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جايگاه استراتژي توسعه مبتني بر تجارت در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
حسن كيائي
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محمد سليماني
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چکيده
يکي از اصلي ترين مسائل و سواالت حوزه توسعه کشور ،تعيين نحوه تعامل اقتصادي بهينه با ساير کشورها هم در حوزه تجارت
کاال و خدمات و هم در حوزه ورود و خروج سرمايه است؛ اين مسئله با توجه به شرايط سياسي -اقتصادي کنوني کشور از
اهميت بيشتري برخوردار است .براساس مباني اقتصاد متعارف ،تجارت آزاد يکي از استراتژيهاي توسعه اقتصادي به شمار
ميرود و هر چه کشورها به سمت آزادسازي تجاري حرکت کنند ،زمينههاي توسعه يافتگي در آنها بيشتر ميشود .اما در اين
ميان شواهدي وجود دارد که اين مبنا را زير سوال ميبرد .به عبارت ديگر تجربه برخي کشورها نشان ميدهد حرکت به سمت
تجارت آزاد نه تنها توسعه يافتگي را به ارمغان نياورده است بلکه مجموعهاي از آسيبها و مشکالت اقتصادي را نيز ايجاد کرده
است؛ از اين رو تعيين چارچوب تعامل اقتصادي با خارج در مقاومسازي اقتصاد نقش اساسي ايفا ميکند .بنابراين اين مقاله با
بررسي مباني نظري تجارت آزاد و اثرات آن در خلق توسعه در اقتصاد نشان مي دهد پيروي از تجارت آزاد به عنوان استراتژي
توسعه در همه شرايط اقتصادي نميتواند موجب ايجاد توسعه شود .همچين اين مقاله در راستاي تبيين نقشه راه الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت ،بر اساس بيانات مقام معظم رهبري استراتژي درون زايي و برون نگري را به عنوان يک استراتژي
جايگزين براي تعامالت بين المللي معرفي مي کند که بوسيله آن هم آثار مطلوب مربوط به تجارت در اقتصاد ايجاد ميشود و
هم مشکالت ناشي از آن در اقتصاد بروز نخواهد کرد.
كلمات كليدي :الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،توسعه ،توسعه مبتني بر تجارت  ،درون زايي و برون نگري

 .1مقدمه
امروز يکي از مسائل مهم مورد مطالعۀ کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ،مبحث جهاني شدن ميباشد و
تاکنون در تحقيقات مختلف جنبههاي گوناگون آن را بررسي شده است؛ تعداد زيادي از محققان جهاني شدن را
کليد توسعه تلقي کردهاند (روالند ) 1396 ،و در مقابل گروهي به اثرات منفي جهاني شدن اشاره داشتهاند .اما آنچه
که بيش از همه براي کشورهاي در حال توسعه اهميت دارد هزينههاي اقتصادي جهاني شدن مي باشد (استيگليتز،
 )1387بسياري از صاحب نظران بر اين باورند که پروسۀ جهاني شدن باعث فقيرتر شدن کشورهاي در حال توسعه
مي گردد (دريورو.)1384 ،
با وجود نگاه تئوريک غالب در تجارت بين الملل مبني بر تضمين منافع همه طرفهاي تجاري برخي کشورهاي در
حال توسعه از تجارت آزاد متضرر شدهاند (همان .)1384 ،به نظر ميرسد اتخاذ برخي استراتژيها توسط کشورهاي
در حال توسعه آنها را مستعد نفوذ توسط جريان سلطه ميکند .در ميان دو طيف از نگاهها يعني پيروي محض از
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تجارت آزاد و توجه محض به اقتصاد داخل ،رويکردي وجود دارد که ميتواند با تاکيد بر توليد داخلي و استفاده از
ظرفيتهاي بين المللي توسعه اقتصادي را به همراه داشته باشد.
از سوي ديگر شکلگيري گفتمان الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در فضاهاي علمي کشور ،نيازمند تدوين ،تبيين و
تشريح اين گفتمان در حوزه هاي مختلف علمي توسط پژوهشگران و محققان است .در باب اهميت پيادهسازي و
تحقق اين الگو مباحث متعددي مطرح شده است اما تاکنون تالش جدي براي تدوين يک استراتژي و تعيين رويکرد
کلي در حوزه هاي اجرايي صورت نگرفته است .از اين رو الزم است تا در حوزه هاي مختلف اقدامات پژوهشي متعدد
صورت پذيرد .يکي از اين حوزه ها حوزه تعامالت بين المللي و اثر آن ها در پيشرفت کشور است .نگرش مقام معظم
رهبري بر تعامالت بين المللي کامال روشن است .ايشان خام فروشي در مقابل واردات کاالهاي با ارزش افزوده باال در
تعامالت بين المللي را بسيار ناپسند مي دانند و به درستي اعتقاد به تعادل در روابط بازرگاني و تجارت خارجي دارند.
«يک مسئله در باب اقتصاد که من روي آن تکيه دارم و اصرار دارم ،مسئلهي مديريّت جدّي بازرگاني خارجي است؛
بازرگاني خارجي يک چيز خيلي مهمّي است .خارجيها عادت کرده بودند در طول ساليان دراز ،به کشورهايي از
جمله کشور ما ،نگاهشان در مورد تجارت اينجوري باشد که اينجا موادّ خامي دارد ،بيايند بردارند موادّ خام را ببرند و
ارزش افزوده براي خودشان درست کنند؛ يک بازار و مطالبهاي هم دارد که [کاال] بردارند بياورند .در دوران پيش از
انقالب ،دستگاه حاکمهي کشور اين را پذيرفته بودند؛ يکوقتي تصادفاً يک جايي ما با يک نمايندهي مجلسِ آن روز،
برخورد کرديم ،صريحاً به خود من ميگفت که اين چيز خيلي خوبي است! اصالً همين خوب است که ما پول ميدهيم
و اروپاييها مثل نوکر ميآيند براي ما جنس تهيّه ميکنند و ميآورند .يعني واقعاً منطق داشتند براي اين کار؛ منطق
ابلهانه و احمقانهاي که کشور را به اين سمت ميبُرد .ما امروز -يعني بعد از انقالب  -نگاهمان نگاه ديگري است؛ ما
معتقديم که نه؛ خيلي خب ،بخشي از بازارهاي ما متعلّق به توليدکنندهي خارجي ،امّا بخشي از بازارهاي همان
توليدکنندهي خارجي هم متعلّق به ما؛ يعني يک تبادل و توارد عادالنهاي انجام بگيرد؛ اين خب خيلي چيز مهمّي
است( » .بيانات در ديدار رئيسجمهور و اعضاى هيأت دولت .)04/06/1394 -
همچنين ايشان در اختيار گذاشتن بازارهاي داخلي به تجار خارجي و تبديل به بازار مصرف شدن کشور را مغاير با
يک الگوي ايدآل اقتصادي براي حل مشکالت ميدانند« .بنده به مسائل معيشت مردم خيلي فکر ميکنم ،خيلي
دغدغهمندم نسبت به مسئلهي معيشت مردم امّا هرچه فکر ميکنم ،هرچه با کارشناسها و آدمهاي وارد و مطّلع
مشورت ميکنم ،ميبينم جز اين راهي وجود ندارد که ما قاطعاً تکيه کنيم به مسائل داخلي .اينکه تجّار خارجي بيايند
و بروند و هيچ آبي هم از اينها گرم نشود -که تا حاال [هم] نشده [ -چه فايده دارد]؟ االن حدود يکسال است مدام
ميآيند و ميروند؛ کاري هم نکردهاند .اگر هم بخواهند کاري کنند ،تصرّف بازار ايران است که درست به ضرر ما است.
فايدهي آمد و رفت اين هيئتها بايد سرمايهگذاري باشد ،بايد ايجاد توليد باشد ،بايد در جاهايي که احتياج داريم به
فنّاوري جديد[ ،آوردن] فنّاوري جديد باشد؛ اينها بايد باشد؛ اينها نيست يا کم است .اين چيزها را بايستي مسئولين
محترم رعايت کنند ،دنبال کنند» (بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم .)11/05/1395 -
بر اساس سخنان مقام معظم رهبري در حوزه تعامالت بين المللي مي توان نتايج مهمي را در مورد چگونگي استفاده
از اين تعامالت در توسعه اقتصادي نتيجه گرفت:
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توليد ملي راهکار اصلي حل مشکالت اقتصادي است .بنابراين اين نظريه که استراتژي تجارت آزاد و تکيه بر

سرمايه گذاري خارجي مي تواند مقدمات توسعه در اقتصاد را فراهم کند نادرست است .به بيان ديگر اگر همه
توجهات به بيرون باشد اقتصاد از خود چيزي براي عرضه در بازار پر رقابت بين الملل نخواهد داشت.
.2

نتيجه تاکيد بي ش از اندازه بر تعامالت بين المللي بدون توجه به اقتصاد داخل ،در اختيار قرار دادن بازار

ايران مي باشد که اين امر همان استراتژي نفوذ نظام سلطه در تعامالت تجاري است .تالش نظام سلطه اين است که
با تشويق کشورهاي درحال توسعه و پر رنگ نشان دادن اثر تجارت آزاد بر توسعه توجهات آن ها را از اقتصاد داخل
دور کند تا بتواند از بازار مصرف آنها استفاده کند.
.3

در اين ميان نحوه تعامالت بين المللي بايد اتخاذ استراتژي تجاري باشد که منجر به سرمايه گذاري ،ايجاد

توليد و انتقال فناوري شود .بنابراين در حوزه تعامالت بين المللي نه بايد طوري افراطي عمل کرد که همه توجهات
به سمت بيرون باشد و اقتصاد داخل از بين رود و نه بايد کال ارتباطات بيروني را پايان داد بلکه رفتار هوشمندانهاي
براي استفاده حداکثري از شرايط بايد اتخاذ کرد.
بر اين اساس مقاله در نظر دارد تا بر مبناي فرمايشات مقام معظم رهبري و با توجه به تجربيات جهاني جايگاه
استراتژي توسعه مبتني بر تجارت را در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت پيشنهاد دهد .از اين رو در بخش دوم به
معرفي ابعاد تجارت آزاد و نقش آن در استراتژي هاي توسعه مي پردازيم ،بخش سوم به محدود شدن فرصتهاي
مقاوم سازي اقتصاد به سبب تجارت آزاد مي پردازد؛ در اين بخش تالش مي شود تا از مباحث تئوريک ،داللت هايي
در راستاي موضوع استخراج گردد .بخش چهارم جايگاه تعامل اقتصادي با خارج در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت را
بررسي مي کند و بخش پنجم به مسئ له درون زايي و برون نگري مي پردازد و در نهايت جمع بندي ارائه خواهد شد.

.1

تجارت آزاد و استراتژيهاي توسعه

.1.1

مباني نظري تجارت آزاد

تجارت آزاد در اقتصاد متعارف اولين بار توسط آدام اسميت و نظريه مزيت مطلق مطرح شد .بر اين اساس اگر
کشوري ميتواند کاال يا کاالهايي را با بهرهوري باالتر توليد کند بايد همه منابع توليد خود را صرف توليد کاالي
مزيت دار کند و توليد ديگر کاالها را متوقف کند زيرا حرکت عوامل توليد از کاالهاي بدون مزيت به کاالهاي مزيت
دار موجب افزايش توليد و رفاه در سطح کل جامعه جهاني ميشود .مشکل نظريه آدام اسميت زماني مشخص ميشد
که يک کشور در توليد همه يا بسياري از کاالها داراي مزيت مطلق باشد و کشور ديگر در توليد هيچ کااليي داراي
مزيت مطلق نباشد .به اين ترتيب نظريه مزيت نسبي توسط ريکاردو مطرح شد (پورمقيم.)1384 ،
ريکاردو بر مبناي تئوريهاي اق تصاد خرد نشان داد حتي اگر يک کشور داراي مزيت مطلق در همه کاالها باشد و
کشور مقابل در هيچ کااليي داراي مزيت مطلق نباشد ،اوالً هر دو کشور مي توانند کااليي را توليد کنند که در آن
داراي مزيت نسبي هستند و ثانيا اگر اين کشورها عوامل توليد خود را به سمت توليد کاالي بامزيت نسبي حرکت
دهند رفاه هر دوکشور افزايش خواهد يافت (روالند .)1396 ،زيرا هر کشور مي تواند بر توليد کاالهاي مزيت دار با
کارايي باالتر متمرکز شود و کسب درآمد بيشتر داشته باشد و از درآمد حاصله براي خريد کاالهاي وارداتي و بدون
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مزيت خود استفاده کند .اين شرايط براي عوامل توليد هم مطلوب خواهد بود زيرا درآمد کارگران صنايع مزيت دار
نيز به دليل افزايش قيمت اين کاالها افزايش مييابد.
در تئوري هاي بعدي دامنه تحليل به صنايع با ويژگيهاي متفاوت و با فروض پيچيده تر گسترش يافت اما نتيجه
همه تئوري ها يکسان بود و آن اينکه تجارت همه طرفهاي آن را منتفع مي کند و هرگونه انحراف از تجارت آزاد
موجب کاهش رفاه ميشود (سالواتوره .)2013 ،بنابراين موجي از ترغيب و تشويق از سمت کشورهاي توسعه يافته به
سمت کشورهاي درحال توسعه ايجاد شد مبني بر اينکه اگر شما هم تمايل داريد در مسير توسعه و افزايش رفاه
حرکت کنيد بايد در همه صنايع به سمت مزيت نسبي حرکت کرده (هانت )1392،و تنها بر توليد کاالهاي مزيت دار
تمرکز کنيد که نتيجه اين استراتژي حرکت از درون زايي محض به تبعيت محض از تجارت آزاد بود (ادواردز،
.)1997
. 1.2

استراتژيهاي توسعه مبتني بر تجارت آزاد

پيش از شروع نظريه پردازي و ترغيب و تشويق براي پيوستن به جريان تجارت آزاد ،سياست جايگزيني واردات
رويکرد بيشتر کشورهاي درحال توسعه در تعامالت بين المللي بود (کروگمن و سايرين .)2011 ،در اين رويکرد
کشورها با ايجاد موانع تجاري در همه صنايع وارداتي سعي بر حمايت از توليد داخلي دارند (هانت .)1392 ،اين
سياست موجب مي شود نه تنها صنايع فعال در کشور به صورت غيررقابتي فعاليت کنند ،بلکه امکان استفاده از
مزيت ساير کشورها در سرمايه گذاري و تکنولوژي توليد نيز وجود نخواهد داشت .در جدول زير نرخ موثر حمايتي در
برخي از کشورهاي در حال توسعه در زماني که سياست جايگزيني واردات را دنبال ميکردند آمده است.

جدول  - 1حمايت موثر از توليدات صنعتي در برخي از كشورهاي درحال توسعه (درصد)
نام کشور

ميزان حمايت

مکزيک ()1960

26

فيليپين ()1965

61

برزيل ( )1966

113

شيلي ()1961

182

پاکستان ()271

271

منبع( :کروگمن و همکاران)2011 ،

پس از مطرح شدن تئوري هاي تجارت جرياني در سطح اقتصاد دنيا ايجاد شد که به سرعت به تبليغ منافع تجارت
آزاد پرداخت به نحوي که استراتژي بسياري از کشورهاي درحال توسعه به سمت سياست تمرکز بر تجارت آزاد تغيير
کرد (هارود .)1393 ،در نمودار زير روند تغيير نرخ تعرفه در کشورهاي در حال توسعه نشان داده شده است .سرعت
کاهش تعرفهها در دهه  90نشان از يک حرکت دسته جمعي در کشورهاي درحال توسعه به سمت تجارت آزاد دارد.
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نمودار  - 1روند تغيير نرخ تعرفه در كشورهاي در حال توسعه منتخب

هند
برزيل
کشورهاي درحال توسعه

آيا حرکت به سمت تجارت آزاد تحت هر شرايطي ،وضع بهتري را براي کشورهاي درحال توسعه ايجاد ميکند؟ در
بخش بعد نشان ميدهيم استفاده از اين استراتژي براي کشورهاي در حال توسعه در مواردي که عنوان ميشود مانع
از شکلگيري توليد داخلي حتي با وجود مزيت نسبي خواهد شد .در اين موارد کشورهاي در حال توسعه بازار مصرف
واحدهاي توليدي کشورهاي توسعه يافته ميشوند که همان استراتژي نفوذ اقتصادي جريان سلطه است (دريورو،
 .)1384اصرار کشورهاي توسعه يافته بر حاکميت تجارت آزاد در جهان و ايجاد يک جريان تبليغي بسيار گسترده در
اين رابطه شاهدي بر اين مدعا است.
.2

محدود شدن فرصتهاي پيشرفت در اقتصاد به سبب تجارت آزاد

در اين بخش با استناد به مباني نظري تئوري هاي تجاري به تبيين مواردي ميپردازيم که تجارت آزاد لزوماً منجر به
توسعه و افزايش رفاه نمي شود .همچنين با توجه به اينکه امکان وقوع اين موارد در کشورهاي در حال توسعه بسيار
بيشتر از کشورهاي توسعه يافته است و بنابراين نفوذ اقتصادي به اين کشورها به راحتي براي کشورهاي توسعه يافته
ممکن ميشود .اين موارد عبارتند از:


وجود مزيت رقابتي اما ظرفيت توليد پايين



استفاده از قدرت قيمتگذاري در بازار انحصاري



تجارت در شرايط شکست بازار

. 2.1

وجود مزيت رقابتي اما ظرفيت توليد پايين

وجود هزينههاي ثابت اوليه براي ايجاد واحد توليدي در بسياري از صنايع به ويژه صنايع مبتني بر فناوري نوين
موجب مي شود ايجاد يک واحد توليدي جديد مقرون به صرفه نباشد .به اين ترتيب واحدهاي توليدي قديمي با توجه
به اينکه توليدشان به يک سطح مشخص رسيده و هزينه ها اکنون سرشکن بر توليد زيادتر مي شود در مقايسه با
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واحدهاي جديد داراي قدر ت قيمتگذاري هستند .در اين صنايع تنها راه ادامه حيات افزايش توليد و کاهش هزينهها
با اين روش ميباشد .شکل زير اين وضعيت را نشان ميدهد.
نمودار  - 2اثر صرفه به مقياس در هزينه توليد هر واحد

در ا ين صنايع حتي اگر توليدکننده جديد داراي مزيت باشد اما در مراحل آغازين و حتي در ظرفيتهاي توليد پايين
به دليل عدم امکان رقابت ادامه حيات امکان پذير نيست اما اگر حمايت ها تا سطحي از توليد صورت پذيرد ،مزيت
رقابتي در آن صنعت نمايان ميشود .مثال معروف ساعت سوييسي و تايلندي در شکل زير ،اين مطلب را به خوبي
نشان ميدهد .با وجود اينکه در همه سطوح توليد هزينه توليد ساعت تايلندي ارزان تر است اما با توجه به اينکه
سوييسي ها سال ها است در اين صنعت توليد کردهاند و به سطح بااليي از توليد رسيدهاند ورود ساعت ساز تايلندي
به صنعت به دليل هزينه اوليه توليد امکانپذير نيست.

نمودار  - 3دشواري رقابت در گام هاي اول توليد (مثال رقابت ساعت سوئيسي با ساعت تايلندي)
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نتيجه پيروي صرف از تجارت آزاد اين است که کشورهاي در حال توسعه به توليد کاال در اين صنايع وارد نشوند زيرا
توان رقابت با توليدکنندگان موجود در کشورهاي توسعه يافته را ندارند .اين مساله زماني مهمتر ميشود که کشور در
حال توسعه داراي بازار مصرف داخلي بزرگي در اين کاال باشد .واگذار کردن بازار داخل به توليدات خارجي در
راستاي سياست هاي تجارت آزاد موجب تبديل شدن کشور در حال توسعه به بازار مصرف کشورهاي توسعه يافته
ميشود .در عوض اين امکان وجود دارد تا کشور در حال توسعه با حمايت موقت از توليد داخل براي افزايش ظرفيت
و ايجاد واحدهاي توليدي رقابت پذير ،مزيت نسبي خود در اين صنعت را نمايان سازد و از آن بهره برداري کند
(هارود.)1993 ،
. 2.2

استفاده از قدرت قيمتگذاري در بازار انحصاري

در بازار غير رقابتي توليد کننده خارجي به ويژه با حاشيه سود باال ،ميتواند براي از بازار بيرون کردن رقيب خود
( توليدکننده داخل) قيمتهاي فروش در بازارهاي جهاني را پايين تر از بازار داخلي خود تعيين کند که به اين
شرايط در ادبيات تجارت بين الملل دامپينگ  3ميگويند .در شرايط دامپينگ در صورت عدم حمايت از توليد کننده
داخل ،امکان ورشکستگي و پايان فعاليت بنگاه توليدي نيز وجود دارد.
با توجه به باال بودن ظرفيت توليد و حاشيه سود واحدهاي توليدي فعال در کشورهاي توسعه يافته ،اگر واحدهاي
توليدي اين صنايع در کشورهاي در حال توسعه شکل بگيرند ،در معرض استراتژيهاي دامپينگ هستند .آسيب
پذيري کشورهاي در حال توسعه در اين مورد هم بسيار بيشتر از کشورهاي توسعه يافته است (روالند.)1396 ،

. 2.3

تجارت در شرايط شکست بازار

اگر ايجاد يک محدوديت تجاري به اندازه کافي منفعت اجتماعي ايجاد کند که هزينه کارايي از دست رفته را جبران
کند ،استفاده از سياستهاي حمايتي بر تجارت آزاد ترجيح دارد .اين موارد از مصاديق شکست بازار هستند .در
نمودار زير اين موضوع نشان داده شده است .با وجود اينکه قيمت ها در بازارهاي جهاني (  )P Wپايين تر است اما ارائه
يک حمايت از نوع تعرفهاي آن (به ميزان  )tچنان منفعت اجتماعي ايجاد ميکند که هزينههاي اقتصادي تعرفه را
پوشش ميدهد و آن را توجيهپذير ميکند .در بخش  aنمودار هرينه رفاه از دست رفته وضع تعرفه نشان داده شده
است که اگر از کل منفعت اجتماعي ناشي از وضع تعرفه که به صورت مساحت زير منحني منافع اجتماعي نهايي در
بخش  bنشان داده شده است کمتر باشد وضع تعرفه داراي توجيه مي باشد.

3. Dumping
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نمودار  - 4منافع اجتماعي در مقابل هزينههاي ناشي از وضع تعرفه

بنابراين به نظر ميرسد در مصاديق شکست بازار ،تبعيت از تجارت آزاد ديگر به صالح نيست .زيرا در منطق تجارت
آزاد هزينه هاي اجتماعي ديده نمي شود و تنها صرف اينکه قيمت يک کاال در يک کشور از قيمت جهاني باالتر است
اين کاال بدون مزيت نسبي شناخته مي شود و نبايد توليد شود .مصاديق شکست بازار عبارت است از (منبع:)... ،


مشکل جذب منافع  :4عدم سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه براي توليد کاالها و خدمات دانش بنيان به

علت امکان تقليد و کپي برداري ديگران


بازارهاي مالي ناکامل  :5صنايع کوچک و نوپا به دليل عدم سابقه مالي و سودآوري نميتوانند در بازارهاي

مالي تامين مالي کنند.
بر اين اساس اگر به مکانيزم بازار اتکا کنيم اساساً به داليل فوق شرکت هاي کوچک مبتني بر فناوري هاي نوين
شکل نمي گيرد .نکته حائز اهميت اينکه همه مصاديق شکست بازار در کشورهاي در حال توسعه امکان وقوع
بيشتري دارد زيرا به دليل ناکامل بودن قانون مالکيت معنوي امکان تقليد از نوآوري ها در اين کشورها بيشتر است.
همچنين به دليل ناکامل و ناکارامد بودن بازارهاي مالي در اين کشورها امکان تامين مالي بنگاه ها و بطور خاص
بنگاههاي جديد کمتر است .از اين رو کشورهاي در حال توسعه در فضاي تجارت آزاد نميتوانند محلي براي تشکيل
شرکت هاي مبتني بر فناوري نوين باشند.
. 2.4

مکزيک و پيمان نفتا :نمونهاي از آسيبپذيري به سبب تکيه بر تجارت آزاد

4. Appropriability Problem
5. Imperfect financial markets
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بررسي تجربه توافقنامه تجارت آزاد آمريکاي شمالي  ،6که به قرارداد نفتا  7شهرت دارد نشان ميدهد طي بيست سالي
که اين توافق به اجرا رسيده است ،عدم توجه به نکاتي که در موارد فوق بدان پرداخته شد موجب شده است تا کشور
مکزيک به عنوان تنها کشور در حال توسعه عضو اين توافق نتواند از مواهب آن بهره مند شود .با در نظر گرفتن
کشورهاي عضو اين توافقنامه ،يعني آمريکا ،کانادا و مکزيک ،ميتوان گفت که قرارداد نفتا امروز بازاري منطقه اي به
ارزش  19هزار ميليارد دالري با  470ميليون مصرف کننده را ايجاد کرده است (اسِ پ .)1993 ،داده هاي اتاق
بازرگاني اياالت متحده نشان ميدهند که شش ميليون شغل در آمريکا وابسته به تجارت با مکزيک هستند و هشت
ميليون شغل نيز به خاطر تجارت با کانادا شکل گرفته اند .نفتا نخستين قرارداد تجارت آزادي بود که ميان کشورهاي
توسعه يافته و در حال توسعه منعقد شد و نسبت به قراردادهاي پيش از خود ،بزرگترين بازار مشترک را ايجاد کرد
(برفيشر و ترفلدر .)2001 ،قرارداد نفتا همه تعرفه هاي گمرکي براي کاالهاي صنعتي را حذف کرد و تجارت نامحدود
محصوالت کشاورزي ميان آمريکا و مکزيک را تضمين کرد .عالوه بر اين ها ،قرارداد نفتا شامل بخش هايي براي
توسعه بخش خدمات و همچنين حمايت از حقوق سرمايه گذاران و حفاظت از قوانين حق انتشار بود (براي مطالعه
بيشتر ر ک به :مرونو -برد 1998 ،و باالسا.)1983 ،
براي اياالت متحده آمريکا ،پيامدهاي اقتصاد و همچنين اجتماعي ،سياسي و فرهنگي قرار نفتا چشمگير بوده است و
لذا برخي تحليلگران توصيه ميکنند اگر آمريکا شمالي بخواهد همچنان يکي از رقابت پذيرترين بخش هاي اقتصاد
جهان باقي بماند ،بايد بازارهاي جديدي را بر پايه قرارداد نفتا فراتر از مرزهايش ايجاد کند(برفيشر و ترفلدر.)2001 ،
قرارداد نفتا فعاليت اقتصادي در مرزهاي کشورهاي عضو را متحول کرد .امروز کانادا بزرگترين مقصد صادراتي
محصوالت آمريکايي است و همچنين کانادا نيز  98درصد از انرژي صادراتي خود را راهي آمريکا مي کند .مکزيک نيز
دومين مقصد محصوالت صادراتي آمريکا محسوب مي شود .طي دو دهه اخير ،زنجيره تاميني بسيار کارا و يکپارچه
در آمريکاي شمالي ايجاد شده است و تجارت ميان منطقهاي در کشورهاي عضو نفتا نيز در اين مدت رشدي 400
درصدي را تجربه کرده است؛ از  290ميليارد دالر در سال  1993به بيش از  1.1هزار ميليارد دالر در سال 2012
(همان).
هر روز حدود  2ميليارد کاال و خدمات از مرزهاي شمالي و  1ميليارد کاال و خدمات از مرزهاي جنوبي آمريکا به
ديگر کشورهاي عضو نفتا جابجا مي شوند .قرارداد نفتا نه تنها تجارت بين کشورها را ارتقا داده بلکه باعث
همکاريهاي بيشتر ميان بخشهاي توليدي و تجارتي منطقه شده به طوري که اکنون حدود نيمي از تجارت آمريکا
با کانادا و مکزيک را ارتباط بين شرکت ها شکل ميدهد ،ارتباطي که باعث افزايش بهره وري و تخصص در منطقه
شده است .در کنار اين ها ،بايد تاثير قرارداد نفتا بر سرمايه گذاري را نيز مورد توجه قرار داد .براي مثال مکزيک
سرمايه گذاري هاي هنگفتي را در بخش هاي سيمان و لبنيات آمريکا انجام داده و بخش قابل توجهي از
سرمايهگذاري آمريکايي ها در مکزيک نيز راهي بخش توليد و به خصوص خودروسازي شده است .به همين خاطر
ميتوان گفت که قرارداد نفتا طي دو دهه اخير ،به بهبود بهرهوري فعاليت اقتصادي در منطقه آمريکا شمالي سود
رسانده است و منفعت آن نه تنها براي يک کشور ،بلکه براي هر سه کشور عضو توافقنامه بوده است.

6 North American Free Trade Agreement
7. NAFTA
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نمودار  - 5مقايسه نرخ جذب سرمايهگذاري خارجي ( )FDIدر مقابل نرخ سرمايهگذاري.

منبع :بانک جهاني ،نماگرهاي توسعه جهاني2008 ،

البته بررسي ها نشان ميدهد مکزيک به عنوان کشور در حال توسعه موجود در نفتا بازنده اين توافق بوده است .دو
سال پس از عضويت در منطقه آزاد تجاري هشت هزار موسسه از شرکتهاي کوچک و متوسط مکزيکي به دليل عدم
توان رقابت ورشکست شدند و دو ميليون نفر کار خود را از دست دادند .مهمترين دليل اين شکست عدم توجه
مکزيک به توسعه اقتصاد داخل عنوان ميشود :سياستهاي تجاري با سياستهاي توسعه اشتباه گرفته شده بود
(باالسا ،1983 ،اسپ.)1993 ،
نمودار  - 6تراز تجاري مکزيک ()2008- 1991

منبع :بانک مرکزي مکزيک2009 ،
نکاتي که مکزيک در تعامالت تجاري پيمان نفتا بدان توجه نکرد و موجب شد به عنوان بازنده اين توافق شناخته
شود و از منافع اين توافق تجاري براي حرکت در مسير توسعه بهره برداري نکند عبارتند از:


حذف کامل همه حمايتها از کارآفرينان داخلي حتي در مواردي که در آنها داراي مزيت بود.



پيروي با سرعت از تجارت آزاد در صنايع مواد غذايي انبوهي از کشاورزان را بيکار کرد که امکان جذب آنها

در صنايع ديگر نبود.
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توافق نفتا ،هيچ استانداردي براي محيط زيست يا حقوق کارکنان تعيين نکرده بود که از اين لحاظ نيز

مکزيک آسيب ديد.


توافق ،هيچ منابعي را براي افزايش سطح توسعه مکزيک در نظر نگرفته بود.



مکزيک براي توسعه تنها نگاه خارجي داشت و هيچ سياست توسعهاي داخلي را تدوين نکرده بود.

.3

جايگاه تعامل اقتصادي با خارج در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بر اساس بيانات مقام معظم رهبري سندي باالدستي براي همه اسناد برنامه اي و
چشم اندازي کشور خواهد بود (مقام معظم رهبري .)89/9/10 ،بنابراين بايد نقشه راه حرکت اقتصاد در حوزههاي
مختلف را طوري ترسيم کند که اهداف الگو به بهترين نحو محقق شود .از اين رو الجرم مي بايست دغدغه مشخصي
نسبت به بحث روابط اقتصادي با خارج در اين الگو وجود داشته باشد .الگوي اسالمي ايراني پيشرفت از اين منظر
اقتصاد ميبايست توانايي مقابله با تکانه هاي وارد شده بر اقتصاد را داشته باشد البته به گونهاي که در انديشه اقتصاد
مقاومتي افزون بر تعامل پويا با دنياي خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد ،امنيت اقتصادي کشور حفظ ميشود و
نوسان هاي محيط بين المللي اقتصادي و تهديد هاي آن کم ترين تاثير منفي را در روند بلند مدت متغيرهاي کالن
اقتصاد خواهد داشت( .سيف و راهيدهتي و مرشدي.)1394
شايد بهترين نقشه راه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در حوزه تجارت خارجي رهنمودهاي مقام معظم رهبري
پيرامون اقتصاد مقاومتي در دو بعد درون زايي و برونگرايي باشد .اين دو بعد در کنار هم و در تناظر با يکديگر از
اهميت ويژهاي برخوردار هستند .در درون زايي تمرکز بر توليد داخلي و فعال شــدن صنايع داخلي و نيروي انساني
داخلي است و در برون گرايي بحث صادرات مطرح هست؛ دو نکته اي که مورد تأکيد طراحان نقشه راه اقتصاد
مقاومتي کشور است .بايد توجه داشت که تاريخ اقتصادي ،قريب به اتفاق کشورهاي موفق و پيشرفتهي اقتصادي،
مسير پيشرفت خود را با تکيه بر درونزايي و عوامل مولد داخلي و بازارهاي داخلي خود آغاز کردهاند .برخالف تصور
عدهاي ،درونزايي در ادبيات علمي اقتصاد مساوي انزوا يا حمايتگرايي نيست .البته حمايتگرايي اقتصادي از
فرصتها و مزيت هاي اقتصادي داخلي ،در بين همهي اقتصاددانان دنيا در محدودهي خاصي معنادار و مقبول است،
اما درونزايي رشد و پيشرفت ،ارتباطي با انزوا و بستن درها و فقدان تعامالت بينالمللي ندارد .درونزايي غير از
درونگرايي و بريدن از تعامالت سازندهي بينالمللي است و به معناي عدم استفاده از فرصت هاي مفيد جهاني نيست.
الگوي اقتصادي مطلوب براي ايران ،درونزايي در عين برونگرايي و در عين برقراري تعامالت دوسويه است.
درونزايي به هيچ عنوان نبايد به انفعال ،درون گرايي ،خودبسندگي ،بريدن از فضاي جهاني و راهبردهاي انزواطلبانه
تعبير شود .مقام معظم رهبري در اين زمينه تاکيد دارند که« :اساس کار در اقتصاد مقاومتي ،اقتصاد دانشبنيان
است؛ زيرا اقتصاد مقاومتي اقتصاد درونزا است ،اقتصادي است که در داخل پايه هاي مستحکمي دارد که تکانههاي
بين المللي و جهاني و اقتصادي آن را از جا درنميبرد؛ اين اقتصاد مقاومتي است ،اقتصاد مقاوم .يکي از اساسيترين
پايه هاي اين اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنيان؛ اقتصادي که متّکي باشد به علم ،اين خيلي مهم است .خب،
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به نظر ما نخبه هاي جوان ميتوانند در اقتصاد دانش بنيان که درواقع ستون اصلي اقتصاد مقاومتي است ،نقش ايفا
کنند ».بيانات در ديدار شرکتکنندگان در نهمين همايش ملي «نخبگان فردا» )1394/7/2
از ديگر سو توجه به درون نبايد ما را از فرصتها و ظرفيتها ي رشد در تعامل با اقتصاد جهاني باز دارد .در اين راستا
ايشان تاکيد داشته آند که «گفتيم اقتصاد ما درونزا و برونگرا است؛ ما از درون بايد رشد کنيم و بجوشيم و افزايش
پيدا کنيم ،امّا بايستي نگاه به بيرون داشته باشيم؛ بازارهاي جهاني متعلّق به ما است ،بايد بتوانيم با همّت خود و با
ابتکار خود ،در اين بازارها حضور پيدا کنيم و اين حضور بدون حمايت دولت امکان پذير نيست؛ که البتّه بخشهاي
مختلف دولتي در اين زمينه مي توانند سهم داشته باشند ( ».بيانات در ديدار کارگران گروه صنعتي مپنا،
)1393/2/10

.4

استراتژي توسعه درون زا و برون نگر

با توجه به مباحث ارائه شده در بخش هاي قبلي به نظر ميرسد نه استراتژي جايگزيني واردات (درون زايي محض) و
نه استراتژي تجارت آزاد (برون نگري محض) مي تواند مسير توسعه را براي کشورهاي درحال توسعه فراهم کند .در
عوض يک استراتژي توسعه درون زا و برون نگر مي تواند هم منافع تجارت آزاد را براي کشورهاي درحال توسعه
فراهم کند و هم مشکالت آن را به نحوي از ميان بردارد.
نمونه اي از اين نوع استراتژي در استراتژي هاي توسعه صنعتي برخي از کشورها يافت ميشود که در آن براي تعامل
با جهان ضمن شناسايي و حمايت از صنايع مزيت دار ،سعي ميشود در قالب يک برنامه زماني مشخص در اين
صنايع کاالهاي رقابت پذير با دنيا توليد شود .در اين نوع استراتژي براي حمايت از صنايع داخلي بايد مورد توجه
داشت که اوال حمايت ها موقتي است و بعد از رقابت پذير شدن توليد در اين صنايع حذف مي شوند و ثانيا به دليل
شفافيت بيشتر ،تا جايي که حمايت هاي غير تجاري ممکن باشد ،از حمايت هاي تجاري استفاده نخواهد شد.
نمونه بارز اين استراتژي کشورهاي شرق آسيا هستند .موفق ترين کشورهاي شرق آسيا مثل کره و ژاپن از سياست
هاي فعاالنه صنعتي استفاده کردهاند .برخي محققين اعتقاد دارند اعمال سياستهاي تجاري بايد بر اساس درجه
توسعه يافتگي کشورها انجام شود (سانتوسپالينو و سيروال .)2004 ،بدين معني که کشورهاي پيشرفته کنوني نظير
بريتانيا ،آمريکا ،آلمان ،ژاپن سياست هايي که در زمان توسعه نيافتگي در پيش مي گرفتند ،تقريبا خالف آن سياست
هايي است که که درحال حاضر به کشورهاي جهان سوم مي شود .اين کشورها تا پيش از رسيدن به مرحله توسعه
يافتگي ،سياست هاي حمايتي خود را از بخش هاي اقتصادي موردنظر اعمال و با برنامه ريزي هاي الزم به تدريج به
سمت آزادسازي حرکت کردند.
در اين ميان بايد توجه داشت پيش از ورود به عرصه تجارت بين الملل بايد ابتدا توان توليد داخل را در يک سطح
قابل قبول آماده کرد تا بتوان از پتانسيل هاي موجود در فضاي جهاني استفاده کرد .نمودار زير که از بررسي شرايط
 105کشور درحال توسعه استخراج شده است نشان ميدهد تنها کشورهايي که الگوي تجاري آن ها صنايع با فناوري
باال بوده است پس از تجارت از رشد باالتري بهره مند شدهاند و در مقابل کشورهايي که نتوانستند توليد داخلي خود
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را تقويت کنند و با همان الگوي سنتي توليد وارد عرصه تعامالت بين المللي شدند با کاهش رشد اقتصادي مواجه
شدهاند (رودريک.)1992 ،
نمودار  - 7رشد  GDPسرانه در گروه كشورهاي داراي الگوي تجاري -توسعه اي متفاوت ( 105كشور درحال توسعه؛ )2000- 1962

مطابق با تئوريهاي اقتصادي توجه به تجارت بين الملل و تمرکز بر مزيت نسبي موجب افزايش رفاه خواهد شد.
اشتباهي که برخي از کشورهاي در حال توسعه مرتکب شدند توجه به مزيتهاي بالفعل و عدم توجه به مزيتهاي
بالقوه است .در بسياري از صنايع مزيت نسبي بالقوه (توليد با هزينه کمتر) تنها پس از سرمايهگذاري و رسيدن به
سطح مشخصي از توليد نمايان ميشود که حمايت از اين صنايع بايد در قالب استراتژي توسعه صنعتي شکل گيرد.
در اين ميان توجه به نکات زير حائز اهميت است:


برنامههاي حمايتي بايد تنها از صنايع مزيت دار به شکل هدفمند و با مدت زمان محدود صورت پذيرد.



حمايت بايد در راستاي از بين بردن شکست بازار و ايجاد انگيزه براي حضور بخش خصوصي در توليد باشد

(مانند تامين مالي و هزينه تحقيق و توسعه).


تاجايي که حمايتهاي غير تجاري مانند کاهش ماليات و جبران هزينهها ممکن است حمايتهاي تجاري

صورت نگيرد.


همواره در تعيين کيفيت ،قيمت و استانداردهاي توليد بازارهاي رقابتي صادراتي هدف گيري شود.

.5

نتيجه گيري

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت که بر اساس بيانات مقام معظم رهبري سندي باالدستي براي همه اسناد برنامه اي و
چشم اندازي کشور خواهد بود مي بايست بستر پيشرفت همه جانبه کشور را فراهم سازد .از اين رو ضروري است که
رويکرد و استراتژي مشخصي در حوزه تعامالت اقتصادي در سطح بين الملل داشته باشد .از سوي ديگر امروزه جهاني
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شدن يکي از مسائل مهم مورد مطالعۀ کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ميباشد و تاکنون مطالعات مختلف
جنبه هاي گوناگون آن را براي کشورهاي مختلف بررسي کرده اند .آنچه که بيش از همه براي کشورهاي در حال
توسعه اهميت دارد هزينه هاي اقتصادي جهاني شدن مي باشد .علي رغم وجود نگاه تئوريک غالب در تجارت بين
الملل مبني بر تضمين منافع همه طرفهاي تجاري ،برخي کشورهاي در حال توسعه از تجارت آزاد متضرر شدهاند.
به نظر ميرسد اتخاذ برخي رويکردها و استراتژيها توسط کشورهاي در حال توسعه ،ظرفيت هار بالقوه رشد آنها را
شکوفا نکرده و چه بسا مانع توسعه همه جانبه آنها شده است .در اين مقاله بر مبناي فرمايشات مقام معظم رهبري
و سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ،رويکردي درون زا و برون نگر پيشنهاد شده است که اتخاذ آن هم موجب
اجتناب از نفوذ جريان سلطه خواهد شد و هم استفاده از پتانسيل موجود در فضاي بين الملل را براي کشور ممکن
ميسازد.
همانطور که پيشتر اشاره شد پس از مطرح شدن تئوري هاي تجارت جرياني در سطح اقتصاد دنيا ايجاد شد که به
سرعت به تبليغ منافع تجارت آزاد پرداخت؛ به نحوي که استراتژي بسياري از کشورهاي درحال توسعه به سمت
سياست تمرکز بر تجارت آزاد تغيير کرد .تجربيات عيني نشان مي دهد استفاده از اين استراتژي براي کشورهاي در
حال توسعه در موارد صنايع با هزينههاي اوليه باال ،دامپينگ و شکست بازار مانع از شکلگيري توليد داخلي حتي با
وجود مزيت نسبي خواهد شد .در اين موارد کشورهاي در حال توسعه بازار مصرف واحدهاي توليدي کشورهاي
توسعه يافته ميشوند که مسلما از مصاديق نفوذ اقتصادي جريان سلطه است .در اين راستا توجه به تجربه مکزيک به
عنوان تنها کشور در حال توسعه حاضر در پيمان نفتا بسيار مفيد است.
بر اين اساس به نظر مي رسد نه استراتژي جايگزيني واردات (درون زايي محض) و نه استراتژي تجارت آزاد (برون
نگري محض) نمي تواند مسير پيشرفت را براي ايران فراهم کند .در عوض يک استراتژي توسعه درون زا و برون نگر
مي تواند هم منافع تجارت آزاد را فراهم کند و هم مشکالت اين استراتژيها را به نحوي از ميان بردارد .اقتصاد
مقاومتي نيازمند اتخاذ يک استراتژي ترکيبي است که در آن هم شکوفا سازي پتانسيل هاي دا خلي و هم ايجاد
تعامل سازنده و برد -برد با مفيد دنبال مي شود .نمونه اي از اين نوع استراتژي براي تعامل با جهان ،بر اين اصول
استوار است که ضمن شناسايي و حمايت از صنايع مزيت دار ،در قالب يک برنامه زماني مشخص در اين صنايع
کاالهاي رقابتپذير با دنيا توليد شود؛ از سوي ديگر به عنوان رکن ديگر اين استراتژي مي بايست شاخص مشخصي
براي سنجش درجه اولويت و اساسي بودن کاالها طراحي شود و بر مبناي ان تعداد محدودي کاالها در زمره کاالهاي
اساسي قرار گرفته و با يک برنامه مشخص به توليد آن ها تا مرز خودکفايي اقدام شود .به عبارت ديگر خودکفايي در
برخي از کاالهاي اساسي و اتخاذ رويکرد درونزايي محض در مورد اين کاالها از اهميت چشميگري برخوردار است
اما نمي توان اين رويکرد را به همه کاالها تعميم داد .در اين نوع استراتژي براي حمايت از صنايع داخلي بايد توجه
داشت که اوال حمايت ها موقتي است و بعد از رقابت پذير شدن توليد در اين صنايع حذف مي شوند و ثانيا به دليل
شفافيت بيشتر ،تا جايي که حمايت هاي غيرتجاري ممکن باشد ،از حمايت هاي تجاري استفاده نخواهد شد .به ديگر
کالم در مورد عموم صنايع (کاالها) مي بايست با سنجش دقيق ظرفيت هاي رشد در عرصه داخلي و خارجي سنجيده
شود و در صورتي که ظرفيت رشد وجود داشت بستر نهادي و ساختاري الزم براي رشد آن فراهم گردد.
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1398  چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه،هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه
مطالعه تدابير منتشره در سند الگوي پايه حاکي از آن است که به موضوع استراتژي هاي تجاري در راستاي پيشرفت
توجه کافي صورت نپذيرفته است؛ ازاين رو در پايان توصيه مي شود که در ميان تدابير سند پيشنهادي الگو يک
 «اتخاذ رويکرد فعاالنه در حوزه تجارت جهاني و منطقهاي با تاکيد بر استفاده:تدبير به شرح زير اضافه گردد
.»حداکثري از پتانسيلهاي اقتصادي داخل
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