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بسمه تعالي 
)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 

نگرشي نوين با چالش هاي واحدهاي تحقيق و توسعه در تجارت جهاني
1محمدرضا زاهدي

:چكيده
امروزه تحوالت و تغييرات مستمر بازارهاي جهاني منشاءِ بسياري از تهديدها و فرصت هاي اقتصادي و 

از طرفي به منظور ارتقاءِ وضعيت در اين بازار دانستن اينكه در چه نقطه براي مقابله با . ني مي باشدبازرگا

تهديدها و بهره گيري از فرصت ها قرار داريم امري است ضروري كه جز سنجش آن به تدريج جايگاه خود را 

.از دست مي دهند و محكوم به انزواي اقتصادي و بازرگاني مي شوند

ي ديگر، داشتن آمادگي الزم براي نشان دادن واكنش متناسب، بموقع و واقع بينانه به تحوالت از طرف

امري تعيين كننده در موقعيت بدتر و بهتر كشوهاست كه اين خود نيازمند آگاهي و درك صحيح و منطقي و 

 بر پايه تحوالت در به عبارت ديگر، شناخت درست صورت مسئله هايي كه پيوسته. واقع بينانه از تحوالت است

.بازارهاي جهاني مطرح مي شود و برخورداري از توان و آمادگي الزم براي حل آنها ضروري و الزم است

:واژه هاي كليدي 
تحوالت، تهديد، فرصت، تجارت جهاني

مقدمه
اواني تحوالت و تغييرات مستمر در بازارهاي جهاني منشاء تهديدها و فرصت هاي اقتصادي و بازرگاني فر

 كشورهايي در اين بازار ارتقاءِ وضعيت مي يابند كه در موقعيت بهتري براي مقابله با تهديدها و بهره گيري .است

در غير اين صورت به تدريج جايگاه خود را از دست مي دهند و محكوم به انزواي . از فرصت ها قرار دارند

عيت بهتر و بدتر كشورهاست، داشتن آمادگي الزم آنچه كه تعيين كننده موق.  مي شونداقتصادي و بازرگاني

اين خود نيازمند آگاهي و درك صحيح . براي نشان دادن واكنش متناسب، به موقع و واقع بينانه به تحوالت است

به عبارت ديگر، شناخت درست صورت مسئله هايي كه پيوسته بر پايه . از تحوالت استو منطقي و واقع بينانه 
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رداري از توان و آمادگي الزم براي حل آنها ضروري و اي جهاني مطرح مي شود و برخوتحوالت در بازاره

.الزم است

موضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت يكي از بحث هاي داغ محافل سياسي و اقتصادي كشور در سال هاي 

ياست، اجتماع و فرهنگ در اين راستا بسياري از صاحبنظران تأثير جنين امري را بر وضعيت س. جهاني بوده است

در اين ميان جايگاه مؤسسه توليدي كشور در . اجتماعي، اقتصاد و كارخانجات توليدي كشور بررسي نموده اند

نتيجه آن كه .  جديدي كه ايجاد خواهد شد مورد توجه جدي قرار گرفته استعرصه جهاني اقتصاد و شرايط

ي از بهترين ابزار كمكي براي نيل به آمادگي هاي الزم يك. لزوم آمادگي براي وضعيت جديد ناگريز مي باشد

زيت هاي براي پيوستن به تجارت جهاني، انجام تحقيقات منسجم و هدفدار در مورد ضرورت ها، فرصت ها، م

 و در بعد فن آوري انجام پژوهش هاي كاربردي براي ارتقاء سطح توليدات داخلي در حد استانداردهاي نسبي

 واحدهاي توليدي كشور سنگيني مي كند و هر گونه كم R&Dم بر دوش بخش هاي اين مه. جهاني است

كاري و كم توجهي مي تواند در آينده نزديك به تحمل شوك هاي شديد ناشي از باز شدن سيستم تجارت، 

.ايجاد جو رقابتي و افت رقم فروش محصوالت داخلي منجر گردد

هاني شدن بر اقتصاد توليد و فروض و چشم انداز آتي صنعت مقاله حاضر بر آن است تا با بررسي تأثيرات ج

 صنايع را به چالش با وضعيت جديد فرا R&Dكشور پس از پيوستن ايران به نظام تجارت جهاني واحدهاي 

اين امر به پيش بيني مشكالت و موانع احتمالي آتي، شناسايي بسترهاي جديد فعاليت و برنامه ريزي . خواند

.ر عرضه جهاني صنعت كمك خواهد نمودجهت حضور موفق د

:تاريخچه سازمان تجارت جهاني-1
در پايان جنگ جهاني دوم هنگامي كه معماران ساختماني در انديشه بناهاي عالي و با شكوه  بر ويرانه هاي 

رهاي نوين به جاد مانده از اين جنگ خانمان سوز بودند، معماران سياسي و اقتصادي نيز به فكر پي افكندن ساختا

در عرصه سياست تالش هايي كه در اوج . سياسي و تجاري براي مناسبات بين المللي دوران پس از جنگ بوند

 به تهيه منشور 1945 آغاز شده بود، در سال 1942جنگ با صدور منشور آتالنتيك و اعالميه ملل متحد در سال 

با هدف مديريت مناسبات » سازمان ملل متحد«ل  اكتبر همان سا24سازمان ملل متحد منجر شد كه نهايتاً در 

.سياسي بين المللي و حفظ صلح و امنيت جاي جامعه ملل را كه محصول جنگ جهاني اول بود گرفت

يي كه براي ترميم روابط بين الملل در عرصه هاي سياسي صورت مي گرفت، كشورها همزمان با تالش ها

نتيجه اين تالش ها .  جديد در عرصه تجارت بين الملل انجام دادندتالش هايي را براي بنيان نهادن ساختارهاي

گات از زمان تأسيس در .  بود1947 در كنفرانس ژنو در سال 1)گات(تأسيس موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 

1 -General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 
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 كه بر اساس موافقتنامه مراكش جاي خود را به سازمان تجارت جهاني داد، هشت دور 1955 تا سال 1947سال 

در اين مذاكرات كه آخرين آن . كرات تجاري جهاني به منظور ايجاد نظام منسجم تجارت جهاني ترتيب دادمذا

دور اروگوئه بود و هشت سال طول كشيد، كشورهاي شركت كننده در زمينه هاي مختلف تجارت بين الملل 

 صفحه موافقتنامه هاي 22000همچون كاهش تعرفه ها و ساير مقررات به بحث و بررسي پرداختند كه نتيجه آن 

.مختلف است

اگر چه گاتن تنها مسئله تجارت كاال را مد نظر داشت، اما در سازمان تجارت جهاني كه جايگزي گات شد، 

.كشاورزي و حقوق مالكيت معنوي نيز مورد توجه قرار گرفته استتجارت خدمات و 

WTO1 چارچوب قوانين -2

:ين الملليدر سه سند حقوقي اصلي گنجانده شده اند بمقررات اصالح شده حاكم بر تجارت

و موافقتنامه هاي وابسته آن كه بر تجارت كاال اعمال مي ) گات(الف ـ موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 

.شوند

.ب ـ موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات كه بر تجارت خدمات اعمال مي شود

تبط با تجارت حقوق مالكيت معنونيج ـ موافقتنامه راجع به جنبه هاي مر

 هدف، اصول و قوانين گات-2-1
هدف اصلي گات كه قوانين چند جانبه اي را براي تجارت كاال وضع مي نمايد، ايجاد نظام تجاري آزاد و 

 كه طبق آن مؤسسات بازرگاني كشورهاي عضو آن بتوانند طبق شرايط رقابت عادالنه و عاري از بازي است

اگر چه قوانين تفصيلي كه گات و موافقتنامه هاي وابسته به آن بيان مي كنند، . يكديگر تجارت كننداختالل با 

ممكن است پيچيده و واژگان حقوقي آنها اغلب گمراه كننده به نظر برسد، اما در واقع بر چند اصل و قانون ساده 

.مبتني هستند كه ذيالً آورده مي شوند

چهار قانون اصلي-2-1-1
مايت از صنعت داخلي از طريق تعرفه ها ح-1

اگر چه گات خواستار تجارت آزاد است، اذعان مي نمايد كه كشورهاي عضو آن ممكن است مجبور شوند 

با اين وجود گات از كشورها درخواست مي نمايد تا اين . از توليد داخلي در مقابل رقابت خارجي حمايت كنند

1-World Trade Organization (WTO)
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براي تضمين اينكه اين اصل . رند و آن را از طريق تعرفه ها فراهم نمايندقبيل حمايت را در سطوح پايين نگه دا

.در عمل پيگيري شود، استفاده از محدوديت هاي كمي به استثناي موارد معدودي ممنوع است

 تثبيت تعرفه-2
كشورهاي عضوگات تشويق مي شوند تا از طريق كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع فرا راه تجارت در 

. كرات تجاري چند جانبه، حمايت از توليد داخلي را كاهش دهند و در صورت امكان، آن را حذف نمايندمذا

تعرفه هايي كه بدين صورت كاهش مي يابند با درج شدن در جدول ملي هر كشور، ديگر افزايش نخواهند 

.جداول، بخشي الينفك از حقوق گات به شمار مي روند. يافت

الوداد رفتار دولت كامله -3
قانون مزبور مقرر مي دارد كه تعرفه ها و ساير مقررات بر . اين قانون مهم گات مبين اصل عدم تبعيض است

بدين ترتيب هيچ كشوري آزاد نيست . كاالهاي وارداتي يا صادراتي بايد بدون تبعيض ميان كشورها اعمال شود

ار دهد كه بر واردات كاال از ساير كشورها رقنرخ حقوق گمركي بر واردات از يك كشور را باالتر از نرخي 

تجارت در ميان اعضاي ترتيبات تجاري منطقه . با اين حال، استثنائاتي بر اين قانون وجود دارد. مي كنداعمال 

ثناي ديگر را نظام است. اي، كه تابع نرخ هاي ترجيحي يا معاف از عوارض هستند، يكي از اين استثناها است

طبق اين نظام، كشورهاي توسعه يافته در مورد واردات از كشورهاي .  بيني نموده استعمومي ترجيحات، پيش

در حال توسعه نرخ هاي ترجيحي يا معاف از حقوق گمركي را اعمال مي نمايند، لكن نرخ هاي دولت كامله 

.الوداد را بر واردات از ساير كشورها اعمال مي كنند

 قانون رفتار ملي-4
نون دولت كامله الوداد كشورها را از اعمال تبعيض ميان كاالهاي ساخته شده در كشورهاي در عين حاليكه قا

متفاوت منع مي نمايد، قانون رفتار ملي آنها را از تبعيض ميان محصوالت وارداتي و محصوالت معادلي كه در 

. لي باز مي دارددر موضوع وضع ماليات هاي داخلي و هم در اعمال مقررات داخداخل توليد مي شوند، هم 

بدين ترتيب هيچ كشوري آزاد نيست بر محصوالتي كه با پرداخت حقوق گمركي به بازار آن وارد مي شود، 

با نرخ هايي باالتر از آنچه كه براي محصول داراي مبد ) مثالً ماليت فروش يا ماليات ارزش افزوده(ماليات داخلي 

.ملي يا داخلي قابل پرداخت است وضع نمايد
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 با قابليت اعمال عام قوانين-2-1-2
 كشور وارد كننده وارد چهار قانون اصلي را قوانين قابل اعمال عام حاكم بر كاالهايي كه به قلمرو گمركي

:اين قوانين شامل قوانيني هستند كه كشورها بايد در موارد ذيل از آنها پيروي كنند. مي شوند، تكميل مي نمايند

در مواردي كه حقوق گمركي بر حسب ي وارداتي مشمول حقوق گمركي در تعيين ارزش كاالها•

.ارزش وصول مي شود

. نباتي بر محصوالت وارداتيداشته الزامي محصول و مقررات بهداشتي و بدهايرانددر اعمال استا•

.در صدور مجوز براي واردات•

.ه گنجانده شده اندمقررات قابل اعمال در اين حوزه ها و ساير حوزه ها در موافقتنامه وابست
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 ساير قوانين-2-3-1
: ذيل حاكم استعالوه بر قوانين قابل اعمال عام فوق الذكر، نظام چند جانبه گات قوانيني دارد كه بر موارد

.يارانه هايي كه دولت اعطاءِ مي نمايد•

.اقداماتي كه دولت ها معموالً مجازند در صورت تقاضاي صنعت اتخاد نمايند•

.مايه گذاري كه مي تواند آثار منفي بر تجارت داشته باشداقدامات سر•

 مقررات حاكم بر استفاده از يارانه ها-2-1-3-1
اين قبيل يارانه ها در عمل مي تواند شرايط . دولت ها يارانه ها را براي اهداف سياستي متفاوتي اعطاءِ مي كنند

ساسي قوانين گات، كه موافقتنامه راجع به يارانه ها و هدف ا. رقابت در تجارت بين المللي را دچار اختالل سازد

ممنوعيت يا تهديد استفاده از يارانه هايي است كه آثار مختل . اقدامات جبراني آنها را بيشتر تقويت نموده است

.كننده بر تجارت دارند

هاي ممنوع و مجاز موافقتنامه مذكور يارانه هايي را كه دولت ها رد بخش صنعت اعطا مي نمايند به يارانه 

:تقسيم مي كند

شامل يارانه هاي صادراتي و يارانه هايي هستند كه هدف آنها تشويق استفاده از يارانه هاي ممنوع 

قبل از دور اروگوئه، قانون منع استفاده از يارانه هاي صادراتي . كاالهاي داخلي به جاي كاالهاي وارداتي است

. اما در حال حاضر، در كشورهاي در حال توسعه نيز اعمال مي شود. امي بودتنها براي كشورهاي توسعه يافته الز

كشورهاي در حال . اين كشورها دوره انتقال هشت ساله اي براي اصالح رويه هاي پرداخت يارانه خود دارند

از ميزان توسعه يافتگي،  دالر و كشورهاي داراي كمترين 1000توسعه با محصول ناخالص ملي سرانه كمتر از 

.قانون منع يارانه هاي صادراتي معاف هستند

قابل تعقيب و غيرقابل تعقيب: خود به دو دسته تقسيم مي شونديارانه هاي مجاز 

هنگامي كه واردات محصوالتي كه يارانه هاي قابل تعقيب دريافت نموده اند، آثار تجاري منفي به بار آورد، 

اين قبيل اقدامات جبراني مي تواند . اماتي جبراني متوسل شوندكشورهاي وارد كننده متأثر مي توانند به اقد

هنگامي كه واردات برخوردار از يارائه موجب بروز آسيب به صنعت داخلي مي شوند به شكل عوارض جبراني 

با اين وجود كشورهاي وارد كننده نمي توانند بر محصوالتي كه از مقدار محدودي يارانه هاي غيرقابل . باشد

.هره مي برند عوارض جبراني وضع كنندتعقيب ب



�

 اقداماتي كه دولت هاي كشورهاي وارد كننده مي توانند در صورت تقاضاي -2-1-3-2
.صنعت داخلي انجام دهند

قوانين يارانه ها در ادامه مقرر مي دارند دولت هاي كشورهاي وارد كننده تنها در صورتي مي توانند برخي از 

مي توانند آثار محدود كننده بر واردات داشته باشند وضع كنند كه صنعت داخلي ـ كه انواع راهكارهايي را كه 

اين . بواسطه افزايش وارادات تحت تأثير قرار گرفته است ـ شكايت كنند كه اين قبيل اقدامات بايد اتخاذ شود

:اقدامات شامل موارد ذيل است

برانيب ـ وضع عوارض ضد دامپينگ و جالف ـ اقدامات حفاظتي

 وارد كننده اجازه مي دهد كه با افزايش موافقتنامه حفاظتها در كشورهاي: الف ـ اقدامات حفاظتي 

تنها زماني مي . يا وضع محدوديت هاي كمي، واردات محصولي را براي كي دوره موقت محدود نمايندتعرفه ها

افزايش . صحيحاً انجام گرفته احراز گرددتوان به اين قبيل اقدامات حفاظتي متوسل شد كه از طريق تحقيقاتي كه 

موجب وارد آمدن لطمه جدي يا خطر وارد آمدن لطمه ) هم مطلق و هم نسبت به توليد داخلي(ناگهاني واردات 

در صورتي كه تنها يك يا دو شركت كه محصولي مشابه با محصول وارداتي . جدي به صنعت داخلي بوده است

ماني مجاز زاين اقدامات تنها .  گيرند، اقدامات حفاظتي را نمي توان اعمال نمود تحت تأثير قرارتوليد مي نمايند

است كه احراز شود افزايش واردات موجب وارد آمدن آسيب جدي به توليد كنندگاني است كه سهم عمده اي 

ين افزايش هدف اصلي از پيش بيني ا. از كل توليد داخلي محصول مشابه با محصول وارداتي را در اختيار دارند

تحت تأثير براي تعديل و آماده ساختن خود براي رقابت فزاينده اي است حمايت موقت، ارائه فرصت به صنعت 

موافقتنامه با تصريح يك دوره حداكثر هشت . كه مجبور خواهد بود پس از رفع محدوديت ها با آن مواجه شود

مي نمايد كه اين قبيل محدوديت ها تنها براي ساله براي وضع اقدامات حفاظتي در مورد محصول خاص، تضمين 

.دوره هاي موقت اعمال مي شود

ليكن در اكثر كشورها رويه اين است كه اگر چه دولت ها مي توانند تحقيقات را به ابتكار خود شروع كنند، 

.اين قبيل تحقيقات تنها بر اساس شكايت صنعت تحت تأثير آغاز شود

در مواردي كه ادعا مي شود عرضه كنندگام خارجي به رويه : ي ب ـ عوارض ضد دامپينگ و جبران

. هاي تجاري ناعادالنه متوسل مي شوند، دولت ها آزاد هستند تا بر محصول وارداتي عوارض جبراني وضع كنند

: اين قوانين به دو نوع رويه ناعادالنه مي پردازد كه مي تواند شرايط رقابت در تجارت بين الملل را مختل سازد

در گفتگوهاي عادي معمول است كه تمامي واردات كم . مورد اول دامپينگ كاال در بازارهاي خارجي است

موافقتنامه تصريح مي نمايد كه در صورتي كه قيمت . هزينه را جزء كاالهاي دامپينگ شده طبقه بندي كنند

ي كشور صادر كننده پيشنهاد صادراتي محصول كمتر از قيمتي باشد كه با آن قيمت براي فروض در بازار داخل

.شده است، آن محصول بايد به عنوان محصولي دامپينگ شده قلمداد شود
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مورد دوم رقابت ناعادالنه است و هنگامي رخ مي دهد كه شركت خارجي قادر باشد به خاطر دريافت يارانه 

.از دولت قيمت پايين تري را بپذيرد

 كه بر محصوالت دامپينگ شده عوارض شد دامپينگ وضع وافقتنامه مذكور به كشورها اجازه مي دهدم

به همين نحو موافقتنامه راجع به يارانه ها و اقدامات جبراني به كشورها اجازه مي دهد بر محصوالت . كنند

با اين وجود، وضع اين قبيل عوارض تابع دو . وارداتي كه از يارانه ها نفع مي برند، عوارض جبراني وضع كنند

اول، عوارض را صرفاً نمي توان به دليل اين كه محصولي دامپينگ شده يا برخوردار از يارانه . تشرط مهم اس

ضروري است از طريق تحقيقاتي كه در سطح ملي انجام مي شود، براي كشور وارد كننده . است وضع نمود

م، همان طوري كه دو. احراز نمايد كه افزايش واردات موجب وارد آمدن لطمه مهم به صنعت داخلي شده است

قبالً ذكر گرديد دولت ها مي توانند اين قبيل تحقيقات را در صورتي آغاز نمايند كه شكايتي توسط يا از جانب 

صنعت داخلي تسليم شود و ادعا گردد كه واردات دامپينگ شده يا برخوردار از يارانه موجب وارد آمدن لطمه 

. وليد داخلي را در اختيار دارندكل ت% 25مهم به توليدكنندگاني است كه حداقل 

استاندارد الزم به ذكر است كه در اقدامات حفاظتي، استاندارد تشخيص لطمه به صنعت بسيار باالتر از 

براي اقدامات حفاظتي بايد احراز شود كه لطمه به صنعت . تشخيص لطمه در حالت وضع عوارض جبراني است

ينگ و جبراني، استاندارد و پائين تر اثبات لطمه مهم كافي است جدي است، در حاليكه براي اقدامات ضد دامپ

مشكالت صنعت داخلي در كشور وارد كننده به واسطه اختالف مزبور به اين خاطر است كه در مورد قبلي، 

در مورد اخير، اين مشكالت از رويه هاي تجاري ناعادالنه عرضه . رقابت خارجي كه عادالنه است بروز نمي كند

نظير سقوط عملكرد فروض يا سود يا كاهش (دو موافقتنامه در ادامه عواملي . ن خارجي ناشي مي شودكنندگا

را مقرر مي دارند كه مقامات تحقيق كننده بايد در تشخيص اين مسأله كه صنعت از واردات لطمه ) نيروي كار

.ديده، مدنظر قرار دهند

 اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت-2-1-3-3
شورها اغلب شرايطي را براي سرمايه گذران خارجي وضع مي نمايند تا استفاده از سرمايه گذاري را مطابق ك

چنانچه اين شرايط آثار معكوس بر تجارت داشته باشد اقدامات سرمايه . با برخي اولويت هاي ملي تشويق كنند

.گذاري مرتبط با تجارت شناخته مي شوند

 به تجارت خدمات موافقتنامه عمومي راجع-2-2
 خدمات موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات قصد دارد قوانين پوشش دهنده تجارت كاال به تجارت

قوانين تفصيلي به نحوي تعديل شده است تا اختالفات ميان كاال و خدمات و در نتيجه طريقه اي كه . تعميم يابد

.دبر اساس آن تجارت خدمات انجام مي شود، لحاظ شده باش



	

 موافقتنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي-2-3
 و موافقتنامه عمومي 1994 با گات 1موافقتنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي

مالكيت موضوعات . راجع به تجارت خدمات سه ركن نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت را تشكيل مي دهند

حقوق خالقان آثار ابداعي يا هنري به عنوان حقوق مالكيت . وي مخلوقات ذهن انسان و فكر انسان هستندمعن

ان كتاب و ساير آثار فكه از حقوق مؤل(حق نسخه برداري : معنوي شناخته مي شوند كه شامل موارد ذيل است 

كه (، و طرح هاي صنعتي )نمايدكه از حقوق مخترعان حمايت مي (پروانه هاي اختراع ، )هنري حمايت مي كند

، همچنين عالئمي كه تجار براي تميز محصوالت خود از ) تزئيني را حمايت مي نمايدحقوق طرح هاي

محصوالت سايرين مورد استفاده قرار مي دهند و بدين ترتيب وفاداري مشتري و شهرت براي عالئم يا اسامي 

كشور ما نيز در تالش براي الحاق به اين . ب مي شوندتجارتي خود به وجود مي آورند نيز جزءِ آنها محسو

22-24موافقتنامه، همايش ملي مفاهيم موافقتنامه فوق و دومين همايش منطقه اي اين موافقتنامه را در روزهاي 

. در تهران برگزار نمود1379شهريور 

 جايگاه ايران در بازارهاي جهاني-3
كه موجب از بين رفتن هر چه بيشتر ) WTO(تجارت جهاني نتايج مذاكرات اروگوئه در قالب سازمان 

 گرديد، تحول عظيمي را در تجارت بين الملل سبب 1990مرزهاي اقتصادي بين كشورهاي جهان در دهه 

تجارت دنيا را به % 80 عضو سازمان تجارت جهاني،  كشور1422با توجه به اينكه در حال حاضر حدود . گرديد

كشور ما نمي . با مصوبات خود، كشورهاي غير عضو را عمالً در بن بست قرار داده اندخود اختصاص داده اند و 

براي بقا در تجارت بين . تواند مستقل از قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني، در اقتصاد برنامه ريزي نمايد

 تجاري و افزايش الملل بايد در جهت جو حاكم بر آن كه هر چه بيشتر در جهت از بين بردن محدوديت هاي

.رقابت است حركت كرد

در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني، كه خود نيز شرايط دارد و به سهولت امكان پذير نيست، بايستي 

بسياري از محدوديت هاي تجاري را ملغي ساخت و در صورت عدم عضويت، كشورهاي عضو مي توانند تا 

 تعرفه دريافت كنند يعني عمالً كشورهاي غيرعضو چاره اي جز بر واردات كاال از كشورهاي غير عضو% 600

.پيوستن به سازمان تجارت جهاني ندارند و بايستي خود را با اين جريان بين المللي هماهنگ سازند

1 -Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
ظر بر شوراي ، تعداد سازمان هاي بين المللي نا32=، تعداد كشورهاي عضو ناظر سازمان تجارت جهاني142= تعداد كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني- 2

189=، تعداد كل كشورهاي عضو سازمان ملل7=عمومي
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سهم اندك ايران در تجارت جهاني موقعيت ضعيف كشور را در زمينه توليد، كارايي و رقابت در سطح 

در % 3/0به كمتر از ) 1978( سال قبل 22در % 69/1 ايران در صادرات جهاني از رقم سهم. جهاني نشان مي دهد

.حال حاضر رسيده است

15 تا 12، هفت هزار ميليارد دالر و سهم ايران با وجود نفت بين 1998آمار ارزش صادرات دنيا در سال 

 ميليارد دالر صادرات در 70ابسيم بايد صادرات دنيا را داشته % 1چنانچه بخواهيم حتي . ميليارد دالر بوده است

اين در حالي است كه ساالنه در بخش صنعت فقط يك ميليارد و دويست ميليون دالر صادرات . سال داشته باشيم

.داريم

 ساله بخواهيم از وضع موجود در تجارت جهاني به سهام 20با توجه به جمعيت كشور اگر در يك افق 

4/1 سال آينده، 20جمعيت جهان در  درصد از 4/1 كنيم، يعني بر اساس سهم عادالنه جمعيتي خود دست پيدا

 سال به طور 20درصد از صادرات جهاني نيز مربوط به ايران اسالم باشد بايد نرخ رشد صادرات كشور در اين 

.يم ميليارد دالر دست ياب200 درصد باشد تا بتوانيم در آن موقع به صادراتي به ميزان 18مستمر باالي 

در يك بررسي انجام شده توسط مجله اكونوميست كه موقعيت بين المللي و تجاري شصت كشور بر اساس 

) كه نيمي از آن بر مبناي داده هاي كمي و نيمي بر اساس شاخص هاي كيفي است(هفتاد شاخص متفاوت 

تجاري بين شصت  رتبه جهاني ايران در عرصه 1998-2002صورت گرفته، انتظار مي رود كه طي سال هاي 

58 ايران در رتبه 1993-97طي سال هاي . كشور افت كند و در جايگاه پنجاه و نهم جدول مذكور قرار گيرد

ولي جايگاه ايران در منطقه . طبق اين پيش بيني، كشور اكراين از ايران پيشي خواهد گرفت. جدول قرار داشت

اسرائيل مقام نخست، آفريقاي (ه خاورميانه و آفريقا ايران در بين هشت كشور منطق. هيچ تغييري نخواهد كرد

مقام ) جنوبي مقام دوم، مصر مقام سوم، عربستان صعودي مقام چهارم، الجزاير مقام پنجم و نيجريه مقام ششم

بدين .  است69/4در حالي كه امتياز كشورهاي منطقه . هفتم را احراز مي كند و پس از آن عراق قرار مي گيرد

.ه مي شود كه بين دو رقم ياد شده اختالف قابل مالحظه اي وجود داردترتيب مشاهد

با وجود موقعيت ضعيف ايران در تجارت جهاني، چنانچه بتوان از نعمت هاي استثنايي و خدادادي مانند 

منابع مس دنيا و % 5منابع گاز، % 5/14ده درصد منابع كشف شده نفت جهام، (داشتن منابع طبيعي غني در كشور 

قرار گرفتن در چهار راه گذر جهاني، شرايط ويژه (و موقعيت ويژه جغرافيايي كشور )  هكتار زمين كشاورزي51

بالعكس، مطرح بودن به عنوان اقتصادي ترين كشور براي مسير عبور براي ترانزيت كاال از غرب به شرق و 

300با درآمد باال در جنوب و بازار خطوط لوله نفت و گاز آسياي ميانه به بازارهاي جهاني، وجود كشورهايي 

به نحو مطلوب و بهينه استفاده نمود، مي توان به آينده اميدوار بود و با شناخت ) ميليون نفري در شمال كشور

.معضالت و راهبردهاي الزم تحولي اقتصادي و اجتماعي ايجاد نمود
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 صادرات غيرنفتي و موانع رشد آن-4
از يك سو مسائل . بايستي به طور جامع از سه زاويه مورد مطالعه قرار گيردبحث در مورد صادرات غيرنفتي 

مربوط به صادرات به طور اخص از قبيل از بين بردن موانع صادرات، تشويق صادركنندگان، دادن خدمات الزم 

قين و مورد بررسي قرار گيرد كه اين كارها به طور وسيعي در سمينارها و مجامع علمي كشور توسط محق... و 

مسئوالن مربوط در وزارت بازرگاني و صنايع انجام گرفته است و از سوي ديگر بايستي موقعيت تجاري كشور 

در سطح جهاني مورد بررسي قرار گيرد و تغيير و تحوالت سريع بين المللي با نگرشي سيستمي و جهاني دنبال 

 هماهنگ با شرايط تجارت جهاني سازماندهي و به اجراءِ گردد و برنامه ريزي هاي اقتصادي و تجاري داخلي

از قبيل (در سومين شكل، صادرات غيرنفتي را به عنوان بخشي متأثر از ساير متغيرهاي كالن اقتصادي . درآيد

.بايستي مدنظر قرار داد...) تورم، سرمايه گذاري و 

تدا زيرساخت هاي الزم براي اشاعه در حال حاضر كشور ما در حقيقت وارث اقتصاد بي نظمي است كه اب

فرهنگ و تكنولوژي و توسعه اقتصادي اجتماعي را فراهم نساخته و برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي الزم در 

بخش هاي مختلف آن براي اين مهم صورت نگرفته است كه همين، مشكالت متعدد و پيچيده اي را در زمينه 

. آورده استهاي مختلف به صورت آشكار و نهان بوجود

گروه هاي ناگشوده اقتصادي . مشكالت صادرات غيرنفتي را نمي توان جدا از مسائل اقتصادي كشور دانست

. و اجتماعي در ايران ناشي از عوامل متعددي است كه مي توان آنها را به موانع دروني و موانع بروني تقسيم كرد

ين موانع فرهنگي، موانع اقتصادي و موانع ساختاري تنگناهاي دروني صادرات غيرنفتي را مي توان تحت عناو

مورد بررسي قرار داد و به عنوان مشكالت بيروني نيز مي توان از مسائل سياسي و تحريم هاي اقتصادي، افزايش 

.همكاري هاي منطقه اي و شكل گيري سازمان تجارت جهاني نام برد

 موانع فرهنگي-4-1
انسان به عنوان نيروي كار . ي به عنوان مهمترين عامل سازنده مطرح استاز بين عوامل توليد، نيروي انسان

سازنده، خالق، منطقي، مسئول و منظم مي تواند به صورت عنصر با ارزشي در افرايش توليد و بهره وري باال 

.تانسان اقتصادي و منطقي از اسراف پرهيز مي كند و براي منابع محدود ارزش قائل اس. سهيم و شريك باشد

به رغم ارزش . يكي از مشكالت اساسي در ايران مسأله گريز از كار و مسئوليت ناپذيري نيروي كار است

نهادن به كار در ادبيات كشورمان، از نظر تاريخي دست كم از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم كم كاري 

صنعتي شدن «تحقيقي خود تحت عنوان براي نمونه دكتر چارلز عيسوي در مقاله . در ايران مشهود بوده است

 ميالدي براي بررسي امكانات 1905از قول يك هيأت بازرگاني انگليسي كه در سال » مجدد در خاورميانه
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نيروي كارگران ايران حتي در مقايسه با هند، مصر و تركيه : سرمايه گذاري به ايران سفر كرده بودند مي نويسد

. بي انضباط استناكارآمد و تا حد غير قابل تصوري

كار گروهي نيز در ادبيات فارسي نشان و . يكي ديگر از مشكالت فرهنگي، ناتواني از كار گروهي است

سمبل قدرت و شكست ناپذيري شناخته شده است در حاليكه در اين زمينه عملكرد نيروي انساني ما بسيار 

.ضعيف است

 به زمان و وقت ناشناسي است كه بدليل نهادينه شدن، از ديگر موانع فرهنگي، اهميت قائل نشدن و بي توجهي

در حال حاضر با توجه . عليرغم مشاهده مكرر آن در موارد مختلف زندگي روزانه اصوالً به آن توجهي نمي شود

براي . به پيشرفت سريع علم و تكنولوژي، زمان عامل بسيار مهم و غير قابل انكاري است كه اهميت ويژه اي دارد

.  شناسي و بهره جوئي از لحظات، عامل تعيين كننده استتصادي و جهش صادرات غيرنفتي نظم، وقتتوسعه اق

با توجه به از بين رفتن مرزهاي اقتصادي و اشاعه و انتقال سريع اطالعات، در اوايل قرن بيست و يكم هزينه 

.فرصت زمان بسيار زياد مي باشد

 موانع اقتصادي-4-2
از مشكالت . مي طلبد و مشكالت متعددي روبرو است كه بررسي آنها مجال مفصلي را اقتصاد ايران با موانع

اقتصادي صادرات غيرنفتي به طور اخص مي توان از نوسانات نرخ ارز، موانع سرمايه گذاري و نبود امنيت 

ات نرخ ارز مانعي از آنجا كه توليدات داخلي به ميزان قابل توجهي نياز به واردات دارد، نوسان. اقتصادي نام برد

براي توليدات داخلي و در نتيجه صادرات به حساب مي آيد و جو مساعد و آرام مورد نياز براي تجارت خارجي 

 در اقتصاد ايران همچون مانعي براي رقابت 1350ديگر مشكل اساسي، تورم است كه از دهه . را مختل مي سازد

 افزايش درآمد نفت و تقاضا از يك سو و 1354 و 1353در سال هاي . در بازارهاي جهاني بروز كرده است

ناتواني از افزايش عرضه مورد نياز حتي با افزايش واردات ـ كه ناشي از مشكالت ساختاري در زمينه هاي 

مختلف از جمله تخليه، ترخيص، حمل و توزيع كاال بود ـ باعث افزايش سريع قيمت ها حتي در سال هاي بعدي 

.گرديد

تورم زايي در كنار مشكالت اقتصادي پس از پيروزي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي كه تورم چنين زمينه 

البته حال كه بيش از . را اجتناب ناپذير مي ساخت، باعث تشديد هر چه بيشتر سطح عمومي قيمت ها گرديد

م مهار گرديده يا بيست و سه سال از انقالب مي گذرد قاعدتاً بايستي با سياست هاي پولي و مالي مناسب تور

.حداقل با چنين شتابي در اين مدت افزايش نيافته باشد

بدين معنا كه با افزايش تقاضاي كلي و ناكافي بودن عرضه كل، افزايش قيمت . تورم ممكن است واقعي باشد

در مقابل ممكن . عوامل توليد، كسري مداوم بودجه دولت و افزايش پي در پي حجم پول در گردش بروز كند
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.  مسائل رواني ايجاد گردد يعني ناشي از انتظارات مردم نسبت به شرايط آينده باشداست تورم صرفاً بدليل

.  دست به دست هم داده و موجب افسارگسيختگي قيمت ها گرديده استاين عواملمتأسفانه در ايران مجموعه 

 پيش از سال نو در چند سال اخير براي نمونه به راه افتادن بحث افزايش قيمت نفت در داخل كشور چند ماه

يكي پيش : افزايش سطح عمومي قيمت ها در سه نوبت انجام مي گيرد. آغازي براي افزايش قيمت ها بوده است

از به تصويب رسيدن افزايش قيمت نفت، ديگري پس از تصويب آن و نهايتاً بعد از به اجراءِ درآمدن اين 

وان از اعالم افزايش قيمت بنزين ماه ها پيش از تصويب آن ـ چون با چنين تجربه اي دست كم مي ت. افزايش

.معياري براي پيش بيني افزايش قيمت ها در كشور معمول شده است ـ جلوگيري كرد

 باعث از بين رفتن اعتماد مردم به وضع اقتصادي كشور مي گردد، بلكه ناكارايي و كاهش قدرت تورم نه تنها

به عبارت ديگر جهش صادرات غيرنفتي بدون مهار تورم .  را نيز موجب خواهد شدرقابتي توليد كنندگان داخلي

ممكن است تسهيالت و خدمات متعدد صادراتي و تشويق هاي . حرفي بي اساس و بي منطق خواهد بود

گوناگون موجب افزايش صادرات غيرنفي در كوتاه مدت گردد ولي در بلند مدت امكان ندارد كه بي مهار 

.هداف صادرات غيرنفتي دست يابيمتورم به ا

. يكي ديگر از مشكالت اساسي و غالب در اقتصاد ايران، سرمايه گذاري و به ويژه در بخش خصوصي است

براي حل معضل صادرات غيرنفي چاره اي جز افزايش توليد در داخل كشور، به ويژه كاالهاي صنعتي و باال 

.بردن بهره وري نيست

و تكنولوژي در كشورهاي صنعتي چنان پيشرفت كرده است كه م كه سطح علم در آغاز قرن بيست و يك

براي نمونه ژاپني ها به اين نتيجه رسيده اند كه در قرن جديد به جاي صادرات كاال بهتر است تفكر و فناوري 

از . صادر كنند، تكيه بر صادرات سنتي و كشاورزي به عنوان صادرات غيرنفي چشم پوشيدن بر واقعيت ها است

صد سال پيش كشورهاي صنعتي به اين نتيجه رسيده اند كه براي توسعه اقتصادي و دستيابي به بازارهاي جهاني 

هر كشوري براي ادامه . البته اين به معني بي توجهي به بخش كشاورزي نيست. نمي توان به كشاورزي تكيه كرد

دست كم براي خودكفايي و كاهش واردات در زمينه تجارت خارجي هم . حيات به بخش كشاورزي نياز دارد

نكته مهم آن است كه باري كسب درآمدهاي ارزي . كشاورزي بايد به اين بخش توجه خاص مبذول گردد

در بين موانع متعدد در راه سرمايه گذاري بويژه . بايستي به اين بخش صنعت متكي بود و نه بخش كشاورزي

 عالقگي سرمايه داران به سرمايه گذاري و كمبود نقدينگي در اين سرمايه گذاري در صنايع، را مي توان به بي

اما در حالي كه نقدينگي در جامعه باالست چرا صنايع با كمبود نقدينگي روبرو هستند؟ علت . بخش اشاره نمود

شرايط مناسب براي كسب . آن است كه زمينه هاي الزم براي گسترش سرمايه گذاري در صنايع فراهم نمي باشد

آمدهاي اجراه خواهي، برروكراسي و قوانين و مقررات دست و پاگير و باال بودن نرخ ماليات در صنايع، در

صاحبان وجوه سرگردان را نسبت به سرمايه گذاري هاي مولد بي ميل ساخته و آنها را تشويق به كارگيري وجوه 
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 دو راه ازمشكل حل اين . در خريد و فروش ارز، طال و كاالهاي واقعي ساخته است

براي نمونه دولت از اين نوع (مي توان كسب درآمدهاي كاذب را به نحوي غيراقتصادي كرد . امكان پذير است

راه ديگر آنكه ). درآمدها ماليات هاي كالن بگيرد يا آنكه اختالف نرخ ارز رسمي و بازار سياه را كاهش دهد

شتر، پس انداز كنندگان نيز ترجيح دهند دارايي هاي خود بازارهاي مالي فعال گردند و با ايجاد امنيت اقتصادي بي

.را به صورت مالي در بانك ها، بازار بورس و اوراق مشاركت نگهداري كنند

 زمينه مساعد براي سرمايه گذاري فراهم گردد، مي توان مردم را به سرمايه گذاري در زمينه صادرات چنانچه

ذاري و استفاده بهينه از منابع توليد نمي توان اميدي به افزايش صادرات بدون باال رفتن سرمايه گ. نيز تشويق نمود

براي رسيدن به هدف مزبور، به عنوان پيش نياز، بايد ابتدا موانع سرمايه گذاري را از . غيرنفتي در بلندمدت داشت

.بين برد

 موانع ساختاري-4-3
 خدماتي و عدم سالمت احتمالي در ع اداري،مشكالت ساختاري مربوط به صادرات غيرنفتي را مي توان موان

انجام امور گمركي، كمبود راه ها و اسكله هاي مناسب، مشكالت حمل و نقل و ترخيص كاال، بي ثباتي قوانين و 

حل اين موانع برخي در كوتاه مدت و تعدادي نيز در بلندمدت . مقررات تجاري و ضعف اطالع رساني دانست

از موارد فوق، تالش براي كسب . ند باعث شكوفايي صادرات غيرنفتي گرددامكان پذير است كه مي توا

اطالعات تجاري و قرار دادن آن در اختيار صادركنندگان، در كوتاه مدت امكان پذير و از اهميت ويژه اي 

ر و بدست آوردن اطالعات الزم در زمينه هاي متعدد تجاري و انتقال سريع و به موقع آن به تجا. برخوردار است

 با استفاده از تكنولوژي مدرن، به ويژه اينترنت، دستيابي به اين .صادركنندگان از الزامات دنياي امروز است

مركز خدمات صادرات مي تواند ضمن دادن چنين اطالعاتي، . اطالعات در سطح جهان بسيار ساده گرديده است

همچنين با برگزاري دوره هايي مي توان . ازدرا با شرايط بازار در دنياي خارج آشنا ستوليدكنندگان داخلي 

. آموزش الزم را در اين زمينه به صادركنندگان داد

 موانع بيروني-4-4
، توليدكنندگان داخلي بايد با توجه به افزايش رقابت در سطح بين المللي و گسترش سازمان تجارت جهاني

بين بردن موانع تجاري و حمايت ها وفق دهند قطع خود را هر چه سريعتر با روند تجارت بين الملل در جهت از 

نظر از پيوستن يا عدم پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، با توجه به شرايط حاكم بر اين سازمان توليد 

كنندگان داخلي در سال هاي آتي چاره اي جز افزايش كارآيي خود و يا محو شدن در سيل تجارت بين الملي 

ه از سازمان تجارت جهاني، افزايش همكاري هاي منطقه اي نيز موجب گسترش روابط گذشت. نخواهند داشت



��

 از سوي ديگر .تجاري بين چندين كشور و اعمال محدوديت هاي بيشتر براي كشورهاي غيرعضو مي گردد

د مسائل سياسي و تحريم هاي اقتصادي موانعي در راه استفاده از فرصت هاي مناسب در زمينه هاي مختلف مانن

سرمايه گذاري هاي خارجي و عبور خطوط لوله نفت و گاز آسياي ميانه به بازارهاي جهاني از طريق ايران ايجاد 

.كرده است

از مدت ها قبل بحث هاي متعددي در ابعاد گوناگون در زمينه صادرات غيرنفتي در كشور ميطح بوده و 

وند صعودي معقولي در صادرات غيرنفتي مشاهده  تا كنون ر1360عليرغم ايجاد تسهيالت متعدد از اواخر دهه 

بنابراين بايد راه حل مشكالت صادرات غيرنتفي را عميق تر از فراهم ساختن برخي تسهيالت در . نگرديده است

.صادرات غيرنتفي دانست
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 و تأثيرات آن بر صنايعWTO پذيرش ايران در -5
قوله اي بسيار گسترده خواهد بود كه مستلزم كسب با توجه به آنچه گفته شد، پيوستن به تجارت جهاني م

در اين ميان . تمامي واحدهاي تجاري و خدماتي كشور استآمادگي هاي الزم براي چنين الحاقي از سوي 

ترتيب كه معادالت حاكم بر روابط تجاري آزاد در چارچوب دولت نقش بسيار مهم و حياتي بر عهده داد به اين 

همچنين مطالعات جامع . ي و به مديران واحدهاي تجاري و توليدي كشور انتقال دهد را جمع آورWTOقوانين 

تحقيقاتي به منظور شناسايي واحدهاي آسيب پذير، واحدهاي داراي مزيت نسبت و واحدهايي كه با اندكي 

همچنين با برگزاري . سرمايه علمي و مالي مي توان آنها را واحد شرايط مزيت نسبي نمود صورت گيرد

 تشكيل كميته هاي آموزشي و اقدامات مشابه نسبت به افزايش سطح آگاهي صاحبان صنايع و تجار و سمينارها،

 زمينه را براي حركت عمومي WTOخدمات و نيز افزايش آگاهي عمومي در مورد محاسن و معايب پيوست به 

.فراهم آوردجامعه به سمت پيوستن به يك نظام جهاني، با پذيرش كمترين عوارض و مشكالت 

فعاليت اصلي بر دوش . اما نقش دولت تنها در حد يك راهنما و هماهنگ كننده محدود خواهد شد

اين واحدها لزوماً بايستي از . واحدهايي سنگيني مي كند كه در چالش با تجارت جهاني قرار خواهند گرفت

زي هاي كوتاه مدتي را براي ارتقاي جزئيات قوانين مربوط به صنف تجاري خود اطالع حاصل نموده و برنامه ري

اين برنامه ريزي ها .  ترتيب داده و به انجام برسانندWTOوضعيت و هماهنگي با شرايط پس از پيوستن به 

ممكن است تجديد نظر در ساختار اداري و عملياتي، تالش براي ارتقاي كيفي محصوالت و خدمات ارائه شده 

ي موجود، و ضرورتاً انجام فرآيندهاي تبليغي مناسب و منطبق با نيازهاي استانداردهاي جهانو انطباق آنها بر 

هشدارهاي مكرري كه صاحبان صنايع مختلف به دولت در . جامعه بين الملل و ساليق ملل مختلف را برگيرد

اما فردا كه. مورد آزاد سازي واردات مي دهند نشانگر آن است كه خود را براي چنين امري مهيا نكرده اند

شود جاي هشدار و تذكر باقي نخواهد ماند و بايستي با جديت نسبت به الحاق به سازمان تجارت جهاني آغاز 

رويه اي كه در هر يك از كارخانجات و . انجام تغييرات و هماهنگي با فرآيند جهاني شدن اهتمام ورزيد

اوت از بقيه كارخانجات و كاالها واحدهاي توليدي اتخاذ مي شود و براي هر محصول و كاالي خاص كامالً متف

آنچه مهم است اين است كه راهكار ارائه شده براي هر كاال با بررسي هاي دقيق علمي و منطبق با  . مي تواند باشد

.علوم روز و شناخت فراگير از وضعيت موجود و آتي بازار كاال باشد

گرفته است تأثيرپذيري صنايع كشور از  در كشور انجام 1375كه در سال يك فعاليت تحقيقاتي مفيد و مؤثر

در اين بررسي شاخص هايي مورد نظر قرار گرفته اند كه . آزادسازي تجارت را مورد بررسي قرار داده است

بتوانند ميزان توانايي، قابليت رقابت و حيات بدون حمايت را شناسايي و اندازه گيري نمايند تا بتوان واحدهاي 

:اين شاخص ها عبارتند از. نمودداراي مزيت نسبي را مشخص 
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بر مبناي مطالعات صورت گرفته نتيجه گيري شده است كه از آنجا كه صنايع . قابليت صادراتي)1

توليد فلزات اساسي باالترين ارزش و سهم را در صادرات صنعت كشور دارا هستند لذا داراي باالترين 

شمش، ورق و مفتول مس، چدن، آهن و : كاالهاي اين گروه عبارتند از . قابليت صادراتي هستند

.فوالد

 بر مبناي اين شاخص و با توجه به سرمايه گذاري هاي ارزي طي .سرمايه گذاري و ارز مصرفي)2

برنامه اول توسعه نتيجه گيري شده است كه صنايع ماشين آالت، شيميايي و فلزات اساسي بيشترين 

اجي و كاني غيرفلزي كمترين وابستگي ارزي را در حاليكه صنايع غذايي، نس. وابستگي ارزي را دارند

.دارند

 بر مبناي اين شاخص باالترين سهم ارزش افزوده مربوط به ماشين آالت، تجهيزات .ارزش افزوده)3

و در مرتبه سوم %) 23(سپس نساجي، پوشاك و چرم ) از كل% 6/24(و ابزار و محصوالت فلزي 

. مي باشند%) 7/7(و باالخره فلزات اساسي %) 7/13(ي هاصنايع كاني غيرفلزي و مواد غذايي و آشاميدن

.البته سهم باالي ارزش افزوده به تنهايي نمي تواند مالك مزيت نسبي قرار گيرد

 بر مبناي اين شاخص از نظر استفاده از نيروي كار ارزان قيمت و .كاربر بودن يا سرمايه بر بودن)4

.اك، كاغذ و چاپ بيشترين سهم را دارا بوده اندفراوان صنايع كاني غيرفلزي، چوب، نساجي، پوش

 از نظر وابستگي فرايند توليد به مواد اوليه خارجي، كمترين وابستگي را .وابستگي فرايند توليد)5

.لذا داراي مزيت نسبي مي باشند. گروه كاني غيرفلزي، چوبي، مواد غذايي و نساجي دارا هستند

رد توده صنايع كشور مي باشد و لذا نتايج دقيق و جزئيات در اين بررسي و شاخص ها بطور كلي و در مو

هر يك از واحدهاي توليدي بايستي رأساً نسبت به . مورد هر صنف و كاالي خاص از آن قابل استحصال نيست

آيا فعاليت يا كاالي توليدي آنها داراي مزيت نسبي براي پيوستن به تجارت آزاد جهاني هست يا «تعيين اينكه 

.اقدام كنند» خير؟

WTO در پيوستن به R&D نقش واحدهاي -6
بديهي است كه واحدهاي تحقيق و توسعه تنها بخشي از يك مجموعه هستند كه واحد توليدي را به سمت 

ساير بخش هاي اين مجموعه . برخورداري از مزيت نسبي براي پيوستن به تجارت آزاد جهاني سوق مي دهند

و توانايي هاي بازاريابي و تبليغاتي و موارد مشابه ...) بودجه، پرسنل متخصص و (شامل قابليت هاي سرمايه اي 

در اين ميان واحدهاي تحقيق و توسعه موظفند آن بخش از مزيت هاي نسبي را كه مربوط به كيفيت، . مي باشند

ترل كيفي بين برقراري نظام هاي كن. كارآيي و عملكرد كاالهاي توليد شده مي باشند، ايجاد و توسعه دهند

.بخش هاي تحقيق و توسعه را در جهت نيل به اهداف فوق ياري خواهند نمود...  و QS,ISOالمللي نظير 
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اگر چه غالب مديران كشور نسبت به فرايندهاي تبليغاتي از يك نقطه نظر درجه دو نگاه مي كنند ولي 

داشتن محصوالت خوب، در بسياري حقيقت آن است كه سوابق صادراتي ما نشان مي دهد كه حتي در صورت 

در بسياري موارد محصوالت توليدي كشور ما . موارد از ارائه مناسب آنها در بازارهاي بين المللي عاجز بوده ايم

بهتر به بهايي بسيار باالتر مجدداً به ساير ممالك دنيا صادر شده پس از صدور به كشورهاي همجوار با تبليغات 

ين قضيه صرفاً يك نقش تبليغاتي با ارزش افزوده بسيار باال بوده است و مي باشد كه نقش طرف واسط در ا. اند

در قالب فرايندهاي مختلف تبليغي بويژه استفاده از بسته بندي هاي شيك تر و دلپذيرتر صورت تحقق بخود يافته 

 شناسي مردم كشورهاي آنچه در اينجا قابل ذكر و توجه است دستيابي به منابع و مراجع در مورد سليقه. است

.مختلف در انتخاب و خريد كاال مي باشد

براي يك كاالي خاص و با فرض اينكه بررسي هايي نظيري ماهيت و لزوم توليد كاال قبالً به دقت صورت 

گرفته باشند و توليد آغاز شده باشد، دستيابي به مزيت نسبي رقابت در تجارت جهاني زماني امكان پذير خواهد 

:بود كه

.بازار مصرف كاال و مصرف كنندگان احتمالي مشخص گردد)1

طرح و شكل كاال با توجه به مطالعات سليقه شناسي و الگوشناسي مصرف كنندگان در بازارهاي مصرف )2

.انتخاب شده باشد

.بهترين و ايده آل ترين مواد ممكن حتي االمكان از منابع داخل كشور براي توليد كاال بكار برده شود)3

. توليد سريع و دقيق براي توليد آن مورد استفاده قرار گيردفرايند)4

.نيروهاي مجرب و متخصص براي توليد كاال تربيت و مورد استفاده قرار گيرند)5

.كنترل كيفي الزم براي اطمينان از رعايت استانداردهاي كيفي الزم صورت بگيرد)6

. شده باشدبسته بندي و فرايند تبليغاتي مناسب براي كاال در نظر گرفته)7

البته اين در مورد همه انواع كاال قابل اعمال . (ارزان بودن قيمت تمام شده كاال مورد توجه قرار گيرد)8

).نيست

 بايستي فرايند توليد R&Dبا توجه به موارد فوق و شاخص هايي كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت واحدهاي 

اتي و ارزش افزوده، و كمترين ارزبري و وابستگي به مواد كاال را به سمتي سوق دهند كه بيشترين قابليت صادر

.اوليه خارجي را داشته باشند

 جمع بندي و نتيجه گيري-7
:بر مبناي مطالب گفته شده، موارد ذيل را مي توان به عنوان نتايج بحث حاضر برشمرد

.پيوستن ايران به تجارت جهاني ضرورتي اجتناب ناپذير است-1
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.زمان تجارت جهاني در يك دوره انتقالي چند ساله صورت خواهد گرفتالحاق ايران به سا-2

.صنايع كشور بايستي نسبت به آگاهي با قوانين تجارت جهاني اهتمام ورزند-3

وجود يك واحد تحقيق و توسعه در هر مجموعه توليدي كه كاالي صادراتي توليد مي كند ضروري -4

.است

ارگيري نيروهاي متخصص، خوش فكر و خالق سوق واحدهاي تحقيق و توسعه بايستي به سمت بك-5

.يابند

يك واحد تحقيق و توسعه بايستي با استانداردهاي كيفي بين المللي مربوط به كاالي توليد مجموعه -6

.توليدي خود آشنا باشد

كاال را منطبق بر الگوي مصرف و ساليق واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع بايستي بتوانند شكل و كيفيت -7

بدين منظور واحدهاي صنعتي كشور بايستي از خدمات مشاورين تبليغاتي . شور مقصد تغيير دهندمردم ك

.و بازاريابي براي پيوستن موفق به تجارت جهاني بهره گيرند

به منظور كسب مزيت نسبي ورود به بازارهاي آزاد جهاني، بايستي واحدهاي تحقيق و توسعه نسبت به -8

واد اوليه و نيروي كار داخلي و كاهش ارزبري محصول توليدي خود بكارگيري منابع ارزان قيمت م

.اهتمام ورزند
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