آزادانهتر جذب سرمايه به منظور

تصميم درلصوص اعطا اعتبار و سرمايه
-

-

در سطح مناطق مختلف به منظور رشد و
توسعه بيشتر كسبوكارها

جذب فناور لارجي

كوچک

اقدا چين برا عضويت در گات و
تشکيل گروه كار عضويت چين

-

-

-

از سو گات
1992

-

اصحح قانون مالکيت فکر چين

-

درست در زماني كه بنگاهها
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دوره زماني

سياست تجاري

سياست صنعتي

سياست فناور

راهبر نيرو كار /بنگاه

لارجي فروشگاههايي را در چين
تأسيس كرده بودند و چينيها
ميلواستند به لارجيها نشان
دهند از مالکيت فکر آنان
امايت لواهند كرد.

1993

پايان دوره زماني استفاده از

شركتها دولتي تعديل نيرو كار را

قيمتها دوگانه برا بسيار از

افزايش دادند .اكنون شركتها دولتي

صنايع  .اين امر موجب تقويت
رقابت ميان شركتها دولتي و

-

-

تجار ها كوچک شد و نشانها

1994

تعرفهها چين
اصحح عمده در سياستها

1995

مالياتي و مالي كه عمدتا منطبق با
رويهها بينالمللي بودند.
كاهش تعرفهها بيش از 4111
قلم لط تعرفه
عضويت ناظر چين در سازمان
جهاني تجارت

رسيدهاند .اين امر بيشتر منجر به افزايش
بهرهور و تبديل اين شركتها به

مثبت برا بنگاهها لارجي بود.
كاهش بهطور متوسط  51درصد

رقابتي شدهاند و مديران به منحني يادگير

شركتها مدرن شد.
آغاز لصوصيساز شركتها
دولتي

الحا چين به معاهده
همکار ها اق الترا

-

-

پاراف موافقتنامه اجرا اقو
-

مالکيت فکر ميان چين و

-

آمريکا
-

-

-

آغاز غير رسمي مذاكرات چندجانبه
1996

الحا چين به سازمان جهاني

-

-

-

تجارت در ژنو
اجازه قابليت تبديل پول رايج كشور
در اساب جار  .اين اجازه شامل
قابليت تبديل اساب سرمايه نشد

-

-

اما هنوز كنترل سرمايه وجود

مالکيت عمومي برا شركتها سهامي با
سرمايهگذار چندين مالک بازتعريف شد

داشت.
انعقاد موافقتنامهها دوجانبه

1997

دسترسي به بازار برا ورود چين

توافق چين مبني بر زمانبند

به سازمان جهاني تجارت با

انحصار تجار و اعطا اقو

ززندنو ،جمهور كره ،مجارستان،

كامل تجار به همه چينيها و

چک اسلواكي و پاكستان و نهايي

اشخاص اقيقي لارجي و شركتها

شدن اين مذاكرات با كشورها

از سه سال پس از الحا

موافقت چين مبني بر اجرا
كامل موافقتنامه جنبهها
تجار اقو مالکيت فکر

-

بحفاصله پس از الحا

شيلي ،كلمبيا ،آرژانتين وهند
انعقاد موافقتنامه دوجانبه كازيي
با ژاپن

-

-

مالکيت لصوصي و ااكميت قانون رسميت

ارااه پيشنهادات جديد چين
1998

درلصوص آزادساز تعرفهها و
لدمات

-

-

-

يافت .اين امر موجب شد تا كسبوكار
لصوصي و بخش دولتي در جايگاه برابر

دوره زماني

سياست تجاري

سياست صنعتي

سياست فناور

راهبر نيرو كار /بنگاه
قرار گيرند.

1999

انعقاد موافقتنامه دوجانبه
آزادساز لدمات با ژاپن
انعقاد موافقتنامه دوجانبه با آمريکا
درلصوص شرايط الحا چين
انعقاد موافقت نامه دوجانبه با كانادا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نهايي شدن مذاكرات با اتحاديه
اروپا .عمده تعهدات بازگشايي بازار

-

-

-

از سال  2115اجرايي لواهد شد.
اعطا رابطه عاد داامي تجار
[ ]15از سو آمريکا به چين =

-

-

-

وضعيت رفتار دوله كامله الوداد
2111

عضويت رسمي چين در سازمان
جهاني تجارت

-

-

-

Source: Qian (1999) and others

بدون شک از زمان آغاز مذاكرات چين برا ورود باه ساازمان

مقاله به بح در لصوص ضرورت نگرش يکپارچه به نظاا ملاي

جهاني تجارت تاكنون تحوزت زيااد در جهاان رخ داده اسات و

كسبوكار برا درک تأثيرات الحا به سازمان جهانيتجاارت بار

نميتوان انتظار داشت رويکرد كشور مانند چين را بدون دلال و

رقابتپذير بينالمللي كشور ميپردازد .تجربه كشاورها ملحاق

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

شده و به ويهه تجرباه چاين نشاان مايدهاد كاه تاوالي مناساب

بهرهگير از تجارب موجود و تحليل شرايط فعلاي جهاان نظارات

اصحاات ملي و گشايش سرمايهگذار لارجي ميتواند به سالت

جديد را برا بکاارگير در ماذاكرات الحاا لحااظ كنناد .آنچاه

يک نظا ملي كسبوكار رقابتپذير كمک كند .رويکرد چينيها در

اهميت دارد آن است كه ايران نيز همچاون چاين نيازهاا نظاا

مذاكرات الحا باه ساازمان جهااني تجاارت ثابات مايكناد كاه

كسبوكار در سطح مليلود را شناسايي و در فرآيند و زماانبناد

مذاكرات طاوزني مادت و اساتفاده از دورههاا انتقاالي تعهادات

مذاكرات و توالي ماهرانه اصحاات داللي و مذاكرات لارجي برا

الحا  ،برا ايجاد نظا ملي كسبوكار كه در سطح بينالمللي نياز

افزايش رقابتپذير و آماده ساز كشور جهت رقابت باينالمللاي

موجب رقابت پذير باشد ،ميتواند رويکارد ساازنده ا باشاد .در

بهكار گيرد  .وظيفه سياستگذاران درک روشن از شرايطي است كاه

واقع در لحل فرآيند طوزني مذاكرات ،چين توانست سياستهاا

كشور متقاضي در آغاز ورود به مذاكرات الحا ااراز مينمايد چارا

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

كه شرايط مزبور ميتواند گزينهها او را در لاحل ماذاكرات آتاي

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

محدود نمايد .لذا آمادگيها پيشيني برا ورود به مذاكرات الحا

در زمينه كسب دورهها انتقالي بلندمدت كسب كند .سياستهاا

بسيار اااز اهميت است.

اصحاات اقتصاد چين و مذاكرات ايان كشاور بارا الحاا باه
سازمان جهاني تجارتكامح با يکديگر هماهن

جمعبندی و مالحظات

بودند .چين اتاي

زماني كه به دنبال ادغا در نظا اقتصاد جهاني بود سياساتهاا

عضويت در سازمان جهاني تجارت ابزار برا هادف مهمتار

نظا مند را برا تقويت تجارت داللي لود اعمال كرد.

در اقتصاد يعني "افزايش رقابتپذير بينالمللي"ماي باشاد .ايان

در اين مقاله فرض بر آن است كه برا عضاويت در ساازمان
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منابع

نيازمند ابزارها نهاد و ساز و كارها سياساتي اسات تاا نقاش
موثرتر ايفا كند و در نهايت امکان بروز و رشد بنگاهها تجاار
و صنايع رقابتپذير بينالمللي فراهم آيد .در واقع ايجاد نظاا ملاي
منسجم و هماهن

سياساتهاا صانعتي ،تجاار و فنااور در

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،
ترغيب اعضا سازمان جهاني تجارت به امکاان اساتفاده اياران از
فرآيند مذاكرات و دوره گذار در جهت ايجاد يک اركت مانظم باه
سو نظا جهاني باشند تا اين امکان را بارا بنگاههاا تجاار
كشور فراهم آورند كه به اوضا لود سر و ساماني دهناد .تغييارات
سالتار كه ممکن است در طول دوره انتقال در ايران اتفا بيفتد
در كنار ساير مساال ،ميتواناد شارايط مناسابي بارا كاارآفريني
منطقها ايجاد كند .به ديگر سخن ضارور اسات سياساتگذاران
تجار كشور تعمق زز را در لصوص تاثير ورود ايران به سازمان
جهاني تجارت بر رقابتپذير ملي داشته باشند تا اقتصاد كشاور را
با استفاده از فرصت تحکيم نظا كسبوكاار درساطح ملاي بارا
ورود به اين سازمان آماده كنند.
پینوشت
 .1ارباب ( ،)1376ص .27
 .2بيدآباد و طبر ( ،)1384ص.14
3. Porter ( 2002-2003).
4. Global Competitiveness Report (2013-2014).
5. National Business System
6. Whitley ( 2007).
7. Corporate Governance
8. Labor Governance
9. Maurice, Sellier and Silvestre (1986).

 .11گروهنويسندگان( ،)1385ص.42
11. Thatcher (1995).

ارباب ،اميد رضا «نظريهها و سياستهاا اقتصااد باينالملال»
نشر ني.1376 ،

بيدآباد  ،بيهن و طبر  ،فتحيّه«سازمان تجارت جهاني و الحاا
ايران:پيشنيازها اصحح سالتار اقتصاد كشور.1384،

گااروه نويسااندگان ،سااازمانجهاااني تجااارت ،سااالتار ،قواعااد و
موافقتنامهها ،شركت چاپ و نشر بازرگاني1385،
Global Competitiveness Report (2013-2014).
Maurice, M., Sellier, F., and Silvestre, J-J, 1986
The social foundations of industrial power: A
comparison of France and Germany.
Cambridge, MA: MIT Press.
Michael E. Porter, “Building the Microeconomic
Foundations of Prosperity: Findings from the
Microeconomic Competitiveness Index”, Global
Competitiveness Report 2002-2003.
Okimoto, D.I., Between MITI and the Market:
Japanese Industrial Policy for High Technology,
Stanford, CA: Stanford University Press, 1989.
Qian, Y., “The Process of China’s Market
Transition: The Evolutionary, Historical, and
Comparative Perspectives, in China's Deep
Reform: Domestic Politics in Transition, edited
by L.Dittmer and G.Liu.Lanham, 1999.
Richard Whitley, Business Systems and
Organizational Capabilities . The Institutional
Structuring of Competitive Competences.
Oxford, Oxford University Press, 2007.
Thatcher M., Downing Street Years, New York:
HarperCollins, http://www.wto.org/ english/
thewto_e/ countries_e/china_e.htm, 1995.

11

Commercial Surveys 70

