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ورود ایران به سازمان تجارت 
تحلیلجهانی: مسائل و الزامات


مقدمه

طی هفته ه��ای اخیر، چراغ س��بز آمریکا و 
اروپا به ایران برای ورود به سازمان تجارت 
جهانی از س��وژه های مورد توجه رسانه های 
ای��ران بود. ای��ن خبر در حال��ی مورد بحث 
و بررس��ی قرار می گیرد ک��ه برخی مقامات 
ایران پس از انعقاد توافق جامع هس��ته ای از 
ضرورت در دستور کار قراردادن و پیگیری 
موض��وع الحاق ای��ران به س��ازمان مذکور 
صحب��ت کرده اند. حتی ع��ده ای برآنند که 
ایران تالش دارد با ش��تاب بیش��تری فرایند 
الحاق را طی کرده و تا پایان چهار سال اول 
دولت آن را به سرانجام برساند؛ سیاستی که 
مخالفان قابل توجهی در میان سیاست سازان 

کشور دارد.
اب��راز تمایل ای��ران به س��ازمان تجارت 
جهان��ی، پیش��ینه طوالن��ی دارد و در همان 
دهه ۱۹۹۰ که تش��کیل شد، دولت وقت بر 

ض��رورت همکاری با ش��بکه تجارت جهانی از طریق این س��ازمان 
واقف بود. به همین دلیل، به س��رعت درخواس��ت عضویت خود را 
به دبیرخانه س��ازمان ارائه نمود که بارها ب��ا مخالفت دولت آمریکا 
روبه رو ش��د. پیگیری ها ادامه داشت تا اینکه در خرداد ۱۳8۴ اعالم 
ش��د که غربی ها حاضرند با ورود ایران به س��ازمان همکاری کنند. 
آن زم��ان، دولت ایران گزارش رژیم تجاری خود را آماده کرد، به 
سؤاالت پاسخ داد و گام های مقدماتی مربوط به فرایند مذاکرات را 
برداشت. با این حال پس از تغییر دولت در ایران و تشدید تنش ها بر 
سر مسئله هس��ته ای در همان سال، موضوع ورود به سازمان تجارت 

جهانی به فراموشی سپرده شد. 
حال که تنش های هس��ته ای فروکش کرده و تعهدات برجام به 
اجرا گذاش��ته شده، دوباره اهمیت ورود به این سازمان جهانی مورد 
توجه قرار گرفته است. دولت در صدد است روند الحاق را با انرژی 
بیش��تری دنبال کند. طی اجالس جهانی داووس که در اوایل س��ال 
2۰۱6 برگزار شد، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران 
در مصاحبه با خبرگزاری اس��پوتنیک روسیه اظهار داشت که ایران 
امیدوار اس��ت تا پایان س��ال 2۰۱6 به سازمان بپیوندد و در این راستا 
خواس��تار همکاری بین المللی برای شتاب بخشیدن به این فرایند شد. 

ورود ایران به س�ازمان تجارت جهانی یکی از موضوعات بحث انگیر اقتصادی ایران اس�ت که به ویژه طی 
دوره پس از توافق هس�ته ای مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اس�ت. ایران در حال حاضر یکی از 20 عضو 
ناظر این سازمان است، اما برای بهره برداری از مزایا و فرصت های آن نیاز به عضویت کامل دارد. مخالفت 
برخی اعضای سازمان، تا کنون یکی از موانع اساسی الحاق ایران بوده که اخیراً به نظر می رسد در این زمینه 
گش�ایش هایی حاصل ش�ده است. با این حال، باید در نظر داشت با فرض رفع چنین مانعی هنوز زمینه برای 

فعالیت ایران در قالب سازمان تجارت جهانی آنچنان که باید، مساعد نیست.

اشاره:

دکتر عبداله قنبرلو*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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با این اوصاف، به نظر می رسد مسائل پیچیده تری پیش روی اقتصاد 
ایران قرار دارد، به نحوی که حتی چراغ س��بز غرب نیز ممکن است 

چندان راه گشا نباشد.

نگاهی به وضع موجود
س��ازمان تجارت جهانی بر یک اصل اساس��ی در عل��م اقتصاد اتکا 
دارد و آن ض��رورت کارآمدس��ازی تولید از طری��ق رقابت آزاد و 
منصفانه اس��ت. در جهانی که منابعش کمیاب است، استفاده بهینه از 
منابع موجود، ضرورت گریزناپذیر اس��ت. به این منظور، راهی جز 
کاراسازی هرچه بیشتر شیوه های تولید وجود ندارد. برای تشخیص 
تولیدکنن��ده کارا از تولیدکننده ناکارا الزم اس��ت عالوه بر کیفیت 
محصول به هزینه تولید توجه کرد. امروزه هزینه تولید معنای موسعی 
یافته و حتی هزینه های اجتماعی و زیست محیطی را نیز دربرمی گیرد. 
هرچ��ه هزینه تولید یک کاال در مقایس��ه با کاالهای همس��ان دیگر 
کاهش یابد، بدین معنی اس��ت که کارایی تولید افزایش یافته است. 
ح��ال، در جهانی که منابع، امکانات و اس��تعدادهای موجود در آن 
پراکنده اس��ت، باید نوعی تقس��یم کار جهانی از طریق رقابت آزاد 
صورت گی��رد. البته در جهان واقعی امکان ایجاد بازار رقابت کامل 
برای همه کاالها وجود ندارد و حدی از انحصارگرایی گریزناپذیر 
اس��ت. نکته مهم این است که می توان از طریق همکاری بین المللی 
انحصارها را کاهش داد و فضای مساعدتری برای رقابت آزاد فراهم 

کرد. 
سازمان تجارت جهانی با همین هدف خلق شده است. البته برای 
سازمان محرز است که کشورهای در حال توسعه به خاطر ضعف در 
پتانس��یل های تولید از توان رقابتی پایینی برخوردارند. برای سازمان 
همچنین محرز اس��ت که حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز بنگاه های 
کوچ��ک یا نوظهوری وجود دارند که برای مدتی نیازمند حمایتند. 
از این  رو، س��ازمان قید و بندهایی برای رقابت آزاد تعریف کرده تا 
تولیدکنندگانی که استعدادش��ان بالفعل نش��ده، امکان رشد و بلوغ 
داشته باش��ند. بنابراین، عضویت در س��ازمان به معنی نابودی قطعی 

تولیدکنندگان ضعیف نیست.
از همان زمان تش��کیل سازمان، بس��یاری از اقتصادهای در حال 
توسعه با وجود مش��کالت و ضعف ها، فرایند الحاق را آغاز کردند 
و ت��ا کنون اکث��ر آنها وارد س��ازمان تج��ارت جهانی ش��ده اند که 
تاجیکستان، افغانستان، و لیبریا از نمونه های اخیر آن هستند. همچنین 

نمونه های مشابه دیگری وجود دارند که در 
حال طی ک��ردن فرایند الحاق هس��تند. ایران 
بزرگ ترین اقتصاد خارج از سازمان محسوب 
می ش��ود که در کنار معدود اقتصادهای قابل 
توجه��ی مثل الجزایر و عراق به دالیلی هنوز 
وارد س��ازمان نشده  اس��ت. در حال حاضر، 
۱6۴ کشور جهان به عضویت کامل سازمان 
در آمده  ان��د. ۹6/۴ درص��د تجارت جهان و 
همچنین ۹6/7 درصد تولید ناخالص داخلی 
جهان بر عهده اعضای س��ازمان است. با این 
حس��اب، پیداست که الحاق ایران به سازمان 
صرف��اً انتخاب داوطلبانه عادی نیس��ت، بلکه 
ضرورت استراتژیک است، زیرا در غیر این 
صورت امکان پیش��رفت صنعتی و اقتصادی 
کش��ور مح��دود خواهد ماند. ممکن اس��ت 
عضویت در س��ازمان منجر به نابودی برخی 
صنایع ضعیف در کش��ور ش��ود، اما در عین 
حال، فرص��ت مهمی برای حض��ور موفق و 
باکیفیت در بازاره��ای جهانی فراهم خواهد 

کرد.
در ح��ال حاضر، رژی��م تج��اری ایران 
دوباره به روز ش��ده و تحویل س��ازمان داده 
ش��ده اس��ت. بنابراین، ایران آماده اس��ت به 
سؤاالت اعضای سازمان در مورد سیاست ها 
و مق��ررات تج��اری خوی��ش پاس��خ دهد. 
البت��ه ای��ن صرفاً آغ��از کار اس��ت. با فرض 
همکاری اعض��ا، فرایند عضوی��ت مدتی به 
ط��ول می انجام��د. ای��ران مل��زم خواهد بود 
قوانی��ن و مقررات تجاری خ��ود را با اصول 
س��ازمان تج��ارت جهان��ی هماهن��گ کند. 
ای��ن کار با توجه به اینک��ه اقتصاد ایران قویاً 
تحت کنت��رل دولت قرار دارد، بحث انگیز و 
پرچالش خواهد بود. البته باید توجه داش��ت 
که اقتصاد ایران در ش��رایط کنونی وضعیت 
دشواری را س��پری می کند. با وجود اجرای 
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برجام هن��وز مبادالت مالی ای��ران با جهان 
خارج محدود بوده و فضای رکود همچنان 
بر اقتصاد کشور غالب است. اقتصاد کنونی 
ایران در مقایس��ه با خ��رداد ۱۳8۴ به مراتب 
مش��کالت و ضعف های بیش��تری دارد. از 
این رو، ع��ده ای از کارشناس��ان برآنند که 
در چنی��ن فضای��ی، ورود ایران به س��ازمان 
بس��یار پرهزین��ه خواه��د بود. از نظ��ر آنها، 
ض��رورت دارد پیش از سپری ش��دن فرایند 
عضویت، تدابی��ر الزم به کار گرفته ش��ود 
تا ایران بتواند جای��گاه تولیدی و صادراتی 
خ��ود را در عرصه بین المللی بهبود بخش��د. 
باید تولیدکنندگان داخلی در حدی توانمند 
ش��وند که امکان رقابت با رقبای خارجی را 
داش��ته باشند. یکی از س��ازوکارهای مهمی 
که می تواند در این مسیر کمک کننده باشد، 
انعق��اد موافقت نامه های تج��اری دوجانبه با 
کش��ورهای مختلف خصوص��اً اقتصادهای 
نوظهور اس��ت که باعث می شود بنگاه های 
داخل��ی تدریجاً خ��ود را ب��رای فعالیت در 

عرصه بین المللی آماده کنند.
اقتصاد ایران پیش از ورود به س��ازمان 
نیازمند دو دس��ته تغییرات است. اول اینکه 
قوانین و مق��ررات موجود با هدف تقویت 
بخ��ش خصوصی و حداقلی ش��دن دخالت 
دول��ت در اقتص��اد اصالح ش��وند. اغلب 
بخش های اقتصادی کش��ور به طور مستقیم 
یا غیرمس��تقیم تح��ت کنترل دول��ت قرار 
دارد. حضور گسترده دولت و شبه دولتی ها 
در اقتصاد، مانعی بزرگ در راه ش��کوفایی 
اقتصاد کش��ور و همچنین ورود به ش��بکه 
تج��ارت جهانی اس��ت. تغیی��رات دوم که 
عمیق��اً با تغییرات اول ارتب��اط دارد، ایجاد 
رونق و تقویت توان بازدهی بنگاه هاس��ت. 
در س��ال های اخی��ر بس��یاری از صنای��ع و 

کارخانجات ورشکس��ت ش��ده ی��ا در تنگن��ای اقتصادی به س��ر 
می برند. صنایع مادر و زیرس��اخت های اقتصادی کش��ور صدمات 
بزرگی دیده ان��د. هنوز هم نفت در تولید ناخالص داخلی کش��ور 
نق��ش کلیدی دارد. با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، هنوز 
بخش اعظم تولیدات کش��ور نیازمند یارانه های دولتی اس��ت. باید 
تدابی��ر مؤثرت��ری برای خروج اقتصاد کش��ور از رکود اندیش��یده 
ش��ود تا بنگاه های داخلی ضمن ورود به وضعیت رونق، کارایی و 
رقابت پذی��ری خود را تقویت کنند. در این صورت، طبعاً الحاق به 
س��ازمان تجارت جهانی می تواند زمینه ساز جهش های دیگری در 
اقتصاد کش��ور باشد. در غیر این صورت، آن چنان که تجربه برخی 
اقتصادهای در حال توس��عه نشان داده، ورود منفعالنه و ضعیف به 
س��ازمان نه تنها گرهی از مش��کالت باز نمی کند، بلکه به تداوم یا 

حتی افزایش مش��کالت می انجامد.

اهمیت پیشبرد فرایند الحاق
در مورد تأثیر تجارت آزاد بر رش��د و توس��عه اقتصادی کش��ورها 
مباحث و تئوری های گس��ترده ای عرضه ش��ده اس��ت. اقتصاددانان 
جری��ان اصلی غالب��اً تأکید دارند ک��ه تجارت یک��ی از موتورهای 
محرک رش��د و توس��عه اقتصادی کشورهاست. تجارت آزاد سبب 
ش��کل گیری سیس��تم های تولید ملی بر پایه مزیت نس��بی کشورها 
می شود. در نتیجه، در هر کشوری کاالها و خدماتی تولید می شوند 
که ب��ا توجه به منابع موجود در آن کش��ور با ش��رایط بهتر و هزینه 
کمتری تولید خواهند ش��د. همچنی��ن، واردات، جایگزین کاالها و 
خدماتی از داخل می شوند که با توجه به منابع و ظرفیت های موجود 

در کشور پرهزینه تر تولید می شوند. 
تج��ارت آزاد زمینه س��از ش��کل گیری بازی برد– برد اس��ت. 
اگر کش��وری موانع تج��اری را کاهش داده و دیگ��ران را به اقدام 
مش��ابه وادارد، نه تنها خود از این کاهش موانع منتفع می شود، بلکه 
طرف های تجاری را نیز بهره مند می س��ازد. این قاعده فقط در مورد 
اقتصاده��ای پیش��رفته صادق نیس��ت، بلکه به اقتصاده��ای در حال 
توس��عه نیز قابل تسری اس��ت. آن چنان  که جفری فرانکل و دیوید 
رودمر در مقاله معروف خویش »آیا تجارت به رش��د می انجامد؟« 
بحث کرده اند، اثر مثبت تجارت بر رشد اقتصادهای در حال توسعه 
نیز محسوس بوده است. آنها با مطالعه بر ۱5۰ کشور مختلف به این 
نتیجه رس��یده اند که هر افزایشی در درجه بازبودن )نسبت صادرات 
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و واردات ب��ر تولید ناخالص داخلی( میزانی از اثر مثبت بر درآمد و 
رش��د را به دنبال دارد. آنها اشاره دارند که درجه بازبودن کشورها 
بسته به عوامل مختلف از جمله شرایط جغرافیایی، متغیر است. برای 
مثال، همس��ایگی با کش��ورهای پرجمعیت باع��ث افزایش تجارت 
ش��ده و انزوای یک کش��ور باعث می ش��ود میزان تجارت خارجی 
آن کاه��ش یاب��د، اما قاع��ده کلی این اس��ت که ه��ر یک درصد 
افزایش در نس��بت تجارت به تولید ناخالص داخلی باعث می ش��ود 
درآمد هر ش��خص حداقل نیم درصد افزای��ش یابد. البته برخی این 
ن��گاه خوش بینانه در م��ورد نقش تجارت آزاد را م��ورد انتقاد قرار 
می دهند، اما کس��ی نمی تواند انکار کند ک��ه تجارت حداقل یکی 
از عوامل محرک رش��د اس��ت. تجارت آزاد به تنهایی برای رش��د 
کافی نیس��ت، اما عنصری مهم و ضروری در تدوین استراتژی رشد 
به حساب می آید. هرچه گستره تجارت افزایش یابد، منافع ناشی از 
آن افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت وجود یک ش��بکه تجاری 
جهانی با همکاری کلیه کشورهای جهان، منافع تجارت به حداکثر 
ممکن افزایش می یابد. در این صورت، تشکیل بلوک های منطقه ای 
با امتیازات ترجیحی، موجب انحراف تجارت خواهد شد. بنابراین، 
هرچه س��ازمان تجارت جهانی گس��ترده تر و آزادتر باشد، هم منافع 
طرف های تجاری و هم زیان های خارج ماندن از آن بیش��تر خواهد 

ش��د.
ب��ر پایه نکات فوق الذکر، سیاس��ت الحاق به س��ازمان تجارت 
جهانی یک انتخاب ضروری و اس��تراتژیک ب��رای دولت ایران به 
حس��اب می آید. اگرچه اقتصاد ایران امروزه با مش��کالت مختلفی 
درگیر اس��ت، اما غفلت از س��ازمان به خاطر این مشکالت انتخاب 
درس��تی نیست. الزم اس��ت برنامه جامع و منس��جمی برای پیمودن 
موفقیت آمی��ز فرایند الحاق به کار گرفته ش��ود. در اینجا شایس��ته 
اس��ت به چند وجه اهمیت استراتژیک ورود ایران به سازمان اشاره 

کنی��م:
الف. مقاوم سازی اقتصاد ملی: فعالیت در چارچوب سازمان 
تجارت جهانی از لوازم اساس��ی سیاست مقاوم  سازی اقتصاد کشور 
است. دولت در تبیین سیاس��ت مقاوم سازی اقتصاد بر اصولی چون 
اس��تفاده بهینه از پتانسیل ها و امکانات کشور، توسعه سرمایه انسانی، 
تعامل س��ازنده با جهان خارج و رس��یدن به رشد پایدار تأکید کرده 
اس��ت. بدیهی اس��ت به منظور شکوفاسازی اس��تعدادهای انسانی و 
مادی موجود در کشور هیچ سازوکاری مؤثرتر از قراردادن آنها در 

یک محیط رقابتی نیس��ت. سازمان تجارت 
جهانی اصوالً به منظور استفاده حداکثری از 
اس��تعدادهای پراکنده در اقصی نقاط جهان 
ایجاد شده اس��ت. آن چنان که کارشناسان 
تأکی��د دارند، رقابت ضعیف و ش��کننده از 
اقتصاد  عقب افتادگی  عوام��ل  کلیدی ترین 
ایران طی دهه های گذشته بوده است. برای 
نجات اقتص��اد ملی، کش��ور نیازمند بخش 
اس��ت.  خصوصی قدرتمن��د و رقابت پذیر 
توان من��دی بخ��ش خصوص��ی و جاافتادن 
دخال��ت حداقل��ی  مس��تلزم  آزاد  رقاب��ت 
دول��ت در اقتصاد اس��ت. اگر ب��ه تجارب 
مثل ک��ره جنوبی،  نوظهوری  اقتصاده��ای 
چین، هند و برزیل بنگریم، متوجه خواهیم 
شد که در این کش��ورها قوانین و مقررات 
با ه��دف تقویت بخش خصوص��ی رقابتی 
اصالح ش��ده اند. دخالت گسترده دولت و 
شکل گیری بوروکراس��ی بزرگ و پیچیده 
مخ��ل اقتصاد آزاد و رقابتی اس��ت. فقط از 
طریق بس��یج بخش خصوص��ی رقابت پذیر 
است که می توان از موهبت و استعدادهای 
موج��ود در کش��ور به بهتری��ن نحو ممکن 
اس��تفاده کرد. از آنجا که ورود به سازمان 
تج��ارت جهان��ی مس��تلزم مقررات زدایی، 
آزادسازی و میدان دادن به بخش خصوصی 
اس��ت، به نظر می رس��د با الح��اق ایران به 
س��ازمان، امکان مناس��بی برای مقاوم سازی 
اقتص��اد مل��ی فراه��م خواه��د ش��د. برای 
مقاوم س��ازی اقتصاد ملی در برابر شوک ها 
و رویدادهای مخرب احتمالی چاره ای جز 
اتکا بر پتانسیل های داخلی وجود ندارد و به 
نظر می رس��د برای فعال کردن آنها استفاده 
از فرصت ه��ای س��ازمان تج��ارت جهانی 
س��ودمند خواهد بود. مقاوم س��ازی اقتصاد 
ن��ه تنها با برون گرایی تع��ارض ندارد، بلکه 
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ش��دیداً نیازمند آن است. بدون برون گرایی 
استعدادهای نهفته در کشور به نحو صحیح 

و بهینه بالفعل نخواهند ش��د.
ب. تسهیل سرمایه گذاری خارجی: 
ورود ایران به سازمان تجارت جهانی فضا 
را ب��رای جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارج��ی مس��اعدتر می س��ازد. در ح��ال 
برای جذب سرمایه گذاری  حاضر، تالش 
خارجی یکی از سیاس��ت های استراتژیک 
ایران اس��ت و بدیهی است رشد و توسعه 
نیازمند ورود  اقتص��ادی کش��ور ش��دیداً 
س��رمایه های خارج��ی اس��ت. ب��ا اینک��ه 
سازمان اساساً به دنبال سامان دهی تجارت 
بین الملل است، اما پیوستن به آن از زوایای 
مختلف به جذب س��رمایه گذاری خارجی 
نیز کمک خواهد کرد. ورود به س��ازمان 
مس��تلزم پذیرش اصولی چون آزادسازی، 
خصوصی سازی، و شفافیت است. پذیرش 
این اصول به اعتمادپذیری کش��ور کمک 
کرده و ریس��ک س��رمایه گذاری را برای 
س��رمایه گذاران خارجی کاهش می دهد. 
تجربه کش��ورهای مختلف��ی از جمله چین 
نش��ان داده که با عضویت در س��ازمان نه 
تنها حج��م کل تج��ارت افزای��ش یافته، 
بلکه اش��تیاق ش��رکت های خارجی برای 
س��رمایه گذاری نیز باال رفته اس��ت. یکی 
از انگیزه های اساسی عضویت کشورهای 
در حال توس��عه در سازمان، تسهیل ورود 
سرمایه های خارجی بوده، هرچند تجربه و 
موفقی��ت دولت های مختلف در این زمینه 
متفاوت از یکدیگر اس��ت. امروزه صرف 
عدم عضویت در س��ازمان تجارت جهانی 
حتی ب��ه دلیل مخالفت های سیاس��ی یکی 
دو عضو س��ازمان، خواه و ناخواه نشانه ای 
از باالب��ودن ریس��ک س��رمایه گذاری از 

سوی س��رمایه گذاران تعبیر می ش��ود. بنابراین، ورود به سازمان، 
بهب��ود ثب��ات و اعتمادپذیری اقتصادی ای��ران را به دنبال خواهد 

داشت.
ج. جلوگی�ری از ان�زوای اقتص�ادی در جهان: یکی از 
تهدی��دات بنیادی علیه اقتصاد و امنیت ملی ایران طی دهه های اخیر، 
تمایالت خارجی یا احیاناً داخلی برای به انزوا کش��اندن کش��ورمان 
در صحنه بین المللی بوده اس��ت. تجربه نش��ان داده انزوای اقتصادی 
نه تنها به مقاوم ش��دن اقتصاد کش��ور کمک نمی کن��د، بلکه آن را 
آس��یب پذیرتر نیز می سازد. فعالیت در قالب سازمان تجارت جهانی 
یکی از بهترین راه های ممکن ب��رای جلوگیری از انزوای اقتصادی 
اس��ت. البت��ه در اینجا باید تأکی��د کرد که عضویت در س��ازمان به 
معنی کناررفتن یا بی اثرش��دن تحریم های بین المللی نبوده و نیست. 
نمونه های مختلفی از کشورها وجود دارند که با وجود عضویت در 
سازمان تجارت جهانی از سوی قدرت های غربی، آماج تحریم های 
سنگین بین المللی قرار گرفته اند، اما عضویت فعال و مؤثر این حسن 
را دارد که آس��یب تحریم های بین الملل��ی را کاهش می دهد. نکته 
دیگر اینکه تحریم کش��ورهای عضو س��ازمان هزینه بیش��تری برای 
دولت های تحریم کننده دارد، چراکه سازمان صریحاً بر رفتار بدون 
تبعی��ض اعضا با همدیگر تأکید داش��ته و تحریم یک عضو به معنی 
رفتار تبعیض آمیز با آن اس��ت. قطعاً تحریم کش��وری که در انزوای 
بین المللی به س��ر می برد، به مراتب آس��ان تر از کش��وری است که 
روابط و بده بستان های گس��ترده بین المللی دارد. توافق برجام و رفع 
تحریم های بین المللی مسلماً ارتباط ایران با اقتصاد جهانی را تسهیل 
کرده اس��ت. این وضع فرصت مغتنمی فراهم ک��رده تا دولت ایران 
با اس��تفاده از تجارب گذش��ته زمینه های انزوای مجدد را محدودتر 
س��ازد. ورود به س��ازمان تجارت جهانی سیاس��تی اس��تراتژیک به 
منظور نهادینه س��ازی تعامل فعال و پویا با جهان خارج است. بدیهی 
اس��ت برای شکوفاس��ازی اقتصاد ملی صرف اتکا بر توانمندی ها و 
سرمایه های داخلی کافی نیست. کشور نیازمند امکانات و تسهیالتی 
اس��ت که فراس��وی مرزهای ملی ق��رار دارد. امروزه ن��ه تنها علم و 
تکنول��وژی چه��ره بین المللی دارد، بلک��ه بس��یاری از فعالیت های 
متعارف بش��ر مثل حمل و نقل، تجارت، سرمایه گذاری و بانکداری 
نیز بین المللی ش��ده اند. هرچه اقتصاد کش��ور منزوی تر باشد، امکان 
اس��تفاده از فرصت های بین المللی و جهانی کاه��ش خواهد یافت. 
بنابراین، ضروری است از کلیه فرصت های پیش رو از جمله سازمان 
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تجارت جهانی ب��رای ایجاد تعاملی فعال، س��ازنده و پایدار با جهان 
خارج استفاده کرد.

د. بهبود سالمت اقتصادی کشور: یکی دیگر از فرصت های 
بزرگی که س��ازمان تج��ارت جهانی پیش روی اقتص��اد ایران قرار 
می دهد، کمک به توس��عه شفافیت و سالمت اقتصادی کشور است. 
اعضای س��ازمان موظفن��د کلیه اطالع��ات مربوط به سیاس��ت ها و 
مقررات تجاری خود را به سازمان ارائه دهند. سازمان اگرچه میزانی 
از حمای��ت دولتی از برخ��ی بنگاه ها را پذیرفته، ام��ا تأکید دارد که 
حمایت ها بایستی مشخص و ش��فاف باشند. از این  رو، بر رفع موانع 
غیرتعرفه ای و محدودش��دن حمایت ها به ش��کل تعرفه تأکید دارد. 
بر اس��اس اصل شفافیت، کشورهای عضو بایس��تی مقررات تجاری 
خ��ود را به نحوی وضع و در معرض مش��اهده همدیگ��ر قرار دهند 
ک��ه ضمن رعایت اصول اساس��ی س��ازمان مثل آزادس��ازی و عدم 
تبعیض، فرصت ها یا مشکالت تجاری کشورها برای هم قابل درک 
باش��د. با تکیه بر اصل ش��فافیت، تحوالت آتی بهت��ر قابل پیش بینی 
ش��ده و برنامه های هوش��مندانه تری تنظیم می شود. ش��فافیت، زمینه 
رانت جویی و قاچاق را محدود می کند. احراز شفافیت برای سازمان 
تجارت جهانی بس��یار مهم اس��ت، زیرا کاهش موانع تجاری زمانی 
میس��ر است که موانع موجود قابل مشاهده باشند. تجار بیش از اینکه 
نگران مرتفع بودن حصارهای تجارت باش��ند، از نامشخص بودن آنها 
نگرانند. هدف س��ازمان این است که تجارت ش��کل منصفانه ای به 
خ��ود بگیرد. بدیهی اس��ت الزام ایران به تجارت ش��فاف و منصفانه 
به س��المت اقتص��ادی آن کمک مؤثری خواهد ک��رد. امروزه ابهام 
در سیاس��ت ها و مق��ررات تجاری ایران به مش��کلی ج��دی تبدیل 
ش��ده است. این ابهام در گسترش فس��اد نقش اساسی دارد. شفافیت 
باعث خواهد ش��د تج��ارت خارجی ایران در چارچ��وب موازین و 
استانداردهای س��ازمان تجارت جهانی جریان یابد. در این صورت، 
امکان سوءاستفاده به حداقل رسیده و تجارت خارجی کشور شکل 

سالم تری به خود می گیرد. 

نتیجه گیری
در بس��یاری از تحلیل ها و گزارش هایی که در مورد ورود ایران به 
س��ازمان تجارت جهانی منتش��ر شده، به مقایس��ه مزایا و هزینه های 
عضویت ایران پرداخته ش��ده اس��ت. از زمان تش��کیل س��ازمان تا 
کنون، دغدغه  عمده تصمیم گیران نیز آماده کردن ش��رایط کش��ور 

ب��رای ورود موفقیت آمیز به س��ازمان بوده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در ساختار 
اقتصادی کش��ور تغییر چندانی ایجاد نشده 
اس��ت. آثار احتمالی منفی ورود به سازمان 
-از جمله کس��ری تجاری و ورشکس��تگی 
برخ��ی بنگاه ها- عاملی اس��ت ک��ه باعث 
ش��ده پروژه الح��اق به س��ازمان با جدیت 
کاف��ی دنبال نش��ود. طی دهه اخی��ر صنایع 
ب��ا  اقتص��ادی کش��ور  زیرس��اخت های  و 
مش��کالت متعددی مواجه ش��ده اند. با این 
ح��ال، متوقف ک��ردن فرایند الح��اق با این 
توجی��ه که زیرس��اخت های کش��ور آماده 
ورود به سازمان نیست، سیاست سنجیده ای 
قلمداد نمی ش��ود. الزم اس��ت ب��ه موازات 
تالش برای ترمیم و توسعه پایه های صنعت 
و اقتصاد کش��ور، پروژه الح��اق با جدیت 
کام��ل و برنامه ری��زی دقی��ق دنبال ش��ود. 
بی تردید ورود ضعی��ف و منفعالنه، گرهی 
از مش��کالت موجود را نخواهد گشود، اما 
این به معنی کمتربودن آس��یب های ناش��ی 
از به فراموشی س��پردن این سازمان نیست. 
تعهد به اصول س��ازمان باعث خواهد ش��د 
اقتص��اد ای��ران از قاعده مندی و ش��فافیت 
بیشتری برخوردار شود و زمینه مناسب تری 
برای توانمندسازی و سالم سازی آن فراهم 
گردد. آرامش و پیش��رفت کشور در گرو 
تعام��ل فعال با جهان خارج اس��ت؛ امروزه 
هیچ کشوری به تنهایی قادر به اداره فرایند 

پیشرفت و توسعه نیست.

ورود ایران به سازمان تجارت 
جهانی: مسائل و الزامات




