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چکیده

کار  : دســتور  گیــر کتــاب »تأثیــرات توزیعــی تجــارت« بــا نــام »تقویــت تجــارت فرا کــه ترجمــه ای از فصــل چهــارم  گــزارش  ایــن 

کــه علی رغــم اینکــه اصالحــات  سیاســتی« منتشــره از ســوی بانــک جهانــی در ســال 2021 اســت، بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد 

تجــاری، منافــع بســیاری را بــه شــکل افزایــش رشــد اقتصــادی و اشــتغال زایی بــه همــراه دارد، امــا ایــن منافــع به صــورت 

کارگــران نســبت بــه  یکنواخــت در جامعــه توزیــع نمی شــود و چه بســا ممکــن اســت برخــی از مناطــق، صنایــع، بنگاه هــا و 

قبــل از اصالحــات، وضعیــت بدتــری نیــز پیــدا کننــد؛ بااین حــال، دولت هــا قادرنــد بــا انتخــاب سیاســت های مناســب، ایــن 

کــه مکمــل یکدیگرنــد انجام پذیــر  کننــد. ایــن سیاســت ها بــر اســاس ســه رکــن سیاســتی  نقیصــه را تــا حــد زیــادی برطــرف 

کــه در فراینــد اجــرای ایــن ســه  کــه خالصــه ایــن ســه رکــن بــه شــرح ذیــل ارائــه می شــود. بایــد خاطرنشــان ســاخت  اســت 

رکــن، الزم اســت تمامــی بدنــه دولــت و ســایر نهادهــای حکومتــی باهــم هماهنــگ شــوند و بخــش خصوصــی و نهادهــای 

کارگــری نیــز به بــه طــور جــدی درگیــر ایــن فراینــد باشــند.   مردم نهــاد حامــی مصرف کننــدگان و اتحادیه هــای 

کاهــش تحریفــات و تقویــت عملکــرد بازارهــا: ایــن رکــن بــرای ایجــاد بخش هــای مولدتــر در اقتصــاد در جهــت   .1

رشــد و گســترش منافــع ناشــی از فرصت هــای جدیــد صادراتــی و دسترســی بیشــتر بــه بــازار اســت. ایــن رکــن، خــود 

شــامل ایــن مــوارد اســت:

ــذا 	  ــر و ل کارات کاهــش موانــع تجــاری، بــه خاطــر تخصیــص مجــدد منابــع، تولیــد  ــا  : ب بهبــود فضــای کســب وکار

کاهــش موانــع تجــاری در دوره صنعتی  ســازی  رشــد و اشــتغال بیشــتری حاصــل می شــود. به عنوان مثــال، بــا 

ســال های 1971 تــا 1991 کشــور موریــس، بــا اینکــه صنایــع ایــن کشــور بــا رقابــت بیشــتری مواجــه شــدند، امــا 

ــط  ــا محی ــورهای ب ــن در کش ــت. همچنی ــش یاف ــور افزای ــن کش ــی ای ــی و واردات ــای صادرات ــتغال در بخش ه اش

ــه افزایــش 0/5 درصــدی درآمــد ســرانه منجــر می شــود. کســب وکار مناســب، افزایــش یک درصــدی تجــارت، ب

تقویــت توانائی هــای بنگاه هــا: بــرای افزایــش توانایی هــای بنگاه هــا، می تــوان از آن هــا بــرای بــه دســت آوردن 	 

ــرای ارتقــاء فــن آوری، اطالعــات بهتــر را در دســترس  تجهیــزات دارای فــن آوری باالتــر حمایــت مالــی نمــود، ب

کــرد. همچنیــن بــرای افزایــش صــادرات صنایــع،  آن هــا قــرار داد و قوانینــی را بــرای ارتقــاء فنــاوری آن هــا وضــع 

تعرفــه  درصــدی   10 کاهــش  هــر  اندونــزی،  در  اســت.  کارســاز  تجــاری  محدودیت هــای  بــا  مقابلــه  رویکــرد 

نهاده هــای وارداتــی منجــر بــه افزایــش بهــره وری 12 درصــدی بنگاه هــای واردکننــده نهاده هــا می شــود.

کــه رقابتمنــدی صادراتــی بنگاه هــای داخلــی بــه  کاهــش هزینه هــای تجــارت: ایــن رکــن، اطمینــان می بخشــد   .2

خاطــر هزینه هــای مفــرط و بوروکراســی غیرضــروری، آســیب نمی بینــد. ایــن رکــن دارای ایــن مــوارد اســت:

کوچــک و متوســط را 	  کاهــش هزینه هــای تجــارت، بنگاه هــای   ســرمایه گذاری در زیرســاخت های ارتباطــی: 

قــادر می ســازد تــا رشــد نماینــد و بــه نهاده هــا بــا قیمــت رقابتــی در ســطح جهانــی و نیــز بــه فنــاوری بین المللــی 
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دسترســی پیــدا کننــد. مطالعــات نشــان می دهنــد کــه کاهــش هــر یــک روز مدت زمــان معامــالت در داخــل یک 

ــر واردات آن کشــور اســت و می توانــد منجــر  ــی ب کاهــش 1/5 درصــدی تمامــی تعرفه هــا اعمال ، معــادل  کشــور

بــه افزایــش هفت درصــدی صــادرات شــود. دسترســی بــه اینترنــت بــرای بنگاه هــای کشــورهای درحال توســعه 

به منظــور دسترســی بــه بازارهــای خارجــی ضــروری اســت. زیرســاخت های ســامانه های تجــارت الکترونیکــی، 

کاهــش می دهنــد. هزینه هــای تجــارت را تــا 60 درصــد 

تســهیل تجــاری و نهادهــای مرتبــط بــا تجــارت: هماهنگــی در تنظیــم مقررات در مــواردی مانند مقــررات راجع 	 

اســتانداردها می توانــد منافــع حاصــل از تجــارت را افزایــش دهــد؛ بــرای نمونــه، اســتانداردهای غیرهماهنــگ 

ک آفریقــا بــه اتحادیــه اروپــا شــده اســت. باعــث کاهــش صــادرات منســوجات و پوشــا

کثــر  کارگــران بــه ســمت فعالیت هــای مولدتــر را بــرای حدا : ایــن رکــن، تخصیــص مجــدد  کار 3. تســریع تعدیــل بــازار 

ســازی منافــع حاصــل از آزادســازی تجــارت و همچنیــن اطمینــان از تحمــل هزینه هــای تعدیــل توســط کل جامعــه 

را فراهــم می کنــد. ایــن رکــن شــامل ایــن مــوارد اســت:

کارکنــان 	  توانایــی  می توانــد  مهارت هــا  در  ســرمایه گذاری  و  آموزشــی  برنامه هــای  کارگــران:  تحــرک  تســهیل 

بخــش غیررســمی و غیررســمی، به ویــژه جوانــان را بــرای رفتــن بــه مشــاغل جدیــد بســیار بهبــود بخشــد.

ــر 	  ــه، تأثی ــی ترکی ــازمان های دولت ــط س ــده توس ــای ارائه ش ــرو: آموزش ه ــه و پ ــات ترکی ــرار دادن تجربی ــر ق مدنظ

مثبتــی بــر اشــتغال داشــته، امــا تأثیــر ارائــه برنامــه آموزشــی توســط بخــش خصوصــی چشــم گیرتر بــوده اســت. 

کوتاه مــدت در آموزشــگاه ها  کــه از ســال 1996 تــا 2010 ادامــه داشــت، آمــوزش فنــی  در برنامــه »پــروژون« پــرو 

کــه توســط خــود شــرکت ها تأمیــن  انجــام می گرفــت و ســپس بــا یــک دوره آمــوزش حرفــه ای عملــی ســه ماهه 

کــه وجــه  مالــی می شــد، تکمیــل می گشــت؛ ایــن برنامــه فرصت هــای شــغلی رســمی را در یــک بســتر اقتصــادی 

مشــخصه آن بخــش بــزرگ غیررســمی بــود، افزایــش داد.

پیشنهادات

رفــع تحریم هــای اقتصــادی به عنــوان پیش شــرط پیاده ســازی اصالحــات تجــاری: یکــی از اهــداف اصلــی 	 

اعمــال تحریم هــا علیــه ایــران، ایجــاد مانــع بــر ســر راه تجــارت خارجــی و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی کشــور 

کــه حتمــًا همــراه بــا  ، اجــرای سیاســت های اصالحــات تجــاری  اســت. الجــرم بــا وجــود تحریم هــا علیــه کشــور

آزادســازی وســیع تجــاری و مالــی خواهــد بــود، محلــی از اعــراب نــدارد.

ایجــاد یــک نهــاد حکومتــی بــرای هماهنگــی در سیاســت گذاری اصالحــات تجــاری: الزم اســت تــا نهــادی 	 

حکومتــی تشــکیل شــود و ایــن نهــاد، هماهنگی هــای مســتمر بیــن دســتگاه های دولتــی، ســایر نهادهــای 
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را  محیط زیســت  و  کارگــران  مصرف کننــدگان،  حامــی  غیردولتــی  نهادهــای  و  خصوصــی  بخــش  حکومتــی، 

ــن  ــد. ای ــام ده ــاری انج ــات تج ــت های اصالح ــد سیاس ــرا و رص ــن، اج ــات الزم و تدوی ــع آوری اطالع ــرای جم ب

ــا برخــورداری از منافــع حاصــل از اصالحــات تجــاری از منظــر انــدازه و توزیــع، در  کــه ت کار تضمیــن می نمایــد 

بهتریــن حالــت ممکــن باشــد و در ضمــن، انحــراف در بازارهــا و لطمــات محیــط زیســتی نیــز حداقــل شــود.

: 90 درصــد از تجــارت جهانــی از طریــق بنــادر صــورت 	  بهبــود زیرســاخت های بنــادر و فنــاوری اطالعــات کشــور

ــال  ــان در س ــم جه ــدر مه ــت 50 بن ــران در فهرس ــادر ای ــک از بن ــی، هیچ ی ــات جهان گزارش ــاس  ــر اس ــرد. ب می گی

2020 قــرار نداشــته اند. همچنیــن فنــاوری ارتباطــات پلــی بیــن بخــش خدمــات بــا صنعــت و نیــز بیــن صنایــع 

کشــور و همچنیــن ابــزار اساســی جمــع آوری و نشــر اطالعــات الزم بــرای تجــارت اســت؛ لــذا هرچقــدر  یــک 

کیفیــت فنــاوری اطالعــات باالتــر باشــد، پیاده ســازی اصالحــات تجــاری مؤثرتــر خواهــد بــود. ســرعت اینترنــت 

کــه بیانگــر فاصلــه زیــاد کشــور از متوســط  در ایــران در جــوالی 2021، از بیــن 180 کشــور در رتبــه 134 قــرار دارد 

جهانــی اســت. دراین بــاره، جدیــت در پیگیــری اجــرای تبصره هــای الــف و ب مــاده 51 قانــون برنامــه پنج ســاله 

ششــم توســعه بــرای ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی بنــادر الزم اســت. همچنیــن هرگونــه طــرح در رابطــه بــا فضــای 

کیفــی دسترســی فعالیــن اقتصــادی بــه اینترنــت شــود. کمــی و  کاهــش  مجــازی کشــور نبایــد منجــر بــه 

بهبــود ســهولت کســب وکار در زمینــه تجــارت مــرزی: رتبــه ایــران در ســال 2020 در شــاخص ســهولت تجــارت 	 

کــه رتبــه مطلوبــی محســوب نمی شــود. اجــرای مــداوم مــاده 8  کشــور 123 بــوده اســت  مــرزی از بیــن 190 

ــت. ــاخص الزم اس ــن ش ــود ای ــرای بهب « ب ــب وکار ــط کس ــتمر محی ــود مس ــون بهب »قان

چشــمگیر 	  منافــع  علی رغــم  دولــت:  حمایــت  تحــت  غیــرکارای  تولیــدی  شــرکت های  تکلیــف  تعییــن 

کیفیــت پایین تــر  کــه محصــوالت بــا  سیاســت های اصــالح تجــاری، شــرکت های محفــوظ از رقابــت خارجــی 

و بــا قیمــت باالتــر از ســطح جهانــی را بــه مصرف کننــدگان داخلــی عرضــه می کننــد، خودبه خــود در پــی ایــن 

کاهــش عارضه هــای جانبــی اصالحــات تجــاری، الزم اســت تــا قبــل از  اصالحــات حــذف خواهنــد شــد. بــرای 

اصــالح تجــاری، ایــن شــرکت ها بــرای محیــط رقابتــی از طریــق مشــارکت بــا ســرمایه گذاران خارجــی بــه منظــور 

بهره بــرداری از صرفه هــای ناشــی از مقیــاس و فنــاوری خارجــی، تعدیــل هزینه هــای جــاری و چابــک ســازی، 

آمــاده شــوند. ایــن امــر مســتلزم تصویــب قوانیــن الزم در مجلــس بــدون تأثیرپذیــری از فشــارهای سیاســی 

ذی نفعــان بــرای حفــظ حمایت گرایــی می  باشــد.

کارا حــذف 	  کارگــران بــرای تطبیــق بــا فعالیت هــای جدیــد: بــا اصالحــات تجــاری، فعالیت هــای نــا  لــزوم آمــوزش 

کارا و منطبــق بــا نیــاز جهانــی حفــظ و یــا ایجــاد خواهنــد شــد. بــرای اشــتغال مجــدد بیــکاران در  و فعالیت هــای 

پــی اصالحــات تجــاری، الزم اســت بیــکاران آموزش هــای حرفــه ای الزم را ببیننــد. ازایــن رو تمهیــدات الزم بــرای 

« )آمــوزش و اشــتغال( بــا نیازهــای آموزشــی جدیــد بایســتی اندیشــه شــود. کار وفــق اجــرای فصــل پنجــم »قانــون  
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1- مقدمه

گســترش تجــارت  کرده انــد.  کســب  کشــورهای درحال توســعه از بــاز شــدن تجــارت، منافــع بســیاری را  بســیاری از 

ــاغل  ــم مش ــتر و ه ــتغال بیش ــطح اش ــم س ــد، ه ــه بازترن ک ــی  ــت. اقتصادهای ــتغال اس ــریع تر و اش ــد س ــی رش ــع اصل منب

تــا حــدودی به طــور مســاوی توزیــع  کشــورها  بــودن اقتصــاد در درون  بــاز  تأثیــرات  گرچــه  ا کیفیت تــری دارنــد.  با

کــه مــوج اصالحــات تجــاری جهــان در دهــه  ــد  ــر در یــک کالم بیانگــر این ان نمی  شــود، امــا یافته هــای تحقیقــات اخی

1980 و 1990 تأثیــر مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی جهانــی داشــته اســت.

منافــع حاصــل از تجــارت به نــدرت به طــور مســاوی در درون یــک اقتصــاد توزیــع می شــود، ضمــن اینکــه در پــی 

کارگــران وضعیــت بدتــری  اصالحــات تجــاری، به ویــژه در کشــورهای توســعه یافته، برخــی مناطــق، صنایــع، بنگاه هــا و 

کــم به ســوی بهــره وری بــاال مــی رود،  کرده انــد؛ به عنوان مثــال، وقتــی منابــع از فعالیت هــای بــا بهــره وری  نیــز پیدا

کــه قبــاًل بــه لطــف حفاظــت از رقابــت خارجــی از طریــق عــوارض  ممکــن اســت موجــب نابــودی آن صنایعــی شــود 

گران تــر می کــرد- ســودآور  وارداتــی- و ایــن حمایــت، خریــد محصــوالت تولیــدی خارجــی را بــرای مصرف کننــدگان 

، صرفــًا می توانــد بــه ایــن معنــی  کار بودنــد. در بســیاری از کشــورهای درحال توســعه، تحریــف در اقتصــاد و بازارهــای 

کــه تخصیــص مجــدد منابــع در پــی آزادســازی تجــارت، بــه آهســتگی اتفــاق خواهــد افتــد. چــون کســب وکارها  باشــد 

بارهــا بــا موانــع ورود و خــروج روبــرو بوده انــد، ســرمایه گذاران در پــی اصالحــات تمایلــی بــه ریســک پذیری نخواهنــد 

کافــی حمایــت از تســهیل تعدیــل در بســیاری از کشــورها ترکیــب، و باعــث شــده  ــا شــبکه نا داشــت. ایــن وضعیــت ب

کارگــران کســب مهارت هــای جدیــد و حرکــت بــه صنایــع صادراتــی دشــوار شــود. اســت تــا بــرای 

انتخــاب صحیــح نــوع سیاســت می توانــد هــم نتایــج توزیعــی و هــم ســرعت تعدیــل را بهبــود بخشــد. مطالعــات 

اخیــر در مــورد جنــوب آســیا، نیــاز بــه سیاســت های هدفمنــد بــرای حمایــت از ایــن فرآیندهــای انتقالــی و انتشــار 

بیشــتر منافــع حاصــل از تجــارت را برجســته می کنــد. اهمیــت چنیــن سیاســت هایی در باالتریــن ســطوح توســعه نیــز 

کــه منافــع حاصــل از تجــارت و ســرمایه گذاری  گــروه 201 در ســال 2017 بــه ایــن نتیجــه رســیدند  نمایــان اســت. رهبــران 

کفایــت توزیــع نشــده و لــذا الزم اســت تــا بــه نحــو بهتــری مــردم خــود را قــادر بــه اســتفاده از  بین المللــی، به قــدر 

کننــد. فرصت هــا و مزایــای جهانی شــدن اقتصــاد 

کتــاب »اثــرات توزیعــی تجــارت: نوآوری هــای  گــزارش ترجمــه  ای )و تلخیصــی بســیار انــدک( از فصــل چهــارم  ایــن 

تجربــی، ابزارهــای تحلیلــی و پاســخ های سیاســتی« منتشــره از ســوی بانــک جهانــی در ســال 2021 بــا عنــوان »تقویــت 

1.  Group of 20
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کــه انتخــاب سیاســت ها  گــزارش از بــه ایــن موضــوع می پــردازد  کار سیاســتی« اســت. ایــن  : یــک دســتور  گیــر تجــارت فرا

از ســوی دولت هــا می توانــد تأثیــرات اقتصــادی و سیاســی اصالحــات تجــاری را به شــدت تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ایــن 

کاهــش تحریفــات و تقویــت  کــه مکمــل یکدیگرنــد، تمرکــز دارد )»ارکان1« مــا(: )الــف(  امــر بــر روی ســه هــدف سیاســتی 

. ایــن اهــداف سیاســتی بــه انــدازه  کار کاهــش هزینه هــای تجــارت و )ج( تســریع در تعدیــل بــازار  عملکــرد بازارهــا، )ب( 

زیــادی مکمــل یکدیگرنــد. اولیــن رکــن بــرای ایجــاد بخش هــای مولدتــر در اقتصــاد در جهــت رشــد و گســترش منافــع 

، بســیار مهــم اســت. رکــن دوم اطمینــان می بخشــد  ناشــی از فرصت هــای جدیــد صادراتــی و دسترســی بیشــتر بــه بــازار

کــه رقابتمنــدی صادراتــی بنگاه هــای داخــل بــه خاطــر هزینه هــای مفــرط و بوروکراســی غیرضــروری، آســیب نبیننــد. 

کثــر ســازی منافــع حاصــل از  ــرای حدا ــر ب ــه ســمت فعالیت هــای مولدت ــران را ب کارگ ســومین رکــن، تخصیــص مجــدد 

کارگرانــی  آزادســازی تجــارت و همچنیــن اطمینــان از تحمــل هزینه هــای تعدیــل توســط کل جامعــه و نه فقــط معــدود 
کــه شغلشــان از بیــن رفتــه اســت، فراهــم می کنــد.2

گیر 2- اولویت های سیاست تکمیلی برای تجارت فرا

گــزارش، از انــواع مختلــف سیاســت ها بهــره جســته شــده اســت؛ ایــن  بــرای ترســیم ســه رکــن مذکــور در مقدمــه 

کــه موجــب اخــالل در توزیــع منافــع حاصــل  سیاســت ها به اتفــاق هــم، بــه علــل اصلــی هزینه هــای بــاالی تعدیــل 

کــه در نتیجــه شــوک ها بدتــر می شــود  گــذار  کل اقتصــاد می شــود و همچنیــن بــه بیــکاری در حــال  از تجــارت در 

گــزارش نشــان داده شــده اســت(. ماهیــت شــوک های تجــاری،  کــه در شــکل 1 پیوســت  می پردازنــد )همان طــور 

، به عنــوان یــک عامــل  صرف نظــر از اینکــه از سیاســت اصالحــات تجــاری خــود دولــت آغــاز شــده یــا از یــک کشــور دیگــر

کــه نتایــج  گرفتــه شــده اســت؛ بنابرایــن فقــط بــر روی سیاســت های تکمیلــی  از پیــش تعیین شــده و بــرون زا در نظــر 

توزیــع را بهبــود می بخشــد تمرکــز می کنیــم.

 ایــن گــزارش کــه بــه موضوعــات ایــن ارکان می پــردازد، کار را بــا کاوش در هــر یــک از ارکان شــروع می کنــد و با بحث در 

مــورد چگونگــی بهبــود »پیــچ و مهره  هــا« در جهــت تعقیــب و اجــرای سیاســت های اصــالح تجــاری در ســطح داخلــی، و 

همچنیــن اولویت هــا بــرای یــک برنامــه سیاســت جهانــی کــه بــه فقــرا نفــع می رســاند، کار را بــه پایــان می رســاند.

1.  pillar
2.  تمــام زیرنویس هــای ایــن ترجمــه، از جانــب مترجــم اســت. در ابتــدای ایــن فصــل در متــن اصلــی، عنوانــی بــا نــام »یافته هــای کلیــدی« داشــت کــه بــه بخــش نتیجه گیــری 
منتقــل شــد. همچنیــن مقدمــه ایــن فصــل، طوالنــی بــود کــه بخشــی از آن بــه زیــر تیتــر "2" انتقــال یافــت. خالصــه گــزارش و پیشــنهادات سیاســتی بــرای ایــران و همچنیــن چکیــده 
گــزارش نیــز از ســوی مترجــم اســت. متــن اصلــی فصــل در انتهــا خــود دارای شــش یادداشــت کوتــاه اســت کــه بیشــتر حــاوی توضیــح مأخذهــا هســتند و ازایــن رو ایــن یادداشــت ها 

ترجمــه و در گــزارش آورده نشــدند )مترجــم(.
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، ماننــد ســطح توســعه  کنش هــای بهینــه بــه سیاســت ها بــه شــرایط اقتصــادی و سیاســی یــک کشــور کــه وا ازآن رو 

و همچنیــن ســاختار و پیچیدگــی ســبد صادراتــی آن کشــور بســتگی دارد، بــه همیــن دلیــل احتمــااًل دامنــه و اثربخشــی 

توســعه یافته  کشــورهای  بــا  کامــاًل  کم درآمــد،  کشــورهای  در  تجــاری  اصالحــات  بــا  مرتبــط  سیاســت های  نســبی 

متفــاوت اســت. عــالوه بــر ایــن، درجــه آزادســازی نیــز به طــور گســترده ای در بیــن کشــورها متفــاوت اســت: درحالی کــه 

اســت،  بــوده  کاهــش موانــع تجــاری متمرکــز  بــر  کشــورهای درحال توســعه عمدتــًا  توافق نامه هــای  گذشــته  ها،  از 

توافقنامه هــای پیچیده تــر بــرای دســتیابی بــه یکسان ســازی سیاســت های تنظیمــی، در حــال تبدیل شــدن بــه یــک 

امــر معمــول در کشــورهای ثروتمندتــر هســتند.

کنید. 2-1 رکن یک: تحریفات بازارها را کاهش و عملکرد آن ها را تقویت 
2-1-1 فضای کسب وکار را بهبود دهید.

یــک دلیــل قــوی بــرای پرداختــن بــه رفتــار ضدرقابتــی در زمینــه اصالحــات تجــاری وجــود دارد و آن، افزایــش منافــع 

حاصــل از تجــارت اســت. گــزارش اخیــر بانــک جهانــی در مــورد تقویــت ادغــام جهانــی آرژانتیــن، وابســتگی متقابــل بین 

کــه اصالحــات  گــزارش، دســتورالعملی را پیشــنهاد می کنــد  تجــارت، رقابــت و ســرمایه گذاری را آشــکار می  ســازد. ایــن 

سیاســتی را در هــر ســه حیطــه تجــارت، رقابــت و ســرمایه گذاری در ســطح ملــی و محلــی1 تحــت پوشــش قــرار می دهــد 

تــا از طریــق آن، اثــرات تقویت کننــده متقابلــی ماننــد افزایــش ســرریز ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی2، کاهــش قــدرت 

انحصــاری در بــازار و بهبــود بهــره وری درون بنگاه هــا و بیــن بنگاه هــا و بخش هــای ایجــاد شــود.

، افزایــش بــاز بــودن تجــارت،  در نبــود موانــع قابل توجــه در برابــر قابلیــت رقابــت3 بنگاه هــا و لــذا نبــود تحریــف بــازار

از  بــه صنایــع صادراتــی می شــود و ایــن صنایــع  از ایــن بخش هــای تولیــدی  بــه تخصیــص مجــدد منابــع  منجــر 

فرصت هــای جدیــد دسترســی بــه بازارهــای جهانــی منتفــع خواهــد شــد. ایــن بده-بســتانها اجتناب ناپذیــر نیســتند 

و بارهــا هــم بخش هــای وارداتــی و هــم صادراتــی، از ایــن فرآینــد منتفــع می شــوند. به عنوان مثــال، طــی یــک دوره 

صنعتــی ســازی عمــده در ســال های 1971 تــا 1991، علی رغــم اینکــه موانــع تجــاری پایین تــر باعــث ایجــاد رقابــت بیشــتر 

بــرای صنایــع وارداتــی شــد، امــا اشــتغال در بخش هــای صــادرات و وارداتــی در موریــس افزایــش یافــت. بااین حــال، در 

مکزیــک، شــوک رقابــت از ناحیــه ورود چیــن بــه اقتصــاد جهانــی منجــر بــه تخصیــص مجــدد ســهم از بــازار جهانــی در 

1.  subnational
2.  foreign direct investment (FDI)
3.  Contestability

، بــه ســهولت ورود و خــروج بنگاه هــای جدیــد بــه بــازار اشــاره دارد. در یــک بــازار کامــاًل قابل رقابــت، بــازار بــدون هزینــه ورود و خــروج اســت. موانــع  قابلیــت رقابــت در بــازار
ورود و خــروج، میــزان قابلیــت رقابــت را کاهــش می دهــد )مترجــم(.
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درون بنگاه هــا و بیــن بنگاه هــا شــد؛ درحالی کــه بنگاه هــای بزرگ تــر و بــا بهــره وری بیشــتر احتمــال دارد ایــن شــوک را 

، صدمــه خواهنــد دیــد. کننــد، شــرکت های کوچک تــر و بــا بهــره وری کمتــر تحمــل 

کــم بــر آن اســت؛ زیــرا ایــن نهادهــا بــر احتمــال  ، تقویــت نهادهــای حا روش دیگــر بــرای بهبــود فضــای کســب وکار

کــه تأثیــرات سیاســت های اصــالح  کســب منافــع در دوران پــس از اصالحــات، مؤثرنــد. تحقیقــات نشــان می دهــد 

کــه کشــورها در آن واقع انــد، حســاس اســت. ســایر مطالعــات بــا ارائــه شــواهدی مبنــی بــر اینکــه  تجــاری بــه شــرایطی 

، ورود شــرکت  کــه مقــررات کســب وکار تجــارت منجــر بــه درآمــد بیشــتر در اقتصادهــای انعطاف پذیــر می شــود، جایــی 

کــه ورود بنــگاه را تســهیل می کننــد، افزایــش  را تســهیل می کنــد، از ایــن یافتــه پشــتیبانی می کننــد. در کشــورهایی 

یــک درصــدی تجــارت، بــه افزایــش 0/5 درصــدی درآمــد ســرانه منجــر می شــود؛ امــا تجــارت تأثیــری بــر درآمــد در 

کــه تأثیــرات آزادســازی تجــارت، بــه وجــود تحریــف در  اقتصادهــای بســته تر نــدارد. دیگــر مطالعــات نشــان می دهــد 

ســازمان های غیرتجــاری1 و امــکان حــذف آن،  بســتگی دارد. تجــارت آزاد منجــر بــه رشــد ســریع اقتصــادی می شــود؛ 

کــه پــس از اصالحــات تجــاری، بــا رشــد  امــا فقــط در کشــورهای دارای محیــط مناســب بــرای تجــارت. کشــورهایی 

کــه عمومــًا از طریــق حمایــت از بخش هــای داخلــی، سیاســت های اقتصــاد  اقتصــادی روبــرو نشــدند، آن هایــی بودنــد 

کردنــد. ــر  ــا عــدم ثبــات سیاســی، اصالحــات را بی اث کالن انقباضــی در دوران پــس از اصالحــات و یــا مواجــه ب

فضــای مناســب کســب وکار بــرای جــذب FDI بــرای کشــورهایی کــه امیدوارنــد از افزایــش بــاز بــودن تجــارت منتفــع 

کــه 21 درصــد از  شــوند، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. مطالعــات بــرای دوره 1950 تــا 1998 نشــان می دهــد 

تأثیــر آزادســازی بــر رشــد، از طریــق ســرمایه گذاری ثابــت2 بیشــتر حاصــل شــده اســت. ایــن تأثیــرات به ویــژه بــرای 

کشــورهای  کرده انــد، چشــمگیر بــوده اســت؛ باألخــص در  کــه طــی دهه هــای 1980 و 1990 آزادســازی  کشــورهایی 

بــر  اتــکاء  افزایــش  زیــرا  اســت؛  محــدود  آن هــا  در  بیشــتر  داخلــی  ســرمایه گذاری  پتانســیل  کــه  درحال توســعه ای 

کارگــران محلــی، موجــب منافــع  ســرمایه گذاران خارجــی بــرای تقویــت بهــره وری از طریــق انتشــار دانــش و فــن آوری بــه 

کــی از ایــن موضــوع اســت. رشــد ایــن کشــور در دهه هــای اخیــر عمدتــًا ناشــی از آزادســازی  می شــود. تجربــه ویتنــام حا

کــه ایــن کشــور از کشــاورزی معیشــتی بــه ســمت  کــه موجــب شــده  و ســرایت وســیع قــدرت خریــد خارجــی بــوده اســت 

ــرای  کنــد. اهمیــت فضــای کســب وکار گســترده تر ب افزایــش صرفه جویــی ناشــی از تجمــع3 و توســعه صنعتــی حرکــت 

1.  nontrade institutions
. در ایــران، تشــکیالت و مؤسســات غیــر تجارتــی، کلیــه تشــکیالت و مؤسســاتی هســتند کــه بــرای مقاصــد غیــر تجارتــی از قبیــل امــور علمــی یــا ادبــی یــا امــور خیریــه و امثــال 
آن تشــکیل می شــوند؛ اعــم از آنکــه مؤسســین و تشــکیل دهندگان قصــد انتفــاع داشــته یــا نداشــته باشــند. تشــکیالت و مؤسســات مزبــور می تواننــد عناوینــی از قبیــل انجمــن، 
کانــون یــا بنــگاه و امثــال آن اختیــار نماینــد، ولــی اتخــاذ عناوینــی کــه اختصــاص بــه تشــکیالت دولتــی و کشــوری دارد، از طــرف مؤسســات مزبــور ممکــن نخواهــد بــود. )مترجــم(.
2.  capital investment
3.  agglomeration economies
صرفــه ناشــی از تجمــع، مزایایــی اســت کــه وقتــی بنگاه هــا و مــردم در شــهرها و خوشــه های صنعتــی در کنــار یکدیگــر قــرار می گیرنــد حاصــل می شــود؛ مثــاًل کاهــش هزینه هــا 
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کنــش بهتــر ســرمایه گذاری بــه اصالحــات تجــاری، توســط ترجیحــات اظهارشــده از ســوی ســرمایه گذاران پشــتیبانی  وا

می شــود.

شــرکت های  عملیــات  درگیــر  کــه  بین المللــی  بازرگانــی  مدیــر   750 از  بیــش  از  جهانــی  نظرســنجی  یــک   
ً
اخیــرا

کــه  کــرده اســت  گی هــای کشــوری اشــاره  چندملیتــی در کشــورهای درحال توســعه بوده  انــد، بــه تعــداد زیــادی از ویژ

گی هــا شــامل )الــف(  گی هــا به طــور خاصــی بــرای ســرمایه گذاران مهــم هســتند. بــه ترتیــب اهمیــت، ایــن ویژ ایــن ویژ

کیفیــت قانونــی و مقــررات، )ج( انــدازه بــازار داخلــی و )د( ثبــات کالن اقتصــادی و نــرخ  ثبــات سیاســی و امنیــت، )ب( 

کنتــرل یــک کشــور هســتند )ماننــد انــدازه بــازار داخلــی(،  گرچــه برخــی از ایــن متغیرهــا خــارج از  ارز مطلــوب هســتند. ا

کــه ســاده، شــفاف و قابــل پیش بینــی باشــد، آزادی عمــل قابل توجهــی دارنــد. امــا دولت هــا بــرای طراحــی مقرراتــی 

رونــد  تســهیل  بــرای  می توانــد  ســرمایه گذاری  توافق نامه هــای  و  ســرمایه گذاری  بــا  مرتبــط  نهادهــای  تقویــت 

ســرمایه گذاری مفیــد باشــد. در ایــن میــان، مهم تریــن عامــل، تقویــت نهادهــا به منظــور جــذب ســرمایه گذاری اســت. 

کــش بــا اســتفاده از اســتراتژی های تشــویق ســرمایه گذاری توانســته اند ســرمایه گذاری های  کاســتاریکا، مالــزی و مرا

ــی2 پشــتیبانی می کننــد، جــذب نماینــد. ایــن اســتراتژی های  ــه از ادغــام در زنجیره هــای ارزش جهان ک تحول آفریــن1 

اثربخشــی  بهبــود  )ب(   ،FDI توافقنامه هــای  توســعه  )الــف(  اســت:  مــوارد  ایــن  شــامل  ســرمایه گذاری  تشــویق 

سیاســت ها، و تــالش بــرای جــذب و تســهیل FDI )ماننــد رژیم هــای پیشــرفته مشــارکت ســرمایه گذار3( )ج( بهبــود 

کاهــش ریســک ســلب مالکیــت و  اثربخشــی مشــوق های ســرمایه گذاری و )د( تقویــت اعتمــاد ســرمایه گذار از طریــق 

ترویــج بهتریــن روش هــا به منظــور مدیریــت شــکایات مرتبــط بــا ســرمایه گذاری.

کنید. 2-1-2 توانائی های بنگاه ها را تقویت 

کننــد. مجموعــه  کــه دولت هــا می تواننــد بنگاه هــا را بــه صادرکننــدگان موفــق تبدیــل  روش هــای زیــادی وجــود دارد 

کننــدگان مهــم، بــر افزایــش بهــره وری از طریــق تقویــت توانایی هــا،  اقدامــات مهــم بــرای تبدیــل بنگاه هــا بــه صــادرات 

بهبــود شــیوه های مدیریتــی و ســازمانی، شایســتگی ها بــرای نــوآوری، و مهارت هــای نیــروی متمرکــز اســت. بــرای 

کارگــران  مثــال، ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه مدیــران اجرایــی بــرای بهبــود شــیوه های مدیریتــی و ایجــاد مدیــران و 

به واسطه دسترسی مشترک به زیرساخت هایی همچون برق، آب، جاده و... )مترجم(.
1.  transformative investments

بــه ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها گفتــه می شــود. ایــن نــوع ســرمایه گذاری ها، امــکان دســتیابی بــه نتایــج اجتماعــی و زیســت محیطی را در کنــار نتایــج اقتصــادی ممکــن 
می ســازد و موجــب توســعه صنایــع می شــود. )مترجــم(.

2.  Global value chains (GVC)
3.  investor entry
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، افزایــش جــذب فناوری هــا در بخش هــای دارای اولویــت اســت. در ایــن رابطــه، ایــن مــوارد  کــوچ و منتــور1. روش دیگــر

 ، پیشــنهاد می شــود )الــف( ارائــه حمایــت مالــی از کســب وکارها بــرای بــه دســت آوردن تجهیــزات دارای فــن آوری باالتــر

ــای  ــا برنامه ه ــر ی ــات بهت ــم آوری اطالع ــق فراه ــن آوری از طری ــاء ف ــت ارتق ــزه در جه ــاد انگی ــرای ایج ــالت ب )ب( مداخ

کمــک بــه ورود   ، کــه محیــط مناســب و راحتــی را بــرای ارتقــا مهیــا می کنــد. روش دیگــر کتــور2 و )ج( قوانینــی  انبا

بنگاه هــا بــه بخــش رســمی اســت. پــس از اصالحــات تجــاری دوره 2002-1983، گســتردگی غیررســمی بــودن در برزیــل 

کــه هزینه هــای اخــراج را افزایــش مــی داد و محدودیت هــای بیشــتری را  عمدتــًا بــه خاطــر اصالحاتــی در داخلــی بــود 

کاهــش  گرچــه سیاســت های  در مــورد اضافــه کاری ایجــاد می کــرد. تحقیقــات اخیــر راجــع بــه برزیــل نشــان می دهــد ا

بخــش غیررســمی می توانــد باعــث افزایــش بهــره وری و رفــاه شــود، امــا ایــن اتفــاق می توانــد در ازای افزایــش احتمالــی 

بیــکاری باشــد.

کــه دولت هــا می تواننــد از طریــق آن هــا بــه محدودیت هــای ســرمایه ای  همچنیــن روش هــای بســیاری وجــود دارد 

کــه بنگاه هــا بــا آن مواجــه هســتند، به ویــژه طــی تعدیــل تجــاری، بپردازنــد. ایــن امــر به ویــژه در مــورد بنگاه هــای 

کــه شــواهد در هنــد و پــرو نشــان می دهــد، ایــن  کاربــرد دارد. همان طــور  کشــورهای درحال توســعه  کوچک تــر در 

کــه دولت هــا می تواننــد بــه رفــع  کار آیــد. راهــی  موضــوع همچنیــن می توانــد در مــورد بنگاه هــای بزرگ تــر نیــز بــه 

کننــد، برنامه هــای افزایــش تأمیــن اعتبــار بــرای بنگاه هــا به منظــور جهت دهــی  محدودیت هــای ســرمایه گذاری کمــک 

کــه احتمــااًل  ، ســرمایه گذاری مالــی در فناوری هــای جدیــد و یــا تقویــت بخش هایــی  کســب وکار مجــدد مدل هــای 

قادرنــد توســعه یابنــد، می باشــد. دسترســی بهتــر بــه منابــع مالــی بــرای توســعه تجــارت از طریــق اعطــای تســهیالت 

نیــز می توانــد اقدامــی ضــروری بــرای دسترســی بنگاه هــا بــه بازارهــای جهانــی باشــد. تجربیــات حاصــل از برنامــه کمــک 

کــه رفــع محدودیت هــای  مالــی به منظــور صادراتــی شــدن در کشــور تونــس، موســوم بــه فامکــس3، نشــان می دهــد 

کوتاه مــدت  کــه از صــادرات بنگاه هــا جلوگیــری می کنــد، ســاده نیســت. هرچنــد فامکــس در  پرداخــت اعتبــار مالــی  ای 

بــه دســتاوردهای قابل توجهــی دســت یافــت، امــا تأثیــر آن پــس از ســه ســال به مــرور ناپدیــد شــد.

1.  coaching and mentoring
منتــور فــردی اســت کــه دارای دانــش باالیــی بــوده و بــه افــرادی کــه تجربــه کمتــری دارنــد بــا تجربــه شــخصی خویــش کمــک می کنــد و اعتمادبه نفــس و رضایت منــدی افــراد را 
 غیررســمی اســت کــه البتــه در برخــی از مــوارد، رســمی هــم می توانــد باشــد. منتــور 

ً
بــاال می بــرد. ایــن فرآینــد انتقــال تجربــه، طوالنی مــدت بــوده و روابــط بیــن فــرد و منتــور غالبــا

 راهنمایــی می کنــد و جــواب ســؤاالت فــرد مراجعه کننــده را می دهــد؛ درواقــع منتورینــگ چیــزی شــبیه بــه رابطــه شــاگرد و اســتادی اســت. منتورینــگ بــرای کســی مناســب 
ً
صرفــا

اســت کــه ســؤاالتی در ذهــن دارد و بــه دنبــال جــواب از یــک فــرد باتجربــه اســت؛ امــا کوچینــگ یــک فرآینــد کوتاه مــدت اســت. کــوچ بــه فــرد مراجعه کننــده کمــک می کنــد تــا 
اســتعدادهای ذاتــی خویــش را بشناســد و امکاناتــی را کــه در دســت دارد بــه کار بگیــرد. در کوچینــگ، آن قــدر بایــد از فــرد ســؤاالت هدفمنــد پرســید تــا توانایی هــای بالقــوه و 

عالیقــش را یافــت. فرآینــد کوچینــگ یعنــی بــه فــرد کمــک کنیــم تــا از چیــزی کــه هســت بــه چیــزی کــه می خواهــد بشــود، برســد )مترجــم(.
2.  Incubator
( از طریــق فراهــم کــردن فضــای کاری، ســرمایه اولیــه، مربیگــری و آمــوزش دادن بــه کارآفرینــان و اســتارتا  پ  های نوپــا کمــک می کننــد تــا مشکالتشــان را  مرکــز رشــد )انکوباتــور

حــل کننــد و کسب وکارشــان را رشــد دهنــد )مترجــم(.
3.  Fonds d’Accès aux Marchés d’Exportation(FAMEX)صندوق دسترسی به بازار صادرات
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روش دیگــر بــرای افزایــش صــادرات، تمرکــز گســترده بــر رویکــرد مقابلــه بــا محدودیت هــای تجــاری اســت. یکــی از 

مزایــای بــاز بــودن تجــارت، ازجملــه بــرای بنگاه هــای تولیدکننــده محصــوالت رقیــب واردات، دسترســی بــه نهاده هــای 

ــی  کاهــش 10 درصــدی تعرفــه نهاده هــای واردات ــزی، هــر  ــرای بنگاه هــای صنعتــی در اندون ــر خارجــی اســت. ب ارزان ت

کــه در بســیاری از  منجــر بــه افزایــش بهــره وری 12 درصــدی بنگاه هــای واردکننــده نهاده هــا می شــود؛ نتیجــه ای 

اقتصادهــای پیشــرفته و همچنیــن در چیــن و هنــد نیــز مالحظــه می شــود. عــالوه بــر ایــن، رفــع محدودیت هــای 

تجــارت خدمــات، ضمــن رفــع تعرفــه بــر کاالهــا، می توانــد هزینه هــای بنگاه هــا را نیــز کاهــش دهــد و ادغــام در GVC هــا 

را بــرای بنگاه هــا امکان پذیــر کنــد؛ زیــرا خدمــات، نقــش اصلــی را بــرای رســاندن نهــاده بــه بخــش صنعــت ایفــاء می کند.

دولت هــا همچنیــن می تواننــد بــا حمایــت از تقویــت پیوندهــا بیــن شــرکت های بــزرگ چندملیتــی بــا تولیدکننــدگان 

، کل منافــع حاصــل از تجــارت و همچنیــن توزیــع آن را بهبــود دهند. در حقیقــت، در مکزیک، پیوند ضعیف  کوچک تــر

بیــن بخش هــای قابل مبادلــه بــا غیرقابل مبادلــه، تأثیــرات مثبــت صــادرات بــر رشــد بنگاه هــای واقــع در بخش هــای 

کاســتاریکا پس ازاینکــه بنگاه هــای داخلــی،  کــرده اســت. در  غیرقابل مبادلــه و به تبــع آن، درآمــد ســرانه را محــدود 

ــه  ــود تجرب ــرد خ ــی را در عملک ــوی و مداوم ــرفت ق ــا پیش ــد، بنگاه ه کردن ــروع  ــی را ش ــرکت های چندملیت ــه ش ــه ب عرض

کار خــود را افزایــش دادنــد و از افزایــش بهــره وری کل عوامــل  کردنــد. به طــور متوســط   ، بنگاه هــا 26 درصــد نیــروی 

گرچــه توســعه خودبه خــودی پیوندهــا، بســیار  تولیــد از 6 درصــد بــه 9 درصــد طــی چهــار ســال برخــوردار شــدند. ا

بعیــد اســت )به ویــژه در وضعیــت درآمــد پاییــن(، روش هــای زیــادی بــرای تقویــت چنیــن پیوندهایــی وجــود دارنــد؛ 

- کســب وکار1 و اســتفاده از رویکردهــای رگالتــوری2. هــر  کــردن اطالعــات، تســهیل روابــط کســب وکار به ویــژه بــا فراهــم 

کــه باعــث دلســردی  نــوع قواعــد بیشــتر تجویــزی )ماننــد الزامــات بیشــتر داخلــی( نبایــد آن قــدر ســخت گیرانه باشــد 

ــود. ــرمایه گذاری ش س

2-1-3 منافع را به مصرف کنندگان انتقال دهید.

ــرف،  ــش مص ــارت در بخ ــل از تج ــع حاص ــاندن مناف ــر رس کث ــه حدا ــرای ب ــازار3 ب ــت در ب ــت رقاب ــش قابلی ــت افزای اهمی

بااهمیــت اســت. تحریفــات در بــازار عوامــل و محصــوالت، مانــع انتقــال منافــع ناشــی از اصالحــات آزادســازی بــه 

1.  business-to-business relationships
2.  regulatory approaches

یعنی دولت به جای تصدی گری در امور غیرضروری، به نظارت و تنظیم مقررات بپردازد. )مترجم(.
3.  market contestability

در یــک بــازار قابل رقابــت، موانــع کمــی بــرای ورود و خــروج وجــود بــه بــازار دارد و بنابرایــن، صادرکننــدگان جدیــد قادرنــد داخــل بــازار شــده، ســبب رقابتــی تازه نفــس بــرای 
کســب وکارهای مســتقر شــوند )مترجــم(.
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مصرف کننــدگان می شــود. ایــن تأثیــرات ممکــن اســت در بخــش خرده فروشــی قابل توجــه باشــد؛ زیــرا ایــن بخش هــا 

در کشــورهای درحال توســعه نســبت بــه کشــورهای توســعه یافته، خیلــی کمتــر قابل رقابــت هســتند. یکــی از دالیــل 

ــد. ــدود می کنن ــود را مح ــای خ ــه بخش ه ــاال1، ورود ب ــهم ب ــای دارای س ــه بنگاه ه ک ــت  ــن اس ، ای ــر ــن ام ای

عــالوه بــر ایــن، هزینه هــای بــاالی معامالتــی در بســیاری از ایــن بخش هــا می توانــد بــه میــزان قابل توجهــی منافــع 

کارگــران می شــود و  کاهــش دهــد. رقابــت، موجــب تحریــک بنگاه هــا بــه پرداخــت دســتمزد باالتــر بــه  افــراد فقیــر را 

کاهــش دهــد. مطالعــات نشــان می دهــد عــدم رقابــت در فعالیت هــای  می توانــد انــدازه بخــش غیررســمی اقتصــاد را 

بــرای  از اصالحــات تجــاری  ناچیــز شــدن منافــع حاصــل  بــه معنــای  توزیــع و خدمــات لجســتیکی  حمل ونقــل، 

خانوارهــای فقیــر اســت؛ بنابرایــن یــک اســتدالل قــوی و مدافــع فقــرا، بــرای توجیــه رفــع رفتــار ضــد رقابتــی در زمینــه 

ــا رقابــت و همچنیــن همــکاری بین المللــی  اصالحــات تجــاری وجــود دارد. اهــرم اصلــی، تقویــت نهادهــای مرتبــط ب

ــد از )الــف(  کار عبارت ان ــرای ایــن  ــازی اســت. اقدامــات ممکــن ب در مــورد اســتانداردها به منظــور برابرســازی زمیــن ب

ــی، )ب(  ــی بخش ــد رقابت ــررات ض ــو مق ــن لغ ــد و همچنی ــت  کن ــازار آزاد حمای ــه از ب ک ــی  ــدار رقابت ــررات طرف ــب مق تصوی

ترویــج بی طرفــی در امــر رقابــت و کمک هــای غیرتحریفــی دولتــی، )ج( قانــون مؤثــر بــر رقابــت و اجــرای قوانیــن ضــد 

. انحصــار

2-2 رکن دو: هزینه های تجارت را کاهش دهید.
2-2-1 در زیرســاخت های ارتباطــی، به ویــژه در زیرســاخت های ارتباطــی مناطــق عقب مانــده، ســرمایه گذاری 

کنیــد.

، بــه خانوارهــای فقیــر امــکان دسترســی بــه بازارهــا و انتقــال  کاهــش هزینه هــای تجــارت از طریــق زیرســاخت های بهتــر

از کشــاورزی معیشــتی بــه کشــاورزی نقــدی2 را می دهــد؛ ضمــن اینکــه بنگاه هــای کوچــک و متوســط را قــادر می ســازد 

کننــد. ایــن امــر  تــا رشــد و بــه نهاده هــا بــا قیمــت رقابتــی در ســطح جهانــی و فنــاوری بین المللــی دسترســی پیــدا 

ــر اســاس تجربیــات تاریخــی نیــز تائیــد می شــود: شــبکه راه آهــن در آرژانتیــن در اواخــر قــرن نوزدهــم نقــش مهمــی  ب

ــای  ــش هزینه ه کاه ــث  ــن باع ــبکه راه آه ــاخت ش ــد، س ــت. در هن ــان داش ــور در آن زم ــن کش ــادی ای ــعه اقتص در توس

، افزایــش تجــارت بیــن مناطــق درون کشــور و همچنیــن  تجــاری و رفــع اختــالف قیمت هــای بیــن مناطــق درون کشــور

1.  incumbent firms
2.  cash crops

کشــاورزی نقــدی )نقــدکاری یــا کشــاورزی بــرای ســود( گونــه ای از کاشــت در کشــاورزی اســت کــه بــا هــدف فــروش محصــوالت کشــاورزی بــرای ســودآوری انجــام می گیــرد و نــه 
 بــرای تغذیــه خانــواده و یــا دام هــای خــود کشــاورز )مترجــم(.

ً
صرفــا
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کــه موجــب  در ســطح بین المللــی، و افزایــش درآمــد شــد؛ بدیــن ترتیــب، تمرکــز بــر رفــع هزینه هــای تجــاری دائمــًا بــاال 

گســترده منافــع حاصــل از آزادســازی تجــارت ضــروری  محدودیــت در مناطــق دورافتــاده می شــود، بــرای تقســیم 

اســت.

کشــورها بســیار مناســب اســت.  کمتــر صنعتــی درون  ایــن امــر به ویــژه بــرای حمایــت از مناطــق عقب مانــده و 

صنایــع اغلــب از نظــر جغرافیایــی خوشــه بندی می شــوند و ایــن به نوبــه خــود، موجــب می شــود تــا غالبــًا تأثیــرات 

شــوک های تجــاری از نظــر جغرافیایــی بســیار متمرکــز شــود. عــالوه بــر فاصلــه جغرافیایــی، وجــود ایســت بازرســی ها 

کــه در مرزهــا دیــده  کــه ایــن مانــع، فراتــر از موانعــی اســت  ک تجــاری قابل توجهــی شــود  نیــز می توانــد موجــب اصطــکا

کــه موانــع  می شــود )موانعــی نظیــر تنگناهــای تســهیل تجــارت و حمل ونقــل یــا حتــی تعرفه هــا(. سیاســت هایی 

ــرر  ــات، متض ــه اصالح ــت در نتیج ــن اس ــه ممک ک ــادی  ــای اقتص ــق و بنگاه ه ــت مناط ــام و رقاب ــر و از ادغ ــرزی را کمت م

ــاده و ضعیــف ارتباطــی،  ــادی داشــته باشــند. زیرســاخت های دورافت ــر زی شــوند پشــتیبانی می کننــد، می تواننــد تأثی

کاهــش هــر  کننــد.  کاالهــا و خدمــات حیاتــی را از دســترس خــارج  هزینه هــای تولیــد را افزایــش می دهنــد و می تواننــد 

ــور  ــر واردات کش ــی ب ــا اعمال ــی تعرفه ه ــدی تمام ــش 1/5 درص کاه ــادل  ــل، مع ــالت در داخ ــان معام ــک روز مدت زم ی

ــود. ــادرات ش ــدی ص ــش هفت درص ــه افزای ــر ب ــد منج ــت و می توان اس

کیفیــت و ارتبــاط هوایــی  کاهــش هزینه هــای تجــارت همچنیــن مســتلزم دسترســی خــوب بــه بندرگاه هــای با

کیفیــت و دسترســی بــه بنــادر تأثیــرات  کــه 90 درصــد حمل ونقــل تجــاری از طریــق دریــا انجــام می شــود،  اســت. ازآنجا

ــر  ــارت تأثی ــدی از تج ــرای بهره من ــورها ب ــی کش ــر توانای ــود، ب ــه خ ــن به نوب ــی دارد و ای ــارت جهان ــوی تج ــر الگ ــادی ب زی

کاالهــای فاسدشــدنی همچــون محصــوالت باغــی، ارتبــاط فرودگاهــی نیــز می توانــد بــرای  می گــذارد. حتــی بــرای 

رشــد صــادرات ضــروری باشــد. هنگامی کــه دو شــهر از طریــق یــک ارتبــاط هوایــی بــه هــم متصــل می شــوند، افزایــش 

زیــادی در شــاخص  های معــرف ادغــام رخ می دهــد؛ شــاخص هایی ماننــد مالکیــت متقابــل شــرکت ها1 و تعــداد 

کــه هــر دو شــهر در آن مشــارکت دارنــد. نمایشــگاه های تجــاری 

کشــورهای  عــالوه بــر ایــن، بــا افزایــش اهمیــت تجــارت الکترونیکــی، دسترســی بــه اینترنــت بــرای بنگاه هــای 

، جریــان اطالعــات  درحال توســعه به منظــور دسترســی بــه بازارهــای خارجــی ضــروری اســت. در ســال های اخیــر

کاالهــای ســنتی را نیــز تســهیل  بیــن کشــوری بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه و درعین حــال، ایــن اتفــاق، تجــارت 

کاهــش داده انــد.  کــرده اســت. زیرســاخت های ســامانه های تجــارت الکترونیکــی، هزینه هــای تجــارت را تــا 60 درصــد 

1.  cross-ownership of companies
وضعیتی که در آن، دو شرکت سهام یکدیگر را داشته باشند )مترجم(.
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بــود و  بــا محدودیت هــای فاصله  گــذاری اجتماعــی همــراه  کــه  کوویــد 19  ایــن مهــم به خصــوص طــی همه گیــری 

موجــب شــد تــا تقاضــا بــرای تجــارت آنالیــن را بســیار افزایــش دهــد، نمایان  تــر شــده اســت. بهبــود فنــاوری اطالعــات و 

ارتباطــات ازجملــه آزادســازی خدمــات ICT، ســرمایه گذاری در زیرســاخت های ICT و توســعه پهنــای بانــد پرســرعت، 

کارگــران کمتــر ماهــر  کــه اغلــب  در حــال حاضــر ضــروری اســت. ممکــن اســت ایــن زیرســاخت ها بــه بنگاه هــای کوچکــی 

کارایــی بیشــتری در خــارج از کشــور بــه رقابــت بپردازنــد. در چیــن،  کار می گیرنــد، اجــازه دهنــد تــا بــا  غیررســمی را بــه 

گســترش چشــمگیر صــادرات طــی دو دهــه گذشــته، تاانــدازه ای مرهــون تســهیل صــادرت از طریــق توســعه اینترنــت 

ــرای  در تمامــی اســتان های ایــن کشــور بــوده اســت. در ایــن کشــور به واســطه هزینه هــای پاییــن کســب اطالعــات ب

ــد. ــش دهن ــتغال را افزای ــد و اش ــادرات، تولی ــتند ص ــا توانس ــا، بنگاه ه ــدگان نهاده ه ــداران و عرضه کنن خری

حمایــت از زنجیره هــای ارزش کشــاورزی می توانــد راه دیگــری بــرای تقویــت مناطــق متأثــر از تعدیــل تجاری باشــد؛ 

کافی انــد. تمرکــز بــر زنجیره هــای ارزش  خصوصــًا بــه دلیــل اینکــه ســرمایه گذاری در زیرســاخت های روســتایی اغلــب نا

بــازار1 را به طــور  گســترده ای از شکســت های  کشــاورزی غالبــًا می توانــد مجموعــه  کشــاورزی و فــرآوری محصــوالت 

ــود  ــدرن و نب ــاوری م ــدان فن ــی، فق ــع مال ــه مناب ــی ب ــف دسترس ــردن ضع ک ــرف  ــه برط ــد؛ ازجمل ــرف نمای ــان برط هم زم

کــم مهــارت  کارگــران ضعیــف و  کــه ایــن اقــدام به نوبــه خــود، بــه جــذب  ظرفیت هــای بازاریابــی و مهارت هــای مدیریتــی 

کلیــدی در ایــن زمینــه، اطمینــان از یــک فضــای قــوی قــراردادی در امتــداد زنجیــره  کمــک می کنــد. یــک مســئله 

کــه کشــاورزان قــراردادی2، فنــاوری را بــه خــارج از زنجیــره منتقــل  ارزش اســت تــا بــرای مثــال، اطمینــان حاصــل شــود 

نمی کننــد و مکانیســم های شــفاف قیمت گــذاری ایجــاد می شــود.

کنید. 2-2-2 تسهیل تجاری و نهادهای مرتبط با تجارت را تقویت 

ــژه  ــود؛ به وی ــت ش ــر وضعی ــب تغیی ــد موج ــز می توان ــتند نی ــرو هس ــا آن روب ــا ب ــا در مرزه ــه بنگاه ه ک ــی  ــش هزینه های کاه

ایجــاد تســهیل تجــاری قــادر اســت بــا رفــع مــوارد زائــد در رویه هــا و فرایندهــای فنــی و حقوقــی مرتبــط با کاالهــای عبوری 

از مرزهــا، زمــان و هزینــه تجــارت مــرزی را در کشــورها کاهــش دهــد. رفــع تنگناهــای اداری و نظارتــی در مرزهــا می توانــد 

1.  market failures
فــرض بــر ایــن اســت کــه ســازوکار بــازار بــه بهینــه پرتــو منجــر می شــود؛ یعنــی بهتــر شــدن اوضــاع فعالیــن اقتصــادی، اعــم از مصرف  کننــدگان یــا بنگاه هــای تولیــدی، همــراه بــا 
بدتــر شــدن وضــع دیگــران نباشــد. ایــن امــر به واســطه کارایــی تخصیــص منابــع در ســازوکار بــازار اتفــاق می افتــد. هــرگاه بــازار قــادر نباشــد تــا تخصیــص منابــع را به صــورت 
کارا صــورت دهــد، گفتــه می شــود کــه شکســت بــازار رخ داده اســت. ایــن شکســت بــه خاطــر دالیلــی چــون وجــود اطالعــات نامتقــارن، عــدم وجــود بــازار رقابتــی، عــدم تمایــل 
ــازار  ــد کــه دولــت الجــرم بایســتی در برخــی از مــوارد، در ب ــرات بیرونــی اســت. ایــن موضــوع، تصدیــق می کن ــد کاالهــای عمومــی، ایجــاد انحصــارات و اث ــه تولی بنگاه هــای ب

دخالــت کنــد )مترجــم(.
2.  contracted farmers
ــرد کــه ایــن توافــق  در کشــاورزی قــراردادی، تولیــد و عرضــه محصــوالت کشــاورزی بــر اســاس توافق نامــه بیــن کشــاورزان و شــرکت های فــرآوری و یــا بازاریابــی صــورت می گی

ــا قیمت هــای از پیــش تعیین شــده انجــام می شــود )مترجــم(. ــب ب اغل
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کاهــش هزینه هــای تجــارت، تقویــت رقابتمنــدی و حمایــت از توســعه اقتصــادی داشــته باشــد.  تأثیــرات مهمــی را در 

در حــال حاضــر در بســیاری از کشــورهای درحال توســعه، تأخیرهــای گمرکــی و مــرزی، مانــع بزرگ تــری بــرای تجــارت در 

کــه مهم تریــن منافــع اقتصــادی حاصــل  ــا تعرفه هــا محســوب می شــود. تجزیه وتحلیل هــا نشــان می دهنــد  مقایســه ب

کاهــش موانــع غیرتعرفــه  ای و اقدامــات تســهیل تجــاری حاصــل  از اجــرای منطقــه تجــارت آزاد قــاره آفریقــا، از طریــق 

کوویــد 19 بســیار مهــم اســت؛ زیــرا  شــده اســت. ایــن امــر به ویــژه بــرای رفــع بســیاری از اثــرات بالقــوه بیمــاری همه گیــر 

کســن ها، ضــرورت وافــری دارد. تســهیل تجــارت بــرای جابجایــی محصــوالت و تجهیــزات پزشــکی مرتبــط، ازجملــه وا

راه دیگــر بــرای کاهــش هزینه هــای تجــارت، رفــع موانــع تجــاری در مرزهــا اســت. یــک مانــع اساســی در ایــن رابطــه، 

کــه اینهــا بیشــتر بــه بنگاه هــای  کارآمــد، وجــود فســاد، ایجــاد دردســر و فــرار از تعرفــه در مرزهاســت  رواج رویه هــای نا

کــه بنگاه هــا تولیــد و تجــارت  کوچک تــر و تجــار زن صدمــه میزنــد. چنیــن موانعــی می توانــد تأثیــر بســزایی در نحــوه ای 

خــود را ســازمان دهی می کننــد، داشــته باشــد و در مــوارد حــاد و غیرمعمــول، حتــی ممکــن اســت باعــث شــود تــا 

کــه در نتایــج مــورد انتظــار از پرداخــت  بنگاه هــا هزینه هــای اضافــی قابل توجهــی را بپردازنــد تــا از عــدم اطمینانــی 

، ارائــه اطالعــات  گاســکار گرچــه راه حل هــای نهــادی و فنــاوری وجــود دارد. در مادا کننــد؛  رشــوه وجــود دارد، اجتنــاب 

بهتــر بــه بازرســان گمرکــی و نیــز انجــام نظــارت از طریــق بازرســی های ثالــث، کشــف و بازرســی را بهبــود بخشــیده اســت.

همچنیــن بــه سیاســت های مکملــی نیــاز اســت کــه ایــن سیاســت ها، نهادهــای مرتبــط بــا تجــارت و ســرمایه گذاری 

ــرای رفــع  را تقویــت می کننــد. ایــن سیاســت ها می تواننــد شــامل اقدامــات تقویــت ســازمان های تشــویق صــادرات ب

کــه دانــش در مــورد شــرکای تجــاری ممکــن اســت  شکســت های اطالعاتــی1 در طــرف خریــدار باشــند؛ در جایــی 

کاهــش  کمتــری نمــود و بیشــتر بــر  محــدود باشــد. در ایــن راســتا، بایســتی بــه تشــویق بنگاه هــای منفــرد توجــه 

کــه صادرکننــدگان  شکســت های هماهنگــی2 مرتبــط بــا موانــع اطالعاتــی و توســعه ابزارهایــی ماننــد پلتفرم هــای وب 

ــرد. ک ــز  ــد تمرک ــت می کنن ــترس را فهرس در دس

همچنیــن هماهنگــی در تنظیــم مقــررات در مــواردی ماننــد مقــررات راجــع اســتانداردها نیــز می توانــد منافــع 

حاصــل از تجــارت را افزایــش دهــد. هماهنگــی بیــن شــمال - جنــوب3 در رابطــه موانــع فنــی تجــارت )کــه از نــوع 

1.  information failures
شکســت اطالعاتــی زمانــی اتفــاق می افتــد کــه افــراد اطالعــات نادرســت، ناقــص، نامشــخص یــا بدفهــم داشــته باشــند و بنابرایــن به طــور بالقــوه گزینه هــای اشــتباه را انتخــاب 

ــد )مترجــم(. می کنن
2.  coordination failures
در اقتصــاد، شکســت هماهنگــی در زمــره شکســت بــازار اســت و می توانــد توضیحــی بــر علــت رکــود اقتصــادی از طریــق عــدم هماهنگــی بنگاه هــا و ســایر تنظیم کننــدگان قیمــت 
باشــد. در یــک سیســتم اقتصــادی بــا تعــادل چندگانــه، عــدم هماهنگــی زمانــی اتفــاق می افتــد کــه گروهــی از بنگاه هــا قــادر باشــند تــا تعــادل مطلوب تــری را بــه دســت آورنــد، 

امــا بــه دلیــل عدم  هماهنگــی بــا ســایرین در تصمیم گیــری، موفــق بــه ایــن کار نمی شــوند )مترجــم(.
3.  کشورهای توسعه یافته- کشورهای درحال توسعه )مترجم(.
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می دهــد.  گســترش  را  درحال توســعه  و  توســعه یافته  کشــورهای  بیــن  تجــارت  اســت(  غیرتعرفــه  ای  رویه هــای 

ک آفریقــا بــه اتحادیه اروپا شــده اســت. الزم  اســتانداردهای غیرهماهنــگ1 باعــث کاهــش صــادرات منســوجات و پوشــا

کاهــش هزینه  هــای اســتانداردهای محصــول،  اســت تشــویق صــادرات محصــوالت صنعتــی آفریقــا از طریــق رویه هــای 

ازجملــه هماهنگ  ســازی بین المللــی2 دراین بــاره، تکمیــل شــود. اســتانداردهای محصــول به طــور قابل توجهــی بــر 

دسترســی بــه بازارهــای خارجــی بنگاه هــا تأثیــر می گــذارد.

کنید. کار تسریع  2-3 رکن سه: تعدیل بازار 
کنید. کارگران را تسهیل  2-3-1 تحرک 

کننــد، بــرای  کمــک می کنــد تــا بــه صنایــع و مناطــق صادراتــی در حــال رشــد مهاجــرت  کارگــران  کــه بــه  سیاســت هایی 

افزایــش منافــع حاصــل از تجــارت ضــروری اســت. به طورکلــی، برخــی از زیان هــای ناشــی از تعدیــالت مرتبــط بــا تجــارت 

اجتناب ناپذیــر اســت. یکــی از درس هــای بااهمیــت از تجربیــات گذشــته راجــع بــه اصالحــات تجــاری، اهمیــت حصــول 

اطمینــان از ایــن اســت کــه کارگــران بتواننــد تــا جایــی کــه امکان پذیــر اســت بــا ســرعت بــه مشــاغل جدیــد برونــد. ایــن شــامل 

کارگــران در یافتــن شــغل جدیــد )ماننــد هزینــه جســتجو( می باشــد.  سیاســت های مســاعد در زمینــه مشــکالت هزینــه  ای 

کارگــران بــرای جابجایــی در کشــورهای فقیــر نســبتًا بیشــتر اســت. در صــورت عدم حمایــت، تخصیــص مجــدد  هزینه هــای 

اغلــب به کنــدی پیــش مــی رود و در نهایــت، بســیاری از کارگــران شــغل ازدســت داده3، ســر از اقتصــاد غیررســمی در می آورنــد.

کارگــران در سراســر کشــور وجــود دارد. ایــن مــوارد شــامل  خیلــی اوقــات، موانــع اساســی بــر ســر راه حرکــت آزاد 

کمبــود اطالعــات در مــورد بازگشــت بــه صنعــت و مناطــق و همچنیــن وجــود موانــع در بازارهــای زمیــن و مالــی اســت؛ 

کاهــش  کــه بهبــود بازارهــای بیمــه، بــه انــدازه قابل توجهــی منجــر بــه  به عنوان مثــال برخــی یافته هــا نشــان می دهنــد 

تخصیــص نادرســت کارگــران روســتایی می شــود؛ به ویــژه کســانی کــه در حــال حاضــر مقیــم مناطــق روســتایی هســتند؛ 

گروهــی ریســک هســتند. زیــرا آن هــا از بیمــه رســمی برخــوردار نبــوده، نیازمنــد ترتیبــات غیررســمی بــرای تســهیم 

کارگــران بیشــتر توســط شــرکت ها می شــود و تشــویق بنگاه هــای  کار مانــع اســتخدام  سیاســت ها و قوانیــن تعمــدی 

کوچک تــر بــرای حرکــت بــه ســایر مناطــق را دشــوارتر می کنــد. در چیــن، موانــع مهاجــرت ناشــی از سیســتم ثبــت صاحبان 

کار از منظــر جغرافیایــی ایجــاد می کنــد. کــه مانــع قابل توجهــی را بــرای تخصیــص بهتــر نیــروی  خانــه )هوکــو4( اســت 

1.  nonharmonized standards
2.  international harmonization
3.  dispalced
4.  Hukou
مــردم چیــن بــرای نقل مــکان در کشــور خــود بــا محدودیت هایــی مواجــه هســتند کــه یکــی از ایــن محدودیت هــا »هوکــو« نــام دارد؛ هوکــو ســامانه ای دولتــی اســت کــه اطالعــات 
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کاهــش  کاهــش تعرفه  هــا را افزایــش و نتایــج منفــی توزیعــی را  لغــو سیســتم هوکــو می توانــد منافــع حاصــل از 

کنــد.  دهــد. عــالوه بــر ایــن، مشــکالت مرتبــط بــا سیســتم های ارث در بازارهــای زمیــن نیــز می توانــد موانعــی را ایجــاد 

گــر در هنــد بــازار زمیــن بســیار تحریفــی و غیرمعمولــی شــود، زمین هــای ارثــی می تواننــد  تحقیقــات نشــان می دهــد ا

گــر ایــن خــروج باعــث افزایــش  کارگــران از کشــاورزی و مهاجــرت بــه مناطــق شــهری باشــد، حتــی ا مانعــی بــرای خــروج 

ــر در  ــری زمیــن و تغیی کامپیوت ــازار زمیــن )ماننــد ثبــت  ــروت فــردی کشــاورزان شــود. در ایــن مــوارد، اصالحــات در ب ث

، کشــاورزان  کنــد و بهــره وری کشــاورزی را افزایــش دهــد؛ ایــن امــر کار را تســهیل  قوانیــن ارث( می توانــد تحــرک نیــروی 

کار بپردازنــد. بــا بهــره وری بیشــتر را قــادر می ســازد تــا در بخــش کشــاورزی بمانــد و بــه 

بســیاری از ایــن موانــع به ویــژه بــرای زنــان قابل توجــه اســت. زنــان اغلــب بخــش بزرگ تــری از نیــروی کار بنگاه هــای 

تولیــدات محصــوالت قابل مبادلــه را نســبت بــه بنگاه هــای تولیــدات محصــوالت غیرقابل مبادلــه تشــکیل می  دهنــد 

کشــورهای درحال توســعه نفــع زیــادی برده انــد؛ بااین حــال، در بســیاری از  و لــذا از رونــق صــادرات در بســیاری از 

کار بــا چالش هــای مرتبــط بــا نــوع جنســیت روبــرو هســتند. به منظــور حمایــت  کشــورها، زنــان همچنــان در بازارهــای 

، ارائــه برنامه هــای مراقبــت از کــودکان و برنامه هــای آموزشــی و رفــع موانــع قانونــی مشــارکت  از حضــور زنــان در بــازار کار

کــه بــه زنــان در مناطــق فقیرتــر کمــک  ، از اولویت هــای اصلــی اســت. ازایــن رو در بنــگالدش، برنامه هایــی  کار در بــازار 

می کننــد تــا بــرای آمــوزش و اشــتغال در بخش هــای صادراتــی بــه شــهرها برونــد، نتایــج مثبــت قابل توجهــی در بــر 

داشــته اند.

یارانه هــای مســتقیم مرتبــط بــا تحــرک، یکــی از نمونه هــای چنیــن سیاســتی بــرای جبــران هزینه هــای تحــرک 

کــه 100 درصــد هزینــه تحــرک را پوشــش دهــد، تقریبــًا  اســت. به عنوان مثــال مطالعــات نشــان می دهــد یارانــه ای 

، تســهیل جابجایــی منافــع رفــاه اجتماعــی  کارگــران شــغل ازدســت داده را جبــران می کنــد. امــکان دیگــر تمامــی زیــان 

در بیــن ایالت هــا به منظــور کمــک بــه تحــرک کارگــران اســت. ایــن سیاســت را هنــد به تدریــج در سراســر کشــور از طریــق 

، غــذای یارانــه ای بــه خانوارهــای کم درآمــد  ســازوکار توزیــع عمومــی کارت هــای جیره بنــدی اجــرا می کنــد. ایــن ســازوکار

از  گســترده ای  طیــف  از  برخــورداری  بــرای  هویــت  اثبــات  مــدرک  به عنــوان  جیره بنــدی  کارت  همیــن  و  می دهــد 

طرح هــای حمایــت اجتماعــی و خدمــات عمومــی مورداســتفاده قــرار می گیــرد. در اندونــزی، عــالوه بــر سیاســت هایی 

کــه قیمــت مســکن را از طریــق افزایــش عرضــه آن کاهــش می دهــد، یــک روش مســتقیم تر بــرای کاهــش بیــکاری ناشــی 

کاهــش می دهــد. کار را  کــه ایــن، هزینه هــای تحــرک نیــروی  ، کمک هزینــه1 مســکن اســت  کار ــازار  از شــوک ب

، تحصیــل و مزایــا دریافــت کننــد. هوکــو ماننــد یــک پاســپورت داخلــی  خانواده هــای چینــی در آن ثبــت می شــود. هوکــو تعییــن می کنــد کــه مــردم کجــا می تواننــد زندگــی، کار
اســت کــه اطالعــات ازدواج، طــالق، تولــد، فــوت و شــهر یــا روســتای بومــی یــک خانــواده در آن ثبــت می شــود )مترجــم(.

1.  housing benefits
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تأثیــر اصالحــات تجــاری بــر اشــتغال در بخــش رســمی غالبــًا متفــاوت بــا تأثیــر آن بــر اشــتغال و رفــاه بخــش 

لت هایــی بــرای فهــم نحــوه حمایــت از بنگاه هــای بخــش غیررســمی طــی تعدیــالت تجــاری  غیررســمی اســت. دال

کامــل آن هــا، ارزشــمند اســت. فراهــم نمــودن  وجــود دارد: اول، قطــع حمایــت از بنگاه هــا از طریــق رســمی ســازی 

دسترســی بــه برنامه هــای تعدیــل شــرکت های غیررســمی، ازجملــه ایجــاد مکانیســم های ثبــت رســمی شــرکت ها 

نیــز ارزشــمند اســت. دوم، مشــارکت بــا ســازمان های غیردولتــی و انجمن هــای بازرگانــی می توانــد منافــع بنگاه هــای 

بخــش غیررســمی را آشــکار ســازد؛ ضمــن اینکــه مداخــالت دولــت به منظــور مــورد هــدف قــرار دادن خوشــه بنگاه هــا 

به جــای کســب وکارهای منفــرد می توانــد باعــث ایجــاد پیوندهــا در بــازار و ســرریز بهــره وری شــود. دولــت حمایت هــای 

ــد. ــه ده ــره ارزش ارائ ــع در زنجی ــمی واق ــمی و غیررس ــرکای رس ــاس ش ــر اس ــد ب ــا را می توان ــروط از بنگاه ه مش

کارکنــان بخــش غیررســمی و غیررســمی،  برنامه هــای آموزشــی و ســرمایه گذاری در مهارت هــا می توانــد توانایــی 

به ویــژه جوانــان را بــرای رفتــن بــه مشــاغل جدیــد بســیار بهبــود بخشــد. ایــن امــر می توانــد از طریــق یارانه هــا و مزایــای 

کــه باعــث تشــویق ســرمایه گذاری بنگاه هــا در آمــوزش می شــود. سیســتم تخفیــف مالیاتــی  مالیاتــی انجــام شــود 

کنــار  کارفرمایــان را به عنــوان منابــع مالــی صنــدوق آمــوزش  کــره، بخشــی از مالیــات بــر حقــوق و دســتمزد  جمهــوری 

کارفرمایــان، متعاقبــًا مالیــات بازپرداخــت می شــود. تأثیــرات برنامه هــای  می گــذارد و در صــورت ارائــه آمــوزش توســط 

آموزشــی می توانــد بســیار بــزرگ باشــد.

ســه عامــل مهــم، بــا موفقیــت یــک برنامــه مرتبــط هســتند: هدف گــذاری، شــدت و محیــط. ســرمایه گذاری در 

کارگــران بــا توســعه بــازار  آمــوزش در تمامــی ســطوح آن )فراتــر از برنامه هــای آموزشــی( بــرای اطمینــان از انطبــاق 

، چــه ناشــی از تجــارت و چــه ناشــی از تغییــر فنــاوری باشــد، امــری ضــروری اســت. تأثیــر برنامه هــای  کار تقاضاهــای 

ــا توجــه بــه برخــی مشــخصات فــردی و منطقــه ای، متفــاوت اســت. مفاهیــم اقتصــاد کالن در تعییــن  آموزشــی نیــز ب

کشــورهای  منافــع حاصــل از برنامه هــای آموزشــی، نقشــی اساســی داشــته اســت؛ زیــرا بیشــتر ایــن برنامه هــا در 

درحال توســعه، بــا ریشــه های بیــکاری مبــارزه نمی کننــد و فقــط بــه ســرمایه گذاری کــم و چشم داشــت بــازده بــاال 

گــر ایــن برنامه هــا خیلــی هــم ســودمند باشــند و بــه افزایــش اســتخدام پذیــری1 شــرکت کنندگان  متکــی هســتند. حتــی ا

کار بزرگ تــر بــرای وفــاق ایــن برنامه هــا نیــاز اســت. کننــد، اســتراتژی های بــازار  کمــک  در برنامه هــای آموزشــی 

1.  Employability
به خصوصیات فردی اطالق می شود که آن شخص را قادر به دست آوردن و حفظ شغل می کند )مترجم(.
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2-3-2 موارد ترکیه و پرو را در نظر بگیرید.

ــه  ک ــکاری  ــش بی کاه ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــی را به عن ــای آموزش ــه برنامه ه ــی ب ــتخدام1 دسترس ــی اس ــس مل ــه، آژان در ترکی

ــه  ک ــت  ــن اس ــر ای ــات بیانگ ــت. مطالع ــش داده اس ــی افزای ــور قابل توجه ــید، به ط ــود رس ــه اوج خ ــال 2009 ب ــس از س پ

آموزش هــای ارائه شــده توســط ســازمان های دولتــی، تأثیــر مثبــت و امــا آرامــی بــر اشــتغال دارد، امــا تأثیــر ارائــه برنامــه 

آموزشــی توســط بخــش خصوصــی چشــم گیر اســت. اینکــه برنامه هــای دولتــی بهتــر از بخــش خصوصــی نیســت، بــه 

کیفیــت و طــول دوره آموزشــی. کافــی بــودن  ایــن دالیــل اســت: نــرخ بــاالی تــرک آمــوزش و نا

کار  ــازار رســمی  ــه ب ــا 2010 ادامــه داشــت، تســهیل دسترســی ب کــه از ســال 1996 ت در پــرو، هــدف برنامــه پــروژون2 

کوتاه مــدت در آموزشــگاه ها انجــام می گرفــت  کــم بــود. ایــن برنامــه، بــا آمــوزش فنــی  بــرای جوانــان بــا اســتطاعت مالــی 

ــل  ــد، تکمی ــی می ش ــن مال ــرکت ها تأمی ــود ش ــط خ ــه توس ک ــه ماهه  ــی س ــه ای عمل ــوزش حرف ــک دوره آم ــا ی ــپس ب و س

کارهــای آتــی می کــرد. ایــن برنامــه  می شــد؛ ایــن تأمیــن مالــی توســط خــود شــرکت ها، آن هــا را تشــویق بــه انجــام 

کــه وجــه مشــخصه آن بخــش بــزرگ غیررســمی بــود، افزایــش  فرصت هــای شــغلی رســمی را در یــک بســتر اقتصــادی 

داد.

کنید. کارگرانی که شغل خود را از دست داده اند حمایت  2-3-3 از 

کار فعــال4 متمرکــز هســتند. تعدیــل اقتصــادی  گــروه دیگــری از سیاســت ها بــر مســاعدت تعدیــل3 و برنامه هــای بــازار 

خــاص تجــارت نیســت و بیشــتر اوقــات ناشــی از نــوآوری و پیشــرفت تکنولــوژی اســت. لــذا برنامه هــای موفــق، بــرای 

کــه شــغل خــود را ازدســت داده اند،  کارگرانــی  ، بــر تســهیل تخصیــص مجــدد و حمایــت از  کار حمایــت از تعدیــالت بــازار 

متمرکــز هســتند؛ مســتقل از اینکــه علــت تعدیــالت چــه بــوده اســت.

کار و پشــتیبانی مالــی  کــه رفــع چســبندگی های بــازار  به ویــژه برنامه هایــی در کشــورهای پیشــرفته وجــود دارنــد 

کرده انــد. مــدل »انعطاف پذیــری و امنیــت توأمــان«5  کــه شــغل خــود را از دســت می دهنــد، باهــم ترکیــب  کارگرانــی  از 

1.  National Employment Agency
2.  Projoven

در پرو، برنامه ای است که آموزش حرفه را برای جوانان ارائه می دهد )مترجم(.
3.  adjustment assistance

بــه برنامه  هایــی گفتــه می شــود کــه بــه کارگرانــی کــه طــی دوره تعدیــل شــغل خــود را ازدســت داده اند، کمــک می کنــد تــا شــغل جدیــد بــه دســت آورنــد؛ نظیــر ارائــه آمــوزش، 
اعطــای بیمــه بیــکاری و درمــان، کمــک مالــی بــرای تغییــر مــکان شــغل. )مترجــم(.

4.  active labor market programs
این برنامه ها با هدف حفظ اشتغال کارگران، به کارگیری مجدد آن ها، افزایش بهره وری و درآمد آن ها و بهبود عملکرد بازارهای کار انجام می شود )مترجم(.

5.  flexicurity
ایــن اســتراتژی کــه اولیــن بــار از ســوی کشــور دانمــارک معرفــی شــد، اســتراتژی یکپارچــه بــرای تقویــت انعطاف پذیــری نیــروی کار و درعین حــال امنیــت شــغلی کارگــران اســت. 
تــالش ایــن اســتراتژی، تطبیــق نیــاز کارفرمایــان بــه نیــروی کار منعطــف بــا نیــاز کارگــران بــه امنیــت بــوده اســت؛ بــه معنایــی، اطمینــان از اینکــه کارگــران بــرای مــدت طوالنــی 
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دانمــارک، محدودیت هــای اندکــی بــرای اســتخدام و اخــراج کارگــران در نظــر گرفتــه اســت؛ امــا ایــن مدل، ســرمایه گذاری 

هنگفتــی را نیــز بــرای برنامه هــای فعــال بــازار کار به منظــور افزایــش اســتخدام پذیــری کارگــران و اتصــال آن هــا به مشــاغل 

کــرده اســت. تمرکــز فزاینــده ای بــر هدف گــذاری  کمک هزینــه بیــکاری فراهــم  و درعین حــال حفــظ ســازوکار وســیع 

برنامه هــای تشــویقی، نظیــر اعتبــارات مالیاتــی1 یــا پرداخــت مســتقیم یارانــه دســتمزد بــه مناطــق عقب مانــده، وجــود 

کــه بــا سیاســت های قوی تــر  گرچــه ایــن اقدامــات فقــط در صورتــی در بلندمــدت موفقیت آمیــز خواهــد بــود  دارد؛ ا

توســعه منطقــه ای ترکیــب شــود تــا از ایــن طریــق، رقابــت اقتصــاد محلــی بهبــود یابــد )پیوســت 2(.

کار  کمتــری بــرای پشــتیبانی از برنامه هــای هدفمنــد بــازار  کشــورهای درحال توســعه، ظرفیــت مالــی و نهــادی 

کــه  کار متکــی هســتند  ــازار  دارنــد. درنتیجــه، بیشــتر ایــن کشــورها، بــه شــبکه های تأمیــن اجتماعــی و برنامه هــای ب

اینهــا صرفــا مختــص ســکنه کشــور نیســتند. چیــن و ویتنــام می تواننــد از طرح هــای بیمــه بیــکاری جامــع خــود بــرای 

کنــون یــک سیســتم هدفمنــد تعدیــل تجــاری دارد. در مقابــل،  کننــد و چیــن ا کارگــران اخراجــی اســتفاده  کمــک بــه 

ــورهای  ــد. کش ــتفاده می کن ــر اس ــای ماه ــود نیروه ــع کمب ــرای رف ــات ب ــن آوری اطالع ــی ف ــی دولت ــز آموزش ک ــد از مرا هن

کمــک بــه افزایــش بهــره وری و رقابت پذیــری و یــا حفــظ اشــتغال  آمریــکای التیــن، مســاعدت های عمومــی بــرای 

ارائــه می دهنــد. بنگاه هــا 

کوتاه مــدت مؤثــر هســتند، برنامه هــای آموزشــی تأثیــرات طوالنی مــدت  کاریابــی غالبــًا در  درحالی کــه برنامه هــای 

بیشــتری دارنــد. به عــالوه، ایــن تأثیــرات در دوره رکــود اقتصــادی بیشــتر اســت. آمــوزش، زنــان را بیشــتر از مــردان 

کــه در حــال  ــر آن دســته شــرکت  کنندگان در برنامه هــای آموزشــی  ــر ب تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. همچنیــن ایــن تأثی

کــه  ورود دوبــاره بــه بیــکاری طوالنی مــدت هســتند، بیشــتر اســت. بااین حــال، برخــی از یافته هــای بیانگــر این انــد 

ایــن برنامه هــا تأثیــر اندکــی دارنــد؛ مخصوصــا اینکــه هزینــه بــاالی ایــن برنامه هــا را نیــز می بایســت در نظــر داشــت؛ امــا 

کــه در آمریــکای التیــن، ایــن برنامه هــا، به ویــژه در افزایــش اشــتغال )ازجملــه اشــتغال  دیگــر مطالعــات نشــان می دهــد 

کنش هــای سیاســتی، احتمــااًل  رســمی(، مؤثــر بوده انــد. بااین وجــود، بایــد تصدیــق کنیــم کــه حتــی بــا وجــود بهتریــن وا

گروه هــا، اقدامــات شــبکه ایمنــی2،  کــه به طــور دائــم از تعدیــل تجــاری زیــان ببینیــد. بــرای ایــن  افــراد زیــادی هســتند 

ممکــن اســت تنهــا اقــدام ممکــن باشــد.

بیکاری نخواهند بود )مترجم(.
1.  tax credit

 از بدهی مالیاتی خود به دولت کم کنند )مترجم(.
ً
اعتبار مالیاتی مبلغی است که مؤدیان می توانند مستقیما

2.  safety net
ترتیبات و اقداماتی است که دولت برای امنیت افراد در برابر اتفاقات ناگوار اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهد )مترجم(.
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گیر کار سیاستی برای تجارت فرا 3- اجرای دستور 

کنید. 3-1 به تأثیرات توزیعی از طریق آمایش، اولویت بندی و مشاوره رسیدگی 
3-1-1 تأثیرات احتمالی توزیع را از قبل بدانید.

کثرســازی منافــع حاصــل از تجــارت و اطمینــان از  کــه دولت هــا بــرای بــه حدا عــالوه بــر سیاســت های مکملــی 

کار می گیرنــد، فرصت هــای مهــم و قابل توجهــی نیــز بــرای رفــع بســیاری از ایــن مســائل قبــل  نتایــج بهتــر توزیعــی بــه 

، پیشــرفت های زیــادی در دسترســی بــه اطالعــات خــرد و قــدرت  از انجــام اصالحــات وجــود دارد. در ســال های اخیــر

محاســباتی و مقادیــر رو بــه فزونــی از منابــع اطالعــات بالدرنــگ1 رخ داده اســت. درک بهتــر ســاختار بنگاه هــای واقــع 

در زنجیره هــای ارزش و شــبکه های تولیــدی، توانایــی مــا را در پیش بینــی نحــوه تأثیــر شــوک هایی )خــواه مرتبــط بــا 

گروه هــای جمعیتــی انتشــار می یابنــد،  کــه احتمــااًل در مرزهــا، بخش هــا و  ــا ســایر منابــع(  سیاســت تجــاری باشــد و ی

امــکان  بــه مــکان،  بــودن اطالعــات بســیار تفصیلــی راجــع  ایــن، در دســترس  بــر  بهبــود بخشــیده اســت. عــالوه 

ــرات توزیعــی فعالیت هــای اقتصــادی را به صــورت مناطــق درون کشــوری فراهــم می کنــد.  تجزیه وتحلیــل مطلــوب اث

کالن داده هــای2 به طــور فزاینــده دقیــق مســتخرج از تلفن هــای همــراه، درک بســیار بیشــتری از پویایی هــای تجمــع، 

کنش هــای جمعیتــی بــه شــوک ها را فراهــم می کننــد. ایــن پیشــرفت ها بــه مــا کمــک می کننــد تــا درک مــا را  تحــرک و وا

از تأثیــرات توزیعــی مربــوط بــه تجــارت افزایــش دهنــد.

کنــون دولت هــا ابزارهــای بی شــماری را بــرای حمایــت از ایــن روندهــای تحلیلــی در اختیــار دارنــد. آن هــا به طــور  ا

فزاینــده ای از ارزیابــی تأثیــر از منظــر جنســیتی اســتفاده می کننــد؛ به عنوان مثــال، تعییــن اینکــه آیــا نتایــج سیاســتی 

ــریالنکا  ــورد س ــات در م ــه مطالع ک ــور  ؛ همان ط ــر ــا خی ــراه دارد ی ــه هم ــردان ب ــان و م ــرای زن ــی ب ــج متفاوت ــااًل نتای احتم

، در سراســر صنایــع  نشــان می دهــد، تجزیه وتحلیــل تفصیلــی نتایــج توزیعــی بیــن مناطــق مختلــف درون یــک کشــور

کارهــای شبیه سازی شــده می تواننــد رونــد تدویــن  کــم میســر اســت. چنیــن  کارگــران بــا مهــارت بــاال و مهــارت  و بیــن 

کننــد و همچنیــن می توانــد بده-بســتانها را مشــخص نماینــد؛  سیاســت های مکملــی را فعال تــر و داده محورتــر3 

کارایــی و برابــری، بــا یکدیگــر هم راســتا نیســتند. کــه اهــداف  ماننــد مــواردی 

1.  real-time data
اصطالحی در علوم رایانه و محاسبه اطالعات است و به معنای این می باشد که اطالعات بالفاصله پس از جمع آوری، تحویل واحد پردازش می شود )مترجم(.

2.  Big Data
3.  data-driven
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کنید. 3-1-2- از منظر کلیت اقتصاد و کلیت دولت به اصالحات تجاری نگاه 

کــه بــه تأثیــرات توزیعــی تجــارت مربوط انــد، الزم اســت  بــا توجــه بــه وجــود تعــداد زیــادی از حوزه هــای سیاســت گذاری 

ســاختارهای نهــادی وجــود داشــته باشــد تــا هماهنگــی تمامــی بدنــه دولــت را در زمینــه اصالحــات تجــاری را مهیــا 

، دور شــدن از انــزوا و جدایــی وزارتخانه هــا1 بــه ســمت تمرکــز بــر اهــداف مشــترک  کار کننــد. یکــی از راه هــای انجــام ایــن 

و درعین حــال  فراهــم  تجــاری  کــرات  بــرای مذا را  و جامع تــر  گاهانه تــر  آ کامــاًل  فرآینــدی  احتمــااًل   ، کار ایــن  اســت. 

کثــر  ، منافــع حاصــل از تجــارت را بــه حدا بســترهایی را بــرای ایجــاد یــک چارچــوب سیاســتی فراهــم می کنــد کــه ایــن امــر

 FDI ،کننــد کار  کــه مشــاغل قــادر خواهنــد بــود به راحتــی شــروع بــه  می رســاند. ایــن فرآینــد اطمینــان می بخشــد 

کننــد و روش هــای انتقــال  کارگــران می تواننــد به راحتــی بــه ســمت صنایــع در حــال رشــد حرکــت  می توانــد وارد شــود، 

کار می  کننــد. ایــن اقــدام همچنیــن می توانــد تقویــت پیشدســتانه  کاال در درون کشــور و بیــن کشــورها به طــور مؤثــری 

شــبکه های ایمنــی را فراهــم کنــد. بــا توجــه بــه ظرفیــت کامــاًل محــدود بــرای چنیــن رویکردهــای هماهنــگ در بســیاری 

از کشــورهای درحال توســعه و وجــود چالش هــای پیچیــده اقتصــاد سیاســی سیاســت های تجــاری، معمــواًل کمــک 

خارجــی بــرای ایــن فرایندهــا و رویکــرد تدریجــی سیاســت های اصــالح تجــاری موردنیــاز اســت. عــالوه بــر ایــن، اعــالم 

کنــد تــا آن هــا بتواننــد مهارت هــا و  کارگــران زمــان اضافــی2 را مهیــا  زودهنــگام تغییــرات سیاســتی می توانــد بــرای 

کننــد. وضعیــت انتقــال خــود را در راســتای ســایر مشــاغل صنایــع 

اتحادیه هــای  و  مصرف کننــده  گروه هــای  ( غیردولتــی  ذینفعــان  ســایر  و  خصوصــی  بخــش  اســت  الزم  بعــالوه، 

ــر درک  ــی بهت ــک های احتمال ــف و ریس ــات مختل ــت تحریف ــا ماهی ــوند ت ــات ش ــد اصالح ــر رون ــدت درگی ــری( به ش کارگ

شــود. غالبــًا بیــن قواعــد قانونــی مصــوب و آنچــه در عمــل اتفــاق می افتــد3، مخصوصــًا در کشــورهای درحال توســعه، 

تفــاوت قابل توجهــی وجــود دارد. افــرادی کــه روزانــه بــا سیســتم نظارتــی تعامــل دارنــد، احتمــااًل راجــع بــه چیزهایــی که 

منافــع اصالحــات تجــاری را محــدود می کننــد، درک و تشــخیص بهتــری دارنــد. همچنیــن ایجــاد چنیــن فرایندهایــی 

بــرای حفــظ و پشــتیبانی از فــراز و نشــیب های اجــرای سیاســت ها ضــروری اســت )پیوســت 3(.

1.  ministerial silos
2.  time cushion
3.  de jure and de facto
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کار سیاست جهانی برای فقرا 3-2 دستور 
کنید. 3-2-1 اثربخشی سیستم تجارت چندجانبه را تقویت 

از سیســتم تجــارت  روبــرو اســت، دفــاع  بــا چالش هــای فزاینــده ای در مــورد مشــروعیت خــود   WTO درحالی کــه 

چندجانبــه در ســطح جهانــی بیــش از هــر زمــان دیگــری ضــروری اســت. چنیــن تالشــی مســتلزم حمایــت مســتمر 

ــی  ــرای اثربخش ــازمان( ب ــن س ــات در ای ــزوم اصالح ــورت ل ــت WTO )و در ص ــد و تقوی ــر قواع ــی ب ــتم مبتن ــک سیس از ی

گرایــی در حــال رشــد می باشــد. بــرای دبیــر کل جدیــد WTO، ایــن بــه  اقدامــات ایــن ســازمان در زمینــه حمایــت 

معنــای مقابلــه بــا تعــداد زیــادی از چالش هــای فــوری و نیــز رســیدگی بــه اثــرات بالقــوه قــوی توزیعــی، نظیــر حــل بحــران 

در ســازوکار حــل اختالفــات، بهبــود ســازش و حــل اختالفــات در مــورد رفتارهــای ویــژه و متفــاوت1 بــرای کشــورهای 

اســت.  درحال توســعه 

کاهــش موانــع تجــاری، به ویــژه  کنــد، چــه کاری می تــوان انجــام داد؟  کار  بــرای اینکــه ســازوکار بین المللــی بهتــر 

ــه فقیرتریــن افــراد جامعــه از طریــق تجــارت خواهــد شــد. مخصوصــًا در  در کشــاورزی، موجــب نفــع رســانی بیشــتر ب

گرایــی و همــکاری بین المللــی بــرای اطمینــان  کورونــا، حمایــت از چندجانبــه  کنونــی جهانــی ویــروس  همه  گیــری 

از عرضــه پایــدار دارو و محصــوالت غذایــی و همچنیــن پشــتیبانی از بهبــود اساســی بیمــاران، بســیار ضــروری اســت. 

کــه بــه افزایــش همــکاری نیــاز دارد؛ ازجملــه مالیــات، رقابــت، یارانه هــای  موضوعــات بســیاری فــرای تجــارت هســت 

ــی. ــطح بین الملل ــات در س ــان اطالع ــع جری ــررات راج ــی و مق دولت

کنید. 3-2-2 به تأثیرات تجاری شوک های برون زا رسیدگی 

کــه ارتباطــی بــا تجــارت  کوویــد 19 نشــان داده اســت، شــوک های برون زایــی  کــه شــیوع بیمــاری همه گیــر  همان طــور 

کوویــد 19 به طــور ویــژه ای  ندارنــد نیــز می تواننــد اثــرات توزیعــی مرتبــط بــا تجــارت را بــه همــراه داشــته باشــند. بحــران 

ــات  ــارت خدم ــود تج ــرای بهب ــی ب ــیار بزرگ ــع بس ، مان ــر ــن ام ــرد و ای ک ــختی وارد  ــه س ــات ضرب ــش خدم ــران بخ کارگ ــه  ب

کارگــران بخش هــای صادراتــی  کاالیــی اســت. در بنــگالدش،  )به ویــژه مســافرت و جهانگــردی( در مقایســه بــا تجــارت 

، بیشــتر بــر کارگران  ک تحــت تأثیــر تعطیلــی کارخانه هــا و کاهــش دســتمزد قــرار گرفتنــد کــه این امر ماننــد صنعــت پوشــا

زن تأثیــر گذاشــت. عواقــب بحــران فعلــی، احتمــااًل منجــر بــه تغییــر شــکل GVCهــا به منظــور مدیریــت بهتــر ریســک 

ــه  ــدازه و قلمــرو مداخــالت دولــت خواهــد شــد. اطمینــان از اینکــه مــورد دوم اصــواًل ب و همچنیــن افزایــش بالقــوه ان

کنــد، امــری ضــروری  شکســت هماهنگــی می پــردازد تــا اینکــه بــاز بــودن اقتصــاد و قابــل پیش بینــی بــودن را تضعیــف 

1.  special and differential treatment
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کاالهــا وارده بــه بــازار دسترســی  کارگــران نتواننــد بــه نهــاده یــا  اســت. هنگامی کــه زنجیــره ارزش غذایــی مختــل شــود و 

ــاز  ــان از ب ــاق، اطمین ــن اتف ــت از ای ــه ممانع ــوند. الزم ــیب پذیر می ش ــژه ای آس ــور وی ــراد به ط ــن اف ــد، فقیرتری کنن ــدا  پی

کاالهــای اساســی و خدمــات اســت. بــودن درب هــای تجــارت، به ویــژه به منظــور تســریع در جریــان 

کوویــد 19 باعــث ارتبــاط بیشــتر فناوری هــای دیجیتــال بــا تجــارت و افزایــش نقــش خدمــات  احتمــااًل همه گیــری 

کم درآمــد را  کشــورهای پیشــرفته و  کوچــک و بــزرگ و  ، به طــور بالقــوه شــکاف بیــن بنگاه هــای  می شــود. ایــن امــر

افزایــش می دهــد. چنانچــه بنگاه هــای پیشــرو1 نیــاز بــه متنــوع ســازی پایــگاه عرضه کننــدگان2 خــود را درک کننــد، ایــن 

امــر فرصت هایــی را بــرای کســب همگانــی منافــع ایجــاد می کنــد. همچنیــن ســرمایه گذاری وســیع در امــر دسترســی 

کاهــش  ــا حــد زیــادی  بــه سیســتم های فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و تقویــت آن، می توانــد هزینــه دور بــودن3 را ت

کوتاه تــر ممکــن اســت منجــر بــه منطقه گرایــی4 بیشــتر و توســعه بیشــتر  دهــد. عــالوه بــر ایــن، زنجیره هــای عرضــه 

کــه ایــن هاب  هــا از طریــق زنجیره هــای ارزش منطقــه ای بــه یکدیگــر متصــل  تولیــد و پــردازش غیرمتمرکزتــر شــود 

خواهنــد شــد.

بــرای رفــع تأثیــرات مزمــن بیمــاری همه گیــر کوویــد 19، تقویــت انعطاف پذیــری و مقاومــت تجــارت در برابــر افزایــش 

تکــرار شــوک های بــرون زا، به ویــژه شــوک های ناشــی از تغییــرات اقلیمــی، امــری حیاتــی خواهــد بــود. بااینکــه توجهــات 

کنــون  کاهــش انتشــارات متمرکــز شــده اســت، امــا شــرایط اقلیمــی هنــوزم هــم در حــال تغییرنــد و ا بیشــتر بــه ســمت 

بایــد راه حل هایــی بــرای کاهــش انتشــار و رفــع افزایــش دمــا و تغییــرات مفــرط آب و هوایــی یافتــه شــوند. نحــوه تجــارت 

مــا- تجــارت از طریــق حمل ونقــل جــاده ای، راه آهــن، هواپیمایــی و دریایــی- تحــت تأثیــر قــرار خواهنــد گرفــت. حیطــه 

ــرای جابجایــی و مهاجــرت  کانتینرهــای حمل ونقــل و بانــد فرودگاهــی ب راه حل هــا می توانــد شــامل طراحــی مجــدد 

مردمــان باشــد. بــا تجزیه وتحلیــل عمیــق روابــط زنجیــروار بیــن تجــارت بین الملــل، تغییــرات اقلیمــی و احتمــال 

کاهــش فقــر و نابرابــری، موجــب می شــود مداخــالت کشــورها در امــر آزادســازی تجــاری خــود، بهتــر  موفقیــت در امــر 

شــود. مداخــالت مرتبــط بــا تجــارت بــا هــدف افزایــش بهــره وری کشــاورزی و درنتیجــه افزایــش درآمــد کشــاورزان نیــز 

کیــدی بیشــتر بــر اهمیــت اســتراتژی های مقاومــت و انعطاف پذیــری در برابــر خشک ســالی باشــد. می توانــد تأ

1.  lead firms
در اینجــا، منظــور آن دســته از بنگاه هایــی اســت کــه بــه علــت بزرگــی و برخــورداری از تجربــه، فنــاوری بهتــر و پیوندهــای پســین و پیشــین قــوی بــا ســایر فعالیت هــا و بنگاه هــا، 

قادرنــد بــر بــازار و زنجیــره ارزش داخلــی و حتــی جهانــی از منظــر تعییــن قیمــت، انــدازه تولیــد، انتخــاب و انتشــار فنــاوری تولیــد و ... تأثیــر بگذارنــد )مترجــم(.
2.  supplier base

آن بخش از یک شبکه عرضه محصول است که در آن، یک شرکت خریدار قادر است عرضه کنندگان را از طریق قرارداد و توافقات خرید، مدیریت کند )مترجم(.
3.  the cost of remoteness

هرچقــدر دو کشــور از یکدیگــر دورتــر و فاصلــه جغرافیایــی آن هــا بیشــتر باشــد، هزینــه تجــارت بــرای آن هــا بیشــتر خواهــد بــود. بــه ایــن هزینه هــای ناشــی از دور بــودن کشــورها، 
هزینــه دور بــودن گفتــه می شــود )مترجــم(.

4.  regionalization
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4- خالصه، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

4-1 خالصه
: دســتور کار  گیر ایــن گــزارش کــه ترجمــه ای از فصــل چهــارم کتــاب »تأثیــرات توزیعــی تجارت« بــا نام »تقویت تجــارت فرا

سیاســتی« منتشــره از ســوی بانــک جهانــی در ســال 2021 اســت، بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد علی رغــم اینکــه اصالحــات 

تجــاری بــه معنــای آزادســازی تجــارت، منافــع بســیاری را بــه شــکل افزایــش رشــد اقتصــادی و اشــتغال زایی بــه همــراه 

دارد، امــا منافــع آزادســازی تجــاری به صــورت یکنواخــت در جامعــه توزیــع نمی شــود و چه بســا ممکــن اســت برخــی از 

کننــد. دولت هــا قادرنــد  کارگــران نســبت بــه قبــل از اصالحــات، وضعیــت بدتــری نیــز پیــدا  مناطــق، صنایــع، بنگاه هــا و 

ــر اســاس ســه هــدف  کننــد. ایــن اصــالح ب ــادی اصــالح  ــا حــد زی ــا انتخــاب سیاســت های مناســب، ایــن نقیصــه را ت ب

سیاســتی )رکــن سیاســتی( کــه مکمــل یکدیگرنــد انجام پذیــر اســت کــه خالصــه ایــن ســه رکــن بــه شــرح ذیــل می باشــد:

ــر در اقتصــاد در جهــت  ــرای ایجــاد بخش هــای مولدت کاهــش تحریفــات و تقویــت عملکــرد بازارهــا: ایــن رکــن ب  -1

رشــد و گســترش منافــع ناشــی از فرصت هــای جدیــد صادراتــی و دسترســی بیشــتر بــه بــازار اســت. ایــن رکــن، خــود 

شــامل ایــن مــوارد اســت:

ــه 	  ــی مواج ــت خارج ــا رقاب ــی ب ــای داخل ــد بنگاه ه ــاری، هرچن ــع تج ــش موان کاه ــا  : ب ــب وکار ــای کس ــود فض بهب

کاراتــر و لــذا رشــد و اشــتغال بیشــتری  می شــوند، امــا بــه خاطــر تخصیــص مجــدد منابــع تولیــد، فراینــد تولیــد 

ــا 1991  ــال های 1971 ت ــازی س ــاری در دوره صنعتی  س ــع تج ــش موان کاه ــا  ــال، ب ــود؛ به عنوان مث ــل می ش حاص

کشــور بــا رقابــت بیشــتری مواجــه شــد، امــا اشــتغال در بخش هــای  کشــور موریــس، بااینکــه صنایــع ایــن 

ــا  ــورهای ب ــاری در کش ــازی تج ــه آزادس ک ــت  گرف ــر  ــد در نظ ــت. بای ــش یاف ــور افزای ــن کش ــی ای ــی و واردات صادرات

ــه صنایــع آن هــا آســان تر اســت، منجــر  کار ب ــه ورود و خــروج بنگاه هــا و نیــروی  ک محیــط کســب وکار مناســب 

کشــورها، افزایــش یک درصــدی تجــارت، بــه افزایــش 0/5 درصــدی  بــه رشــد و اشــتغال می شــود. در ایــن 

درآمــد ســرانه منجــر می شــود. همچنیــن محیــط کســب وکار مناســب موجــب جــذب FDI می شــود و ایــن، 

رشــد را بهبــود می بخشــد. بــرای جــذب شــرکت های فراملــی حامــل FDI، بایــد ثبــات سیاســی و امنیــت و 

کــرد. همچنیــن می تــوان از  کیفیــت قانونــی و مقــررات را افزایــش داد و ثبــات کالن اقتصــادی و نــرخ ارز را ایجــاد 

اســتراتژی های تشــویق ســرمایه گذاری بــرای جــذب ســرمایه گذاری خارجــی اســتفاده نمــود.

تقویــت توانائی هــای بنگاه هــا: یــک روش بــرای افزایــش توانایی هــای بنگاه هــا، افزایــش جــذب فناوری هــای 	 

در بخش هــای دارای اولویــت اســت. در ایــن رابطــه، می تــوان از کســب وکارها بــرای بــه دســت آوردن تجهیــزات 

دارای فــن آوری باالتــر حمایــت مالــی نمــود و می تــوان بــرای ارتقــاء فــن آوری، از طریــق فراهــم آوری اطالعــات 

کــرد. همچنیــن می تــوان قوانینــی را بــرای ارتقــاء فنــاوری وضــع نمــود.  کتــور مداخلــه  بهتــر یــا برنامه هــای انبا
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روش دیگــر بــرای افزایــش صــادرات، رویکــرد مقابلــه بــا محدودیت هــای تجــاری اســت؛ مثــاًل، در اندونــزی، هــر 

کاهــش 10 درصــدی تعرفــه نهاده هــای وارداتــی منجــر بــه افزایــش بهــره وری 12 درصــدی بنگاه هــای واردکننــده 

کاالهــا، می توانــد  کنــار رفــع تعرفــه بــر  نهاده هــا می شــود. همچنیــن رفــع محدودیت هــای تجــارت خدمــات در 

کاهــش دهــد. دولت هــا همچنیــن می تواننــد بــا حمایــت از تقویــت پیوندهــا بیــن  هزینه هــای بنگاه هــا نیــز 

، کل منافــع حاصــل از تجــارت و همچنیــن توزیــع  شــرکت های بــزرگ چندملیتــی بــا تولیدکننــدگان کوچک تــر

آن را بهبــود دهنــد.

انتقــال منافــع بــه مصرف کننــدگان: تحریفــات در بــازار عوامــل و محصــوالت، مانــع انتقــال منافــع ناشــی از 	 

تأثیــرات در بخــش خرده فروشــی قابل توجــه  ایــن  کــه  بــه مصرف کننــدگان می شــود  آزادســازی  اصالحــات 

، ورود ســایرین بــه بخش هــای خــود را محــدود می کننــد. اســت؛ چــون بنگاه هــای دارای ســهم بــاال در بــازار

ــه  ــی ب ــای داخل ــی بنگاه ه ــدی صادرات ــه رقابتمن ک ــد  ــان می بخش ــن، اطمین ــن رک ــارت: ای ــای تج ــش هزینه ه کاه  -2

ــت: ــوارد اس ــن م ــن دارای ای ــن رک ــد. ای ــیب نمی بین ــروری، آس ــی غیرض ــرط و بوروکراس ــای مف ــر هزینه ه خاط

کوچــک و متوســط را 	  کاهــش هزینه هــای تجــارت، بنگاه هــای   ســرمایه گذاری در زیرســاخت های ارتباطــی: 

قــادر می ســازد تــا رشــد نماینــد و بــه نهاده هــا بــا قیمــت رقابتــی در ســطح جهانــی و نیــز بــه فنــاوری بین المللــی 

ــدی  ــش 1/5 درص کاه ــادل  ــل، مع ــالت در داخ ــان معام ــک روز مدت زم ــر ی ــش ه کاه ــد.  کنن ــدا  ــی پی دسترس

افزایــش هفت درصــدی صــادرات  بــه  کشــور اســت و می توانــد منجــر  بــر واردات  تمامــی تعرفه هــا اعمالــی 

کیفیــت و دسترســی بــه بنــادر  کــه 90 درصــد حمل ونقــل تجــاری از طریــق دریــا انجــام می شــود،  شــود. ازآنجا

تأثیــرات زیــادی رونــق تجــارت جهانــی و لــذا بهره منــدی همــه کشــورها از ایــن تجــارت می شــود. عــالوه بــر ایــن، 

دسترســی بــه اینترنــت بــرای بنگاه هــای کشــورهای درحال توســعه به منظــور دسترســی بــه بازارهــای خارجــی 

کاهــش  ضــروری اســت. زیرســاخت های ســامانه های تجــارت الکترونیکــی، هزینه هــای تجــارت را تــا 60 درصــد 

داده انــد.

تســهیل تجــاری و نهادهــای مرتبــط بــا تجــارت: تســهیل تجــاری بــا رفــع مــوارد زائــد در رویه هــا و فرایندهــای 	 

فنــی و حقوقــی مرتبــط بــا کاالهــای عبــوری از مرزهــا و رفــع تنگناهــای اداری و نظارتــی در مرزهــا، زمــان و هزینــه 

کاهــش می دهــد. هماهنگــی در تنظیــم مقــررات در مــواردی ماننــد مقــررات  کشــورها  تجــارت مــرزی را در 

راجــع اســتانداردها نیــز می توانــد منافــع حاصــل از تجــارت را افزایــش دهــد؛ بــرای نمونــه، اســتانداردهای 

ک آفریقــا بــه اتحادیــه اروپــا شــده اســت. کاهــش صــادرات منســوجات و پوشــا غیرهماهنــگ باعــث 



27 گیر: دستور کار سیاستی دولت   تقویت تجارت فرا

بــرای  را  مولدتــر  فعالیت هــای  ســمت  بــه  کارگــران  مجــدد  تخصیــص  رکــن،  ایــن   : کار بــازار  تعدیــل  تســریع   -3

کثرســازی منافــع حاصــل از آزادســازی تجــارت و همچنیــن اطمینــان از تحمــل هزینه هــای تعدیــل توســط  حدا

کــه شغلشــان از بیــن رفتــه اســت، فراهــم می کنــد. ایــن رکــن شــامل ایــن  ــی  کارگران کل جامعــه و نه فقــط معــدود 

ــت: ــوارد اس م

کمــک می کننــد تــا بــه صنایــع و 	  کارگــران  کــه بــه  کارگــران: ایــن شــامل سیاســت هایی اســت  تســهیل تحــرک 

مهارت هــا  در  ســرمایه گذاری  و  آموزشــی  برنامه هــای  کننــد.  مهاجــرت  رشــد  حــال  در  صادراتــی  مناطــق 

کارکنــان بخــش غیررســمی و غیررســمی، به ویــژه جوانــان را بــرای رفتــن بــه مشــاغل جدیــد  می توانــد توانایــی 

ــد. ــود بخش ــیار بهب بس

ــر 	  ــه، تأثی ــی ترکی ــازمان های دولت ــط س ــده توس ــای ارائه ش ــرو: آموزش ه ــه و پ ــات ترکی ــرار دادن تجربی ــر ق مدنظ

مثبتــی بــر اشــتغال داشــته؛ امــا تأثیــر ارائــه برنامــه آموزشــی توســط بخــش خصوصــی چشــم گیرتر بــوده اســت. 

کوتاه مــدت در آموزشــگاه ها  کــه از ســال 1996 تــا 2010 ادامــه داشــت، آمــوزش فنــی  در برنامــه پــروژون پــرو 

کــه توســط خــود شــرکت ها تأمیــن  انجــام می گرفــت و ســپس بــا یــک دوره آمــوزش حرفــه ای عملــی ســه ماهه 

کــه وجــه  مالــی می شــد، تکمیــل می گشــت؛ ایــن برنامــه فرصت هــای شــغلی رســمی را در یــک بســتر اقتصــادی 

مشــخصه آن بخــش بــزرگ غیررســمی بــود، افزایــش داد.

کــه شــغل خــود را از دســت داده انــد: کشــورهای درحال توســعه، ظرفیــت مالــی و نهــادی 	  کارگرانــی  حمایــت از 

کار دارنــد. درنتیجــه، بیشــتر ایــن کشــورها، بــه شــبکه های  کمــی بــرای پشــتیبانی از برنامه هــای هدفمنــد بــازار 

کار اتــکا می  کننــد. چیــن و ویتنــام از طرح هــای بیمــه بیــکاری جامــع  تأمیــن اجتماعــی و برنامه هــای بــازار 

کــز آموزشــی دولتــی فــن آوری اطالعــات بــرای رفــع کمبــود  کارگــران اخراجــی، و هنــد از مرا خــود بــرای کمــک بــه 

افزایــش  بــرای  عمومــی  مســاعدت های  التیــن،  آمریــکای  کشــورهای  می کننــد.  اســتفاده  ماهــر  نیروهــای 

بهــره وری و رقابت پذیــری و یــا حفــظ اشــتغال بنگاه هــا ارائــه می دهنــد.

ــه 	  گیــر پیشــنهاد داد. در ایــن رابطــه، بایســتی ب ــرای تجــارت فرا کار سیاســتی را ب گــزارش ســپس دســتور  ایــن 

کــرد و تأثیــرات احتمالــی توزیــع را از  تأثیــرات توزیعــی از طریــق آمایــش، اولویت بنــدی و مشــاوره رســیدگی 

قبــل دانســت. دسترســی بــه اطالعــات بســیار تفصیلــی راجــع بــه مــکان، امــکان تجزیه وتحلیــل مطلــوب اثــرات 

کلیــت  کلیــت اقتصــاد و  توزیعــی فعالیت هــای اقتصــادی را فراهــم می کنــد. همچنیــن می بایســت از منظــر 

کــه  ــا توجــه بــه وجــود تعــداد زیــادی از حوزه هــای سیاســت گذاری  کــرد. ب دولــت بــه اصالحــات تجــاری نــگاه 

ــا هماهنگــی  ــد، الزم اســت ســاختارهای نهــادی وجــود داشــته باشــد ت ــه تأثیــرات توزیعــی تجــارت مربوط ان ب

کننــد. بعــالوه، الزم اســت بخــش خصوصــی و ســایر  تمامــی بدنــه دولــت را در زمینــه اصالحــات تجــاری مهیــا 
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رونــد اصالحــات  کارگــری( به شــدت درگیــر  اتحادیه هــای  و  گروه هــای مصرف کننــده  ( ذینفعــان غیردولتــی 

ــود. ــر درک ش ــی بهت ــک های احتمال ــف و ریس ــات مختل ــت تحریف ــا ماهی ــوند ت ش

گام، 	  ، اولیــن  کار سیاســت جهانــی بــرای فقــرا را ارائــه داد. بــه ایــن منظــور گــزارش دســتور  ، ایــن  در آخرســر

ــتم  ــک سیس ــتمر از ی ــت مس ، حمای کار ــن  ــرای ای ــد. ب ــه می باش ــارت چندجانب ــتم تج ــی سیس ــت اثربخش تقوی

مبتنــی بــر قواعــد و تقویــت WTO و در صــورت لــزوم اصــالح ســازوکار ایــن ســازمان، بــرای تشــویق چندجانبــه 

کوویــد  گام، رســیدگی بــه تأثیــرات تجــاری شــوک های بــرون زا اســت؛ مثــاًل بحــران  گرایــی مفیــد اســت. دومیــن 

، تجــارت خدمــات )به ویــژه مســافرت  کــرد و ایــن امــر 19 به طــور ویــژه ای بــه کارگــران بخــش خدمــات ضربــه وارد 

ــات  ــه دفع ک ــان  ــود. همچن ــه نم ــتری مواج ــکالت بیش ــا مش ــی ب کاالی ــارت  ــا تج ــه ب ــردی( را در مقایس و جهانگ

شــوک های بــرون زای غیرمرتبــط بــا تجــارت زیادتــر می شــود، کشــورهای درحال توســعه الزم اســت بــه تقویــت 

کــه  گیــری  ملزومــات سیاســت گذاری و بنیان هــای اقتصــادی خــود بــرای مقاومــت، رقابتمنــدی و جامعــه فرا

کنــش نشــان دهــد، ادامــه دهنــد. کار و تعدیــالت وا بتوانــد به طــور مؤثــری بــه جابجایــی نیــروی 

4-2 نتیجه گیری
کــه بازترنــد، هــم ســطح اشــتغال باالتــر و  گســترش تجــارت، منبــع اصلــی رشــد ســریع تر و اشــتغال اســت و اقتصادهایــی 

کیفیــت بهتــری دارنــد. منافــع حاصــل از تجــارت به نــدرت به طــور مســاوی در اقتصــاد توزیــع می شــود  هــم مشــاغل با

کارگــران در پــی اصالحــات تجــاری، وضعیــت بدتــری  و چه بســا ممکــن اســت بعضــی از مناطــق، صنایــع، بنگاه هــا و 

کــه  کار ممکــن اســت فقــط بــه ایــن معنــی باشــد  کننــد. در کشــورهای درحال توســعه، تحریــف در اقتصــاد و بــازار  پیــدا 

تخصیــص مجــدد منابــع پــس از آزادســازی تجــارت، به تدریــج اتفــاق می افتــد.

سیاســت های منتخــب از ســوی دولــت می توانــد تأثیــرات اقتصــادی و سیاســی اصالحــات تجــاری را به شــدت 

کــه بــر ســه نــوع از اهــداف اقتصــادی  تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ایــن سیاســت های منتخــب شــامل سیاســت هایی اســت 

. کار متمرکــز هســتند: تحریــف کمتــر و عملکــرد بهتــر بازارهــا، هزینه هــای پایین تــر تجــارت و تعدیــل ســریع تر بــازار 

کثــر ســازی منافــع حاصــل از تجــارت و حداقــل ســازی تأثیــرات منفــی آزادســازی تجــاری، نیــاز بــه یــک رویکــرد  حدا

ــز داشــته باشــد: )الــف( اســتفاده از اطالعــات  ــر ایــن مــوارد تمرک کــه بایســتی ب جامــع و گســترده در کل اقتصــاد دارد 

ــی توزیــع قبــل از وقــوع، )ب( رصــد اجــرای اصالحــات )ج( هماهنگــی  ــرای درک تأثیــرات احتمال ــد ب و ابزارهــای جدی

کنش هــا در تمامــی بدنــه دولــت و )د( مشــورت گســترده بــا بخــش خصوصــی و ســایر ذینفعــان غیردولتــی. وا

از منظــر تجــارت جهانــی، یــک اقــدام اساســی بــرای نفــع رســانی بــه فقــرا، آن ســازوکار تجــارت چندجانبــه قــوی 

مؤثرتــری می باشــد کــه بتوانــد بــا افزایــش حمایــت گرایــی مقابلــه کنــد. یکــی دیگــر از مــواردی کــه در اوضــاع مصیبت بــار 
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، نظیــر همه گیــری جهانــی ویــروس کوویــد 19 )ویــروس کورونــا( و صدمــات مکــرر ناشــی از تغییــرات اقلیمــی، بــرای  اخیــر

کشــورهای درحال توســعه ضــرورت فــوری یافتــه، تقویــت چارچوب هــای سیاســتی و برنامه هــای اقتصــادی خــود 

بــرای مقاومــت، رقابــت و بهره منــدی اجتماعــی1 اســت.

4-3 پیشنهادات
رفــع تحریم هــای اقتصــادی به عنــوان پیش شــرط پیاده ســازی اصالحــات تجــاری: یکــی از اهــداف اصلــی 	 

اعمــال تحریم هــا علیــه ایــران، ایجــاد مانــع بــر ســر راه تجــارت خارجــی و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی کشــور 

کــه حتمــًا همــراه بــا  ، اجــرای سیاســت های اصالحــات تجــاری  اســت. الجــرم بــا وجــود تحریم هــا علیــه کشــور

آزادســازی وســیع تجــاری و مالــی خواهــد بــود، محلــی از اعــراب نــدارد.

ایجــاد یــک نهــاد حکومتــی بــرای هماهنگــی در سیاســت گذاری اصالحــات تجــاری: الزم اســت تــا نهــادی 	 

حکومتــی تشــکیل شــود و ایــن نهــاد، هماهنگی هــای مســتمر بیــن دســتگاه های دولتــی، ســایر نهادهــای 

را  محیط زیســت  و  کارگــران  مصرف کننــدگان،  حامــی  غیردولتــی  نهادهــای  و  خصوصــی  بخــش  حکومتــی، 

ــن  ــد. ای ــام ده ــاری انج ــات تج ــت های اصالح ــد سیاس ــرا و رص ــن، اج ــات الزم و تدوی ــع آوری اطالع ــرای جم ب

ــا برخــورداری از منافــع حاصــل از اصالحــات تجــاری از منظــر انــدازه و توزیــع، در  کــه ت کار تضمیــن می نمایــد 

بهتریــن حالــت ممکــن باشــد و در ضمــن، انحــراف در بازارهــا و لطمــات محیــط زیســتی نیــز حداقــل شــود.

: 90 درصــد از تجــارت جهانــی از طریــق بنــادر صــورت 	  بهبــود زیرســاخت های بنــادر و فنــاوری اطالعــات کشــور

ــال  ــان در س ــم جه ــدر مه ــت 50 بن ــران در فهرس ــادر ای ــک از بن ــی، هیچ ی ــات جهان گزارش ــاس  ــر اس ــرد. ب می گی

2020 قــرار نداشــته اند. همچنیــن فنــاوری ارتباطــات پلــی بیــن بخــش خدمــات بــا صنعــت و نیــز بیــن صنایــع 

کشــور و همچنیــن ابــزار اساســی جمــع آوری و نشــر اطالعــات الزم بــرای تجــارت اســت؛ لــذا هرچقــدر  یــک 

کیفیــت فنــاوری اطالعــات باالتــر باشــد، پیاده ســازی اصالحــات تجــاری مؤثرتــر خواهــد بــود. ســرعت اینترنــت 

کــه بیانگــر فاصلــه زیــاد کشــور از متوســط  در ایــران در جــوالی 2021، از بیــن 180 کشــور در رتبــه 134 قــرار دارد 

جهانــی اســت. دراین بــاره، جدیــت در پیگیــری اجــرای تبصره هــای الــف و ب مــاده 51 قانــون برنامــه پنج ســاله 

ششــم توســعه بــرای ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی بنــادر الزم اســت. همچنیــن هرگونــه طــرح در رابطــه بــا فضــای 

کیفــی دسترســی فعالیــن اقتصــادی بــه اینترنــت شــود. کمــی و  کاهــش  مجــازی کشــور نبایــد منجــر بــه 

1.  inclusive societies
جامعــه ای کــه فــرای اختــالف نــژادی، جنســیتی، طبقاتــی، نســلی و جغرافیایــی باشــد و برابــری فرصت هــا را بــرای بهبــود ســطح معیشــت، اطمینــان ببخشــد. ایــن واژه نقطــه 

مقابــل »محرومیــت اجتماعــی« اســت. )مترجــم(.
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بهبــود ســهولت کســب وکار در زمینــه تجــارت مــرزی: رتبــه ایــران در ســال 2020 در شــاخص ســهولت تجــارت 	 

کــه رتبــه مطلوبــی محســوب نمی شــود. اجــرای مــداوم مــاده 8  کشــور 123 بــوده اســت  مــرزی از بیــن 190 

ــت. ــاخص الزم اس ــن ش ــود ای ــرای بهب « ب ــب وکار ــط کس ــتمر محی ــود مس ــون بهب »قان

چشــمگیر 	  منافــع  علی رغــم  دولــت:  حمایــت  تحــت  غیــرکارای  تولیــدی  شــرکت های  تکلیــف  تعییــن 

کیفیــت پایین تــر  کــه محصــوالت بــا  سیاســت های اصــالح تجــاری، شــرکت های محفــوظ از رقابــت خارجــی 

و بــا قیمــت باالتــر از ســطح جهانــی را بــه مصرف کننــدگان داخلــی عرضــه می کننــد، خودبه خــود در پــی ایــن 

کاهــش عارضه هــای جانبــی اصالحــات تجــاری، الزم اســت تــا قبــل از  اصالحــات حــذف خواهنــد شــد. بــرای 

اصــالح تجــاری، ایــن شــرکت ها بــرای محیــط رقابتــی از طریــق مشــارکت بــا ســرمایه گذاران خارجــی بــه منظــور 

بهره بــرداری از صرفه هــای ناشــی از مقیــاس و فنــاوری خارجــی، تعدیــل هزینه هــای جــاری و چابــک ســازی، 

آمــاده شــوند. ایــن امــر مســتلزم تصویــب قوانیــن الزم در مجلــس بــدون تأثیرپذیــری از فشــارهای سیاســی 

گرایــی می  باشــد. ذی نفعــان بــرای حفــظ حمایــت 

کارا حــذف 	  کارگــران بــرای تطبیــق بــا فعالیت هــای جدیــد: بــا اصالحــات تجــاری، فعالیت هــای نــا  لــزوم آمــوزش 

کارا و منطبــق بــا نیــاز جهانــی حفــظ و یــا ایجــاد خواهنــد شــد. بــرای اشــتغال مجــدد بیــکاران  و فعالیت هــای 

در پــی اصالحــات تجــاری، الزم اســت بیــکاران آموزش هــای حرفــه ای الزم را ببیننــد. ازایــن رو تمهیــدات الزم 

« )آمــوزش و اشــتغال( بــا نیازهــای آموزشــی جدیــد بایســتی اندیشــه  بــرای وفــق اجــرای فصــل پنجــم »قانــون  کار

شــود.
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پیوست ها

پیوست 1: بررسی اجمالی سیاست های تکمیلی

 
ً
*بنگاه هــای زامبــی )zombie firms( بــه بنگاه هــای بدهــکاری اطــالق می شــود کــه قــادر بــه بازپرداخــت اصــل بدهــی خــود را نیســتند. ایــن بنگاه هــا ورشکســته هســتند و عمومــا

بــا تزریــق نقدینگــی و تأمیــن مالــی از ســوی دولــت، بــه حیــات خــود ادامــه می دهنــد )مترجــم(.
مآخذ: یافته های گزارش
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کشــورهای درحال توســعه و تأثیــرات  کار در  پیوســت 2: سیاســت ها و برنامه هــای فعــال بــازار 
آن هــا

عــوض،  در  برنامــه  ایــن  نیســتند.  تجــارت  بــا  مرتبــط  صرفــًا   ، کار بــازار  برنامه هــای  بیشــتر  التیــن،  آمریــکای  در 

کننــد تــا  کــه ایــن مســاعدت ها می تواننــد بــه بنگاه هــای واجــد شــرایط کمــک  کلــی را ارائــه می دهنــد  مســاعدت های 

کننــد. به طورکلــی، ایــن برنامه هــا بــرای  بهــره وری و رقابــت خــود را افزایــش دهنــد و یــا ســطح اشــتغال خــود را حفــظ 

کارگــران شــغل ازدســت داده مؤثرنــد. در مکزیــک پــس از آغــاز قــرارداد تجــارت آزاد آمریــکای شــمالی )نفتــا(،  حمایــت از 

کاهــش قیمــت انتظــاری محصــوالت کشــاورزی اجــرا شــد. ایــن برنامــه،  کامپــو1 در ســال 1993 بــرای جبــران  برنامــه پرا

ــرد و 90 درصــد از نواحــی زیــر کشــت مکزیــک را پوشــش مــی داد. ــه کشــاورزان را فراهــم می ک پرداخــت وجــه نقــد ب

کارگــران  در ویتنــام، برنامــه بیمــه بیــکاری پــس از بحــران مالــی ســال 2008 ایجــاد شــد و بعــداً بــرای پوشــش اغلــب 

کــه  کارگــران می بایســت از بنگاه هایــی  بخــش رســمی، گســترش یافــت. شــرط دریافــت مزایــای ایــن برنامــه ایــن بــود 

ــا شــامل پایــه حقــوق،  ــا یــک فاجعــه طبیعــی شــده اند، اخــراج می شــدند. بااینکــه ایــن مزای دچــار رکــود کســب وکار ی

ــاد  ــه اقتص ــه ب ــا توج ــا ب ــد، ام ــغل می باش ــوزش ش ــی و آم کاریاب ــای  ــودکان، کمک هزینه ه ک ــت از  ــرای مراقب ــاعده ب مس

غیررســمی بــزرگ ویتنــام، ایــن پوشــش هنــوز هــم بــا محدودیــت مواجــه اســت. در طــول ســال ها، تعــداد فزاینــده ای از 

کــه بااین همــه اقدامــات صــورت  کرده انــد. حداقــل یــک مطالعــه نشــان می دهــد  کارگــران، درخواســت بیمــه بیــکاری را 

کیفیــت آمــورش و دسترســی  گرفتــه در ویتنــام، نــرخ بازاشــتغالی زیــاد نیســت. یــک فرصــت مهــم بــرای دولــت، بهبــود 

کــه مقــرری بیــکاری دریافــت می کننــد، آمــوزش حرفــه ای  کمتــر از پنــج درصــد از کل افــرادی  بــه آن اســت؛ زیــرا تنهــا 

می بیننــد.

کارگــران شــغل ازدســت داده ناشــی  در چیــن، یــک طــرح بیمــه بیــکاری همگانــی در ســال 1986 ایجــاد شــد تــا از 

خصوصی ســازی بســیاری از شــرکت های دولتــی، محافظــت کنــد. ایــن برنامــه بعــداً گســترش یافــت و شــامل بنگاه های 

خصوصــی و ســایر بنگاه هــای دولتــی، کشــاورزان و اخیــراً کارگــران مهاجــر شــد. هــدف از ایــن برنامــه، تشــویق مهاجــرت 

ــا اعطایــی ایــن برنامــه شــامل پرداخــت بیمــه بیــکاری، یارانه هــای  بیشــتر از مناطــق روســتایی بــه شــهرها بــود. مزای

پزشــکی، پوشــش هزینه هــای روزانــه و آموزش هــای مقتضــی شــغلی بــرای بهبــود صالحیت هــای شــغلی و نیــز کمــک 

ــرای اشــتغال مجــدد بــوده اســت. بااین حــال، پوشــش ایــن برنامــه محــدود اســت و نقــش ضعیفــی در  کارگــران ب بــه 

تشــویق بازاشــتغالی و جلوگیــری و یــا حفــظ ســطح بیــکاری ایفــا می کنــد. عــالوه بــر ایــن، یــک برنامــه تعدیــل تجــاری در 

1.  PROCAMPO
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ســال 2017 بــرای بنگاه هــا در منطقــه آزاد آزمایشــی شــانگهای1 ارائــه شــد. بــا پیــروی از منطــق اســتفاده از مســاعدت 

کــه در اثــر اختالفــات  کشــورها، هــدف از ایــن برنامــه، ارائــه TAA بــه بنگاه هایــی اســت  تعدیــل تجــاری2 در ســایر 

کارکنــان، بیمــه اعتبــاری صــادرات3 و مدیریــت زنجیــره تأمیــن  تجــاری زیــان دیده انــد. TAA شــامل مشــاوره، آمــوزش 

و ریســک بــه مــدت دو ســال اســت.

در هنــد، رونــق فنــاوری اطالعــات )IT( در دهه هــای 1990 و 2000 منجــر بــه کمبــود نیــروی ماهــر شــد و درنتیجــه 

، موجــب  کــه ایــن امــر کــرد  کالج هــای دولتــی فنــاوری اطالعــات را در مناطــق کمتــر توســعه یافته تأســیس  دولــت هنــد 

کــه  کالج هــای خصوصــی IT بــرای حضــور در ایــن مناطــق نیــز شــد. بررســی اثــرات ایــن مداخلــه نشــان می دهــد  تــالش 

کمتــر برخــوردار  ــرای جوامــع  ــران ماهــر در زمینــه IT را افزایــش و فرصت هــای آموزشــی را ب کارگ ایــن مداخلــه، عرضــه 

کــرد. کاهــش نابرابری هــای درآمــدی کمــک  ارائــه داد و بــه 

کنــش بــه بحــران مالــی 2008 به منظــور حمایــت از  کــه در وا کــش  کار در مرا ــازار  سیاســت های اتخــاذی تعدیــل ب

ــرده  ک ــد  ــران را بهره من کارگ ــا و  ــی از بنگاه ه کم ــداد  ــط تع ــوده، فق ــش ب کف ــرم و  ک، چ ــا ــاجی، پوش ــع نس ــاغل صنای مش

اســت. لــذا ایــن طــرح نتوانســته اســت ریســک های مهــم رقابــت بنگاه هــا4، ازجملــه رقابــت بنگاه هــای درگیــر در 

کارگــران  کنــد. همچنیــن ایــن طــرح، جذابیــت ایــن صنایــع را بــرای  قاچــاق و بنگاه هــای بخــش غیررســمی را رفــع 

کاهــش داد. جــوان 

پیوست 3: ایجاد یک بنیاد قدرتمند برای شکوفایی منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا
ــا  ــداد اعض ــر تع ــان از نظ ــارت آزاد جه ــه تج ــن منطق ، بزرگ تری ــور ــتن 54 کش ــا داش ــا5 ب ــاره آفریق ــارت آزاد ق ــه تج منطق

خواهــد بــود و ایــن منطقــه مجموعــا به طــور بالقــوه بــازار 1/3 میلیــارد نفــری همــراه بــا تولیــد ناخالــص داخلــی 3/4 

گرچــه توافق نامه هــای تجــارت آزاد6 فرصت هــای قابل توجهــی  هــزار میلیــارد دالری آمریــکا را در بــر خواهــد داشــت. ا

ــک  ــت. ی ــودکار نیس ــق، خ ــن مناط ــوه ای ــع بالق ــاندن مناف ــر رس کث ــه حدا ــه ب ک ــان داده  ــخ نش ــا تاری ــد، ام ــاد می کن ایج

1.  the Shanghai Pilot Free Trade Zone
2.  Trade Adjustment Assistance (TAA)
3.  export credit insurance

این بیمه از صادرکنندگان محصوالت و خدمات در برابر خطر عدم پرداخت توسط خریداران خارجی محافظت می کند. )مترجم(.
4.  competitive risks

 بنگاه هــا در بــازار بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد، به طوری کــه هــر یــک از آن هــا بــه دنبــال کســب باالتریــن موقعیــت و 
ً
ریســک رقابتــی، بــه ایــن واقعیــت اشــاره می کنــد کــه غالبــا

جــذب بیشــترین مصرف کننــدگان هســتند تــا حداکثــر ســود را بــرای خــود کســب کننــد. ایــن عمــل بنگاه هــا بــه معنــای وجــود نیــروی رقابتــی در بــازار اســت. ایــن نیروهــا، می تواننــد 
موجــب زیــان و یــا ورشکســتی احتمالــی برخــی از بنگاه هــا شــوند )مترجــم(.

5.  the African Continental Free Trade Area (AFCFTA)
6.  Free Trade Agreements (FTAs)
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کــه تأثیــرات  کشــورهای عضــو AFCFTA چطــور و چگونــه ضعف هایــی  کــه نهادهــا و  مســئله اساســی ایــن اســت 

ــد. کنن ــرف  ــت، برط ــرده اس ک ــه  ــت مواج ــا محدودی ــا را ب ــی آفریق ــارت آزاد قبل ــای تج توافقنامه ه

تــا حــد زیــادی، احتمــال اینکــه AFCFTA بــه وضعیــت مهمــی بــرای توســعه در منطقــه برســد، بــه ایــن مــوارد 

بســتگی خواهــد داشــت: )الــف( عمــق و وســعت تعهــدات تفضیلــی بــرای حــذف موانــع تجــاری موردبحــث، )ب( 

گــذار روان بــه تجــارت آزاد را اطمینــان  کــه  انــدازه اجــرای واقعــی و مؤثــر تعهــدات AFCFTA و )ج( ابتــکارات تکمیلــی 

می بخشــد و باعــث جریان هــای بیشــتر ســرمایه گذاری مولــد در بخشــه ای غیرســنتی و لــذا منجــر بــه مشــاغل بیشــتر 

و بهتــر می شــوند.

کشــورهای درحال توســعه،  گرفتــه از ســوی ســایر  کــرات صــورت  بــا بهره گیــری از تجربیــات مشــابه در مــورد مذا

ــامل  ــوه FTA ش ــای بالق ــاندن مزای ــر رس کث ــه حدا ــرای ب ــی ب ــتورالعمل تکمیل ــک دس ــی ی ــه طراح ک ــویم  ــه می ش متوج

ــت: ــه اس ــه جبه ــل س ــخص در حداق ــات مش اقدام

اجــرای و مدیریــت توافــق AFCFTA: ایجــاد ظرفیــت )بــه شــکل آمــوزش، مشــاوره مســتقیم و پشــتیبانی اجرای 	 

توافــق( نه تنهــا بــرای وزاتخانــه تجــارت، بلکــه بــرای ســایر وزارتخانه هــای مهــم و همچنیــن ســازمان های 

آتــی را دارنــد مفیــد اســت: وزاتخانه هــا و  کــه وظیفــه اجــرای توافقــات  گمــرکات(  مدیریــت مــرزی )به ویــژه 

ــر بــرای ممکــن  ــن ام ــد. ای ــور می بودن ــان ام ــرات در جری ک ــه مذا ــط در مرحل ــاًل فق ــاید قب ــه ش ک ــازمان هایی  س

ســاختن انطبــاق، مدیریــت و حــل مشــکالت، نظــارت اقتصــادی و جامعه پذیــریAFCFTA 1 ضــروری اســت.

پشــتیبانی نهــادی مربــوط بــه تجــارت بــرای اجــرا: ایجــاد ظرفیــت بــرای ســازمان هایی )غیــر از وزارتخانه هــای 	 

تجــاری( کــه متولــی امــور تجــاری و ســرمایه گذاری هســتند و در عمــل، کارکــرد صحیــح AFCFTA را تحــت تأثیــر 

قــرار می دهنــد.

گــذار بــه تجــارت آزاد: ابتــکارات خــاص بخــش صنعــت بــا هــدف قــادر ســاختن بنگاه هــای داخلــی )مخصوصــًا 	 

کوچــک و متوســط( بــرای رفــع انحرافــات اقتصــادی تأثیرگــذار بــر رقابتمنــدی در یــک محیــط  بنگاه هــای 

تجــارت آزاد.

1.  socialization
بــه رونــدی گفتــه می شــود کــه در آن، شــخص در طــول حیــات خویــش هنجارهــا، عرف هــا و ارزش هــای جامعــه خویــش را یــاد می گیــرد. بــه عبارتــی؛ آمــاده شــدن فــرد توســط 

جامعــه بــرای بــر عهــده گرفتــن نقش هــا را جامعه پذیــری می گوینــد )مترجــم(.
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