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چکیده

کــه آثــار رفاهــی اصالحــات تجــاری می توانــد از منظــر مکانــی و زمانــی در درون یــک جامعــه  مطالعــات نشــان داده  اســت 

کتــاب  کــه بــه موضــوع فــوق پرداختــه اســت، ترجمــه و تلخیصــی اســت از فصــل ســوم  متفــاوت باشــد. ایــن نوشــتار 

ــا عنــوان »درس هایــی از  »اثــرات توزیعــی تجــارت: نوآوری هــای تجربــی، ابزارهــای تحلیلــی و پاســخ های سیاســتی« ب

کــه توســط بانــک جهانــی در ســال 2021 انتشــار یافتــه  کشــورهای درحال توســعه«  مــوارد اخیــر اصالحــات تجــاری در 

کــم و متوســط شــامل مکزیــک، بنــگالدش، آفریقــای  کشــور بــا درآمــد  و بدیــن منظــور، اثــرات توزیعــی تجــارت در پنــج 

کــرده اســت. یافته هــای مهمــی از ایــن بررســی  به منظــور درس آمــوزی و ارائــه  جنوبــی، برزیــل و ســریالنکا را بررســی 

ــر می  باشــد:  ح زی ــه شــر ــه ایــن یافته   هاب ک ــر اســت  کشــورمان، قابل ذک ــرای  سیاســت های تجــاری ب

کشــور از 96/7 میلیــارد دالر در ســال 1990 بــه 480 میلیــارد 	  کاالهــا و خدمــات ایــن  گرچــه صــادرات  مکزیــک: ا

کشــور بــه 39/2  دالر در 2018 افزایــش یافــت )ســهم 18/7 درصــدی صــادرات از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 

کــه مطابــق  کشــور نشــد  درصــد رســید(، امــا ایــن جهــش صادراتــی منجــر بــه بهبــود فقــر در ســطح مناطــق ایــن 

بررســی  ها، دالیــل اصلــی آن، عــدم توجــه بــه تقویــت پیوندهــای بیــن بخشــی، جلوگیــری از ورود ســایر بنگاه هــا 

بــه صنعــت داخلــی، پاییــن بــودن تخصیــص اعتبــار مالــی بــه بخــش خصوصــی و رونــد طوالنــی و پرهزینــه 

کارفرمایــان بــوده اســت. کارگــران و  حل وفصــل اختالفــات بیــن 

کاهــش تعــداد ســطوح تعرفــه ای و 	  کاهــش مالیــات بــر واردات،  کشــور در دهــه 1990 از طریــق  بنــگالدش: ایــن 

گام هــای اساســی را بــرای آزادســازی تجــارت خارجــی خــود برداشــت.  خ تعرفــه غیروزنــی،  کاهــش متوســط نــر

کــرد. آزادســازی  کشــور طــی ســال های 1990 تــا 2016 افزایــش 2000 درصــدی را تجربــه  درنتیجــه صــادرات ایــن 

کاهــش اختــالف درآمــدی زنــان و مــردان و همچنیــن اختــالف درآمــدی بیــن  کشــور موجــب  تجــارت در ایــن 
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کشــور شــد. از جملــه دالیــل ایــن موفقیت هــا ایــن مــوارد اســت: ادغــام پی درپــی بخــش  مناطــق مختلــف ایــن 

کار از بخــش  کار بــه دلیــل پاییــن بــودن هزینه هــای جابجایــی نیــروی  بــازار  بــا بخــش رســمی  غیررســمی 

کــه از مهم تریــن  ک  غیررســمی بــه بخــش رســمی، تفــاوت انــدک مهــارت زنــان بــا مــردان در صنعــت پوشــا

ــین آالت  ــی و ماش ــام صنعت ــواد خ ــش واردات م ــه نق ــه ب ــت و توج ــور اس کش ــن  ــی ای ــدی و صادرات ــع تولی صنای

ک. ــرای افزایــش تولیــد صنعــت پوشــا ســرمایه ای ب

ــی آن، 	  ــری روی آورد و در پ ــاد بازت ــه اقتص ــک 1994 ب ــات دموکراتی ــس از انتخاب ــور پ کش ــن  ــی: ای ــای جنوب آفریق

تعــداد خطــوط تعرفــه ای خــود را از بیــش از 12 هــزار خــط در ابتــدای دهــه 1990 بــه 6420 خــط تعرفــه ای در 

کاهــش داد و در نتیجــه بــه صــادرات  کاهــش یافــت. ایــن آزادســازی، قیمــت نهاده هــای وارداتــی را  ســال 2006 

کــه فعالیت  هــای تولیــدی بــه انــدازه بیشــتری متأثــر از  کار در مناطقــی  بیشــتر منجــر شــد. بااین حــال، بازارهــای 

کــه برخــی از دالیــل آن بــه  کردنــد  کندتــر اشــتغال و درآمــد ســرانه را تجربــه  کاهــش تعرفه هــا شــده بودنــد، رشــد 

ح اســت: حرکــت الگوهــای تولیــد بــه ســمت تولیــد ســرمایه بر و مهارت  بــر و در نتیجــه افزایــش نابرابــری،  ایــن شــر

کشــور. کاربــر ایــن  عــدم مدیریــت واردات و جایگزینــی محصــوالت وارداتــی از چیــن بــا تولیــد بخش هــای 

کــرد. منافــع 	  کشــور، دوره هــای عمــده اصالحــات آزادســازی تجــاری را در دهــه 1990 و 2000 طــی  برزیــل: ایــن 

کــه دلیــل اصلــی آن، پاییــن بــودن هزینه هــای  کل مطلــوب بــوده  کشــور در  رفاهــی حاصــل از آزادســازی ایــن 

کــه  کارایــی نهادهــا و توســعه زیرســاخت ها اســت. مطالعــات نشــان داده اســت  صــادرات صنعتــی بــه خاطــر 

کار شــده اســت. کاهــش هزینه هــای تولیــد موجــب ســود بیشــتر تولیدکننــده و در نتیجــه نفــع بیشــتر نیــروی 

کارگــر برزیلــی را معــادل 4  کاهــش تعرفه  هــا و همچنیــن هزینــه حمل ونقــل بــه میــزان 30 درصــد، رفــاه یــک 

ــتر از  ــی بیش ــران صنعت کارگ ــرای  ــاه، ب ــش رف ــد یافــت. ایــن افزای ــش خواه ــی، افزای ــوق واقع ــد افزایــش حق درص

کاهــش هزینه هــای تجــارت محصــوالت صنعتــی، به طــور  کارگــران ســایر بخش هــا خواهــد بــود. همچنیــن 

کــه بازهــم بخــش صنعــت، افزایــش اشــتغال  متوســط باعــث افزایــش اشــتغال در حــدود 6 درصــد می شــود 

ــرد. ک ــد  ــه خواه ــا تجرب ــایر بخش ه ــا س ــه ی ــتری را در مقایس بیش

کشــور موجــب پیچیدگــی و غیرقابل پیش بینــی 	  ســریالنکا: اعمــال تعرفه هــای فرعــی تــک منظــوره در ایــن 

ــر  ــده ای ب ــرات پیچی ــاری، تأثی ــات تج ــه، اصالح ــده و در نتیج ــریالنکا ش ــر واردات س ــات ب ــاختار مالی ــدن س ش

گذاشــته  اســت؛ امــا به هرحــال، به  واســطه تســهیل تجــارت، آزادســازی تجــارت در ایــن  کشــور  اقتصــاد ایــن 

کــه  کاالهــای مصرفــی ارزان  تــر بــرای تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان منجــر شــود  کشــور می  توانــد بــه نهاده هــا و 

ایــن اتفاقــات در نهایــت، تحریــک تجــارت، رشــد اقتصــادی و تخصیــص مجــدد منابــع بــه ســمت بخش هــای 

مولدتــر را در پــی خواهــد داشــت.
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پیشنهادها )درس هایی برای ایران(
کثــری از 	  کســب منافــع حدا ــه یکــی از شــرایط  ک گی  هــای جغرافیایــی، جمعیتــی و محلــی: ازآنجا ــه ویژ توجــه ب

گی هــای  اجــرای سیاســت های اصــالح تجــارت در یــک افــق بلندمــدت، شناســایی و مدنظــر قــرار دادن ویژ

کشــور می باشــد، الزم اســت تــا مفــاد »ســند آمایــش ســرزمین« مصوبــه  جمعیتــی و جغرافیایــی مناطــق درون 

ح هــای  خ 1399/12/11 شــورایعالی آمایــش ســرزمین از ســوی دســتگاه های اجرایــی بــرای طر جلســه مــور

تولیــدی و تجــاری رعایــت شــود.

بنگاه هــای 	  توســعه  بــه  توجــه  کشــور:  رقابتــی  مزیــت  بــه  توجــه  بــا  و متوســط  کوچــک  بنگاه هــای  تقویــت 

کارگــران  کوچــک و متوســط بخــش مهمــی از سیاســت  های اصــالح تجــارت اســت؛ زیــرا ایــن بنگاه  هــا قادرنــد تــا 

کــه  کــم بــازده بــه ســمت فعالیت هــای بــا بــازده بیشــتر بخــش صنعــت ســوق دهنــد. ازآنجا را از بخش هــای 

کانــون توجــه اســت، لــذا  کســب منافــع از آن در  در سیاســت    های اصــالح تجــارت، ادغــام در بــازار جهانــی و 

 )GVC( کــه اواًل زنجیــره ارزش جهانــی کوچــک و متوســطی توســعه یابنــد  الزم اســت آن دســته از بنگاه هــای 

بــرای آن هــا در جهــان وجــود داشــته باشــد و ثانیــًا مبتنــی بــر صنایــع رقابتــی مــا باشــند. ازایــن رو، صنایــع 

ــش  ــی و روک ــی و توی ــتیک روی ــد الس ــی«، »تولی ــاف مصنوع ــد الی ــامل »تولی ــیمایی ش ــع ش ــتی صنای پایین دس

کــردن مجــدد و بازســازی الســتیک های رویــی«، »تولیــد ســایر محصــوالت الســتیکی« و »تولیــد محصــوالت 

کفــش« دارای اولویــت بــرای ارتقــا در GVCهــا هســتند؛ محصــول ایــن صنایــع در تولیــد  پالســتیکی به جــز 

پایین دســتی  کوچــک و متوســط صنایــع  بنگاه هــای  کاربــرد دارنــد. همچنیــن  اتومبیل ســازی  و  ک  پوشــا

ــر  ــاخت تریل ــوری و س ــه ی موت ــایل نقلی ــرای وس ــازی ـ ب ــه ـ اتاق س ــد بدن ــع »تولی ــامل صنای ــزی ش ــای فل کانی ه

و نیــم تریلــر« و »تولیــد قطعــات و ملحقــات بــرای وســایل نقلیــه ی موتــوری و موتــور آن هــا« نیــز بــرای ارتقــا در 

GVCهــا مناســب هســتند.

کارگــران بــه بخش هــای صادراتــی 	  کارفرمایــان: یکــی از موانــع جــذب  کارگــران-  کاهــش تضــاد منافــع بیمــه ای 

کارگــران اســت.  کــردن  طــی اجــرای سیاســت  های اصــالح تجــارت، مشــکالت حــادث از تضــاد منافــع در بیمــه 

کســب وکار« در رابطــه بــا »نحــوه رســیدگی بــه اعتــراض  الزم اســت تــا مــاده 28 قانــون »بهبــود مســتمر محیــط 

پرداخت کننــدگان حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی« دائمــًا رعایــت شــود.

ــدم 	  ــودن و ع ــد ب ــور، غیرهدفمن کش ــی  ــای آموزش ــی برنامه ه ــکل اصل کار: مش ــروی  ــوزش نی ــازی آم هدفمندس

هم  راســتایی آن هــا بــا اولویت هــای صنعتــی ماننــد صنایــع برخــوردار از پیوندهــای قــوی بــا صنایــع دیگــر، 

کشــور اســت. ازایــن رو رعایــت  گی هــای مناطــق جغرافیایــی  رقابت  پذیــری و فنــاوری باالتــر و منطبــق بــر ویژ

کارآمــوزی شــامل  کــز آموزشــی و  کار« مبنــی بــر ایجــاد و  توســعه انــواع مرا مفــاد مــاده 108 از فصــل پنجــم »قانــون 
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ــن و  ــاص معلولی ــی و خ ــت مرب ــرفته، تربی ــای پیش ــوردی، تخصص ه ــای م ــارت و تخصص ه ــل مه ــه، تکمی پای

ــد  ــرار دادن رش ــور ق ــی مح ــی« یعن ــاد مقاومت ــی »اقتص کل ــت های  ــد 3 سیاس ــر بن ــی ب ــتی مبتن ــازان، بایس جانب

کار، تقویــِت رقابت پذیــری اقتصــاد، ایجاد  بهــره وری در اقتصــاد بــا تقویــت عوامــل تولیــد، توانمندســازی نیــروی 

بســتر رقابــت بیــن مناطــق و اســتان ها و به کارگیــری ظرفیــت و قابلیت هــای متنــوع در جغرافیــای مزیت هــای 

کشــور باشــد. مناطــق 

کــه تســهیل دسترســی 	  اهمیــت محصــوالت واســطه ای و ســرمایه ای وارداتــی بــرای توســعه صــادرات: ازآنجا

ــرای  ــری از اج کث ــع حدا ــق مناف ــات تحق ــت، از ملزوم کیفی ــی با ــرمایه ای واردات ــطه ای و س ــوالت واس ــه محص ب

کلــی »اقتصــاد مقاومتــی« بــرای مدیریــت  سیاســت  های اصــالح تجــاری اســت، رعایــت مــاده 8 سیاســت های 

کاالهــای مصرفــی وارداتــی اجــرا و منابــع ارزی آزادشــده، صــرف واردات  مصــرف، می بایســت تنهــا در رابطــه بــا 

کشــورهای صاحــب فنــاوری بــاال شــود. کاالهــای ســرمایه ای و واســطه ای از 
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1- مقدمه

کشــف رابطــه نظــری و تجربــی بیــن اثــرات توزیعــی اصالحــات تجــاری  طــی دهه هــای اخیــر، پیشــرفت قابل توجهــی در 

کــه چگونــه ایــن تأثیــرات می توانــد از منظــر مکانــی1 )در  خ داده اســت. ایــن پیشــرفت ها نشــان داده انــد  بــر رفــاه ر

کوتاه مــدت و بلندمــدت( متفــاوت باشــد. همچنیــن تأثیــرات شــوک های  ســطح محلــی یــا ملــی( و از نظــر زمانــی )در 

تجــاری2 بــر خــرده مناطــق3 یــک جامعــه نســبت بــه ســایر مناطــق، بســته بــه نــوع شــوک، می توانــد منفــی یــا مثبــت 

باشــد.

کتــاب »اثــرات توزیعــی  کــه بــه موضــوع فــوق می پــردازد، ترجمــه و تلخیصــی اســت از فصــل ســه  ایــن نوشــتار 

تجــارت: نوآوری هــای تجربــی، ابزارهــای تحلیلــی و پاســخ های سیاســتی« بــا عنــوان »درس  هایــی از مــوارد اخیــر از 

کــه توســط بانــک جهانــی در ســال 2021 انتشــار یافتــه اســت. بدیــن  کشــورهای درحال توســعه«  اصالحــات تجــاری در 

کــم و متوســط مکزیــک، بنــگالدش، آفریقــای جنوبــی، برزیــل  کشــور بــا درآمــد  منظــور، اثــرات توزیعــی تجــارت در پنــج 

کــه در دهه هــای اخیــر اصالحــات تجــاری  کشــورها ایــن اســت  و ســریالنکا را بررســی می کنــد. وجــه مشــخصه ایــن 

ــد. ــام داده ان ــمگیری را انج چش

کــه هــر یــک از ایــن مناطــق از فرهنگ هــا،  کشــور مــا ایــران، به عنــوان یــک جامعــه، دارای مناطــق مختلفــی اســت 

ســطح توســعه، دسترســی بــه منابــع و دسترســی بــه زیرســاخت های متفاوتــی برخوردارنــد. اصالحــات تجــاری بیشــتر، 

کــه اصالحــات تجــاری چــه  کشــور مــا اســت و ازایــن رو الزم اســت تــا بررســی شــود  الزمــه توســعه اقتصــادی بیشــتر 

گذاشــت و بــر ایــن اســاس، چــه  کشــور خواهــد  تأثیــری، اعــم از تأثیــرات ســوء و تأثیــرات مطلــوب، بــر هــر یــک از مناطــق 

ــا حداقلــی شــود و در نتیجــه، یــک  ــر مناطــق خنثــی ی ــرات ســوء ایــن اصالحــات ب ــا اث ــد اتخــاذ شــود ت تدابیــری می بای
برآینــد رفاهــی بیشــینه را شــاهد باشــیم.4

1. spatially
2. منظــور محققــان از شــوک در سراســر ایــن متــن، شبیه ســازی اصالحــات تجــاری همچــون کاهــش تعرفه هــا و بررســی اثــر ایــن اصالحــات در قالــب الگوهــای کمــی اســت 

)مترجــم(.
3. microregion
4. تمــام زیرنویس هــای ایــن ترجمــه، از جانــب مترجــم اســت و در برخــی از جاهــا کــه احســاس شــده الزم اســت تــا بــرای درک موضــوع از ســوی خواننــده ناآشــنا بــا اقتصــاد، 
شــرحی از واژه هــای تخصصــی ارائــه شــود، ایــن کار انجــام شــده اســت. در برخــی از جاهــا نویســنده بــه اشــتباه ارقــام تجــارت کشــورهای مــورد بررســی را بــه جــای "میلیــارد" 
کــه صحیــح آن در زیــر نویــس آمــده اســت. در قســمت نتیجه گیــری، مــوارد بیشــتری از تجربیــات پنــج کشــور مطالعــه از ســوی مترجــم بــه متــن  کــرده  به"میلیــون" اظهــار 
ترجمه شــده اضافــه شــده و پیشــنهادات سیاســی در رابطــه بــا ایــران نیــز از ســوی مترجــم اســت. ازآنجاکــه در متــن اصلــی، قســمت »مقدمــه« بســیار طویــل بــود، تیتــری بــه نــام 

»اهمیــت موضــوع« ایجــاد و قســمتی از مقدمــه بــه زیــر ایــن تیتــر انتقــال یافــت )مترجــم(.
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2- اهمیت موضوع

گســترش بخــش غیررســمی2  گســترده دســتمزدها و اشــتغال و  کاهــش  در برزیــل و هنــد، رقابــت بــا واردات1 باعــث 

ــه مناطــق دیگــر شــده اســت. در چیــن، هنــد و ویتنــام، صــادرات بیشــتر، باعــث  در مناطــق رقیــب واردات نســبت ب

کار از مشــاغل غیررســمی بــه ســمت رســمی در مناطقــی  کاهــش فقــر، بهبــود دســتمزدها و جابجایــی مجــدد نیــروی 

کــه بیشــتر در معــرض صــادرات هســتند، شــده اســت.

کــه بیشــتر در معــرض  تأثیــرات منفــی یــا مثبــت بــر اشــتغال و دســتمزدها در آن دســته از مناطــق یــک جامعــه 

کاهــش تعرفه هــای  بــا  کــه  بــود. در برزیــل، مناطقــی  شــوک های تجــاری می باشــد، طــی زمــان پابرجاتــر خواهــد 

کاهــش اشــتغال و درآمــد مدیــدی را در بخــش رســمی نســبت بــه ســایر مناطــق تجربــه  بیشــتری روبــرو شــده اند، 

ــادرات بودنــد، بــه افزایــش مــداوم  ــتر در معــرض افزایــش ص کــه بیش کرده انــد. بــه همیــن ترتیــب، مناطقــی در هنــد 

گرایــش داشــتند. کاهــش بخــش غیررســمی  دســتمزدها و 

کار یــا بنــگاه متحمــل می شــود، تــا حــدی  کــه نیــروی  کــه هزینه هــای ضمنــی و صریحــی  محققــان دریافتنــد 

کار اســت. در برزیــل بخــش عمــده ای از هزینــه ســوئیچینگ3 بــه  ناشــی از موانــع متعــدد بــر ســر راه تحــرک نیــروی 

کشــورها، هزینه هــای تعدیــل4 از  دلیــل انتقال پذیــری پاییــن ســرمایه انســانی ناشــی می شــود. در برخــی دیگــر از 

ــن و  ــیلی، چی ــود. در ش ــی می ش ــد ناش کار جدی ــک  ــروع ی ــا ش ــن ی ــرای یافت ــاز ب ــی5 موردنی ــی جابجای ــای واقع هزینه ه

کاهــش ســود حاصــل  کار و سیاســت های مربــوط بــه مســکن باعــث افزایــش ایــن هزینه هــا و  ــازار  مکزیــک، مقــررات ب

از تجــارت می شــود.

1. import competition
رقابــت بــا واردات یعنــی اینکــه بنگاه هــای یــک کشــور بــا محصــوالت وارداتــی رقابــت می کننــد؛ بدیــن منظــور، بنگاه هــا مجبورنــد دســت بــه ابــداع زده یــا اینکــه هزینــه تولیــد 

خــود را کاهــش دهنــد )مترجــم(.
2. informal

اشــتغال غیررســمی، فعالیت هــای غیررســمی، بنگاه هــای غیررســمی و ... مقوالتــی از مبحــث اقتصــاد غیررســمی هســتند کــه همگــی بــه مــواردی اشــاره دارنــد کــه تحــت نظــارت 
و سرشــماری دولــت نبــوده و لــذا مالیاتــی نیــز پرداخــت نمی کننــد. یکــی از دالیــل پیدایــش اقتصــاد غیررســمی، مهاجــرت از روســتاها و شــهرها کمتــر توســعه یافته بــه شــهرهای 

بــزرگ و صنعتــی اســت )مترجــم(.
3. switching cost

هزینه هــای ســوئیچینگ، هزینه هایــی هســتند کــه مصرف کننــده بــه خاطــر تغییــر اســتفاده از یــک محصــوالت یــا برنــد بــه ســایر محصــوالت و برندهــا می بایســت متحمــل شــود. 
هزینه هــای ســوئیچینگ می توانــد پولــی، روان شــناختی، تــالش محــور و مبتنــی بــر زمــان باشــد. شــرکت ها از هزینه هــای ســوئیچینگ بــاال بــرای جلوگیــری از انتقــال مشــتری بــه 
برندهــای دیگــر اســتفاده می کننــد؛ امــا در اینجــا، منظــور هزینه هــای مشــهود و غیرمشــهودی کــه نیــروی کار از بابــت تغییــر شــغل یــا مــکان، اعــم از تغییــر حرفــه، انتقــال از بخــش 

غیررســمی بــه رســمی یــا بالعکــس، مهاجــرت بــه یــک منطقــه دیگــر یــا مهاجــرت معکــوس و مــواردی ازاین دســت متحمــل می شــود، می باشــد )مترجــم(.
4. adjustment costs

هزینه ای که یک بنگاه برای تغییر سطح تولید خود می پردازد )مترجم(.
5. moving costs

یا moving expenses هزینه هایی که کارفرما و یا یک بنگاه به خاطر جابجایی شغل کارکنان، متحمل می شود )مترجم(.
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کانــال مهمــی بــرای  کــه در معــرض آن هســتند، می توانــد  اشــتغال غیررســمی، صرف نظــر از نــوع شــوک تجــاری 

کاهــش  کــه بیشــتر در معــرض  کارگــران در اقتصادهــای نوظهــور باشــد. در میان مــدت در برزیــل، در مناطقــی  تعدیــل 

خ داده اســت. در مقابــل، تحقیقــات در مــورد هنــد و ویتنــام نشــان  تعرفه هــا بوده انــد افزایــش در اشــتغال غیررســمی ر

کارگــران از اشــتغال غیررســمی بــه اشــتغال  گرایــی هســتند،  کــه بیشــتر در معــرض صــادرات  کــه در مناطقــی  می دهــد 

رســمی روی آورده انــد.

کــه  کاهــش قیمــت موجــب منفعــت فقــرا شــود  آزادســازی تجــارت می توانــد به جــای خســران درآمــدی، از طریــق 

کانــون توجهــات مطالعــات قــرار دارد. ضمــن اینکــه شــواهدی  ایــن منتفــع ســازی فقــرا از ناحیــه آزادســازی، بیشــتر در 

کاالهــای  زیــرا  کشــورهای مختلــف وجــود دارد؛  نتیجــه اصالحــات تجــاری در  فقــرا در  بــر منافــع مصرفــی1  مبنــی 

کم درآمــد، به ویــژه  کاالهــا و خدمــات غیرقابل مبادلــه، ســهم قابل توجهــی از بودجــه خانــوار  قابل مبادلــه در مقایســه بــا 

گرچــه منافــع حاصــل از قیمت هــای پایین تــر حاصــل از اصالحــات  در اقتصادهــای نوظهــور را تشــکیل می دهنــد. 

کارایــی بازارهــای محصــوالت و مــارک  آپ،2 ممکــن  گی هــای جغرافیایــی مناطــق،  تجــاری، بســته بــه عواملــی ماننــد ویژ

کــه واســطه ها  کامــل بــه مصرف کننــدگان منتقــل نشــود. شــواهدی از اتیوپــی و نیجریــه نشــان می دهــد  اســت به طــور 

بیشــتر ایــن مــازاد منافــع حاصــل از تجــارت را بــه دســت می آورنــد.

بــرای اطمینــان از اینکــه منافــع حاصــل از تجــارت مســتمراً در جامعــه توزیــع خواهــد شــد، ســه موضــوع می بایســت 

گیــرد، هرچنــد هنــوز برخــی از جوانــب ایــن موضوعــات مبهــم اســت: ارتبــاط بیــن تغییــرات در تجــارت  موردتوجــه قــرار 

کانــال مصــرف و )ج( تأثیــرات توزیعــی نهایــی. کار محلــی )ب( تأثیــرات  بــا )الــف( تأثیــرات بــازار 

کــه در برزیــل مشــاهده می شــود، تــا چــه انــدازه در مــورد  1. اثــرات طوالنی مــدت درآمــدی حاصــل از اصالحــات تجــاری 

کــه  ســایر اقتصادهــای نوظهــور نیــز اعمــال می شــود و آیــا اجــزای بــه خصوصــی از هزینه  هــای تعدیــل وجــود دارنــد 

بتوانــد منجــر بــه تأثیــرات مانــدگار درآمــدی شــود؟

کار وجــود دارد؟ آیــا اشــتغال  کانال هــای مهــم دیگــری بــرای تعدیــل بازارهــای  2. به غیــراز دســتمزد و اشــتغال، آیــا 

غیررســمی ســازوکار اصلــی تنظیــم در اقتصادهــای نوظهــور اســت؟

گروه هــا ســود  کــدام  کشــورهای نوظهــور چیســت و  کارگــران  کار و  ــازار  ــر ب کشــورهای ثروتمنــد ب 3. اثــرات صــادرات بــه 

ــد؟ ــا ضــرر بیشــتری می کنن ــد ی بیشــتری می برن

1. consumption gains
یعنی دسترسی به سبد کاالیی بزرگ تر از طریق تجارت )مترجم(.

2. mark-up
قیمت گذاری که توسط تولیدکننده بر اساس اضافه کردن درصدی از هزینه تولید به عنوان سود به هزینه تولید، به دست می آید )مترجم(.
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کشــورهای ثروتمنــد چیســت و  کم درآمــد بــه  کشــورهای  4. تأثیــرات مصرفــی و درآمــدی حاصــل از صــادرات باالتــر 

گــون درآمــد متفــاوت اســت؟ گونا چگونــه ایــن تأثیــرات در توزیع هــای 

کم درآمــد و بــا درآمــد  کشــورهای  کشــوری شــامل  بــرای جــواب دادن بــه ایــن ســؤاالت، ایــن نوشــتار از پنــج مطالعــه 

کشــورهایی  کشــورها،  متوســط مکزیــک، بنــگالدش، آفریقــای جنوبــی، برزیــل و ســریالنکا اســتفاده می کنــد. ایــن 

گذشــته اصالحــات تجــاری قابل توجهــی انجــام داده انــد ب( شــواهدی از وجــود تمرکــز  کــه الــف( در دو دهــه  هســتند 

کشــوری از نظــر منطقــه و  گزارشــات مفصــل  کنــد در مناطــق مختلــف آن هــا وجــود دارد ج(  جغرافیایــی تولیــد و تحــرک 

ســطح توســعه بــرای آن هــا وجــود دارد. د( داده هــای موجــود بــرای تجزیــه  وتحلیــل اقتصادســنجی راجــع تأثیــرات بــازار 

کافــی اســت. کار محلــی 

کــه آیــا اثــرات اصالحــات تجــاری بــر مناطــق یــک  مطالعــات راجــع بــه بنــگالدش و آفریقــای جنوبــی، بررســی می کنــد 

کــه بــرای برزیــل مشــاهده شــده اســت( و آیــا برخــی از جوامــع  گذشــت زمــان پایــدار خواهــد بــود )همان طــور  جامعــه بــا 

بیــش از دیگــر جوامــع تحــت تأثیــر اصالحــات تجــاری قرارگرفته انــد. مطالعــه راجــع بــه بنــگالدش بــه ایــن موضــوع 

کانــال تنظیمــی حیاتــی بــرای  کنــش بــه شــوک های تجــاری به عنــوان یــک  کــه آیــا اقتصــاد غیررســمی در وا می پــردازد 

ــر  ــرات توزیعــی صــادرات ب ــه اث ــران عمــل نمــوده اســت. مطالعــات انجام شــده در بنــگالدش، برزیــل و مکزیــک، ب کارگ

ــی اصالحــات  ــردازد. هــدف از مطالعــه در مــورد ســریالنکا، آشکارســازی تأثیــرات احتمال کشــوری می پ مناطــق درون 

گســترده بــر اشــتغال در ســطح مناطــق درون جامعــه اســت. تجــاری 

کــه پویایی هــای سیاســی و اقتصــادی بســیار متفاوتــی در ایــن پنــج  درمجمــوع ایــن مطالعــات نشــان خواهنــد داد 

گروه هــای از دیربــاز  کــم  کشــور وجــود دارد؛ از جملــه شــوک های صادراتــی خــاص منطقــه ای در بنــگالدش، تحــرک 

محــروم در آفریقــای جنوبــی، هزینه هــای بــاالی تحــرک در برزیــل و مهاجــرت معکــوس بیشــتر و پیوندهــای اقتصــادی 

کنــد تــا سیاســت هایی را  کمــک  ضعیــف در مکزیــک. همــه ایــن موضوعــات مــورد بررســی می توانــد بــه سیاســت گذاران 

کاهــش برخــی از تأثیــرات منفــی ناشــی از اصالحــات تجــاری آتــی و منافــع توزیعــی وســیع تر حاصــل  بــرای جلوگیــری و یــا 

کننــد. از تجــارت انتخــاب 
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3- مکزیک: تأثیر افزایش صادرات بر فقر و نابرابری محلی

کاهــش قابل توجــه تعرفه هــا در ســطح  کــه بــه  گات در ســال 1986 و بــه نفتــا1 در ســال 1994 پیوســت  مکزیــک بــه 

کاالهــا و  کشــور منجــر شــد. صــادرات  گرایــی بیشــتر و تنــوع محصــوالت حاصــل از نفــت ایــن  جهــان و منطقــه، صــادرات 

کشــور از 96/7 میلیــون2 دالر در ســال 1990 بــه 480 میلیــارد دالر در 2018 افزایــش یافــت و ســهم 18/7  خدمــات ایــن 

درصــدی صــادرات از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه 39/2 درصــد رســید. عــالوه بــر ایــن، از ســال 2004، بیشــتر صــادرات 

کشــور )70 تــا 80 درصــد( بــه ایاالت متحــده انجــام شــده اســت. بااین وجــود، مکزیــک از نظــر رشــد، برخــورداری  ایــن 

کمتــر موفــق بــوده اســت. کاهــش فقــر در مقایســه بــا همتایــان خــود،  همــگان از منافــع و 

کاهــش یافــت )از 37/6 بــه 33/6 درصــد(؛  بیــن ســال های 2004 و 2014 فقــر در مکزیــک بــه انــدازه 4 درصــد 

کارائیــب تقریبــًا 17 درصــد )از 41/3 بــه 24/4( بــوده  کشــورهای آمریــکای التیــن و  کاهــش فقــر بــرای  درحالی کــه ایــن 

اســت )خــط فقــر به مثابــه درآمــد ســرانه روزانــه 5/5 دالر بــر اســاس برابــری قــدرت خریــد ســال پایــه 2011(. تقریبــًا نیمــی 

گســترش تجــارت، نــه بــه خاطــر رشــد اقتصــادی، بلکــه ناشــی از بازتوزیــع درآمدهــا  کاهــش فقــر در مکزیــک علی رغــم  از 

ــن  ــروط( در ای ــد و مش ــای هدفمن ــمت یارانه ه ــه س ــا ب ــی یارانه ه ــت همگان ــر از پرداخ ــل تغیی ــه دلی ــی و ب ــم جزئ )آن ه

کاهــش را باعــث شــده اســت،  ــاز توزیــع فقــط حــدود 20 درصــد از  ــکای التیــن، ب ــوده اســت. برعکــس، در آمری دوره ب

ــق تولیــد  ــا حــدی از رون ــوده و ایــن رشــد نیــز ت کاهــش فقــر ناشــی از رشــد اقتصــادی ب ــًا 80 درصــد از  ــه تقریب درحالی ک

کــه از ســال 2003 شــروع شــد و تــا ســال 2014 ادامــه داشــت، حاصــل شــده اســت. کاالهــا 

ــد  ــه رش ــق در زمین ــورهای موف کش ــوان  ــه به عن ک ــری  ــورهای دیگ کش ــا  ــه ب ــک در مقایس ــر در مکزی ــش فق کاه ــن  ای

کــه نســبت صــادرات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی آن  کمتــر بــوده اســت. ویتنــام  صــادرات از آن هــا یــاد می شــود، نســبتًا 

ــرد: ســهم  ک ــه  کاهــش چشــمگیر فقــر را تجرب ــه 70/3 درصــد افزایــش یافــت،  بیــن ســال های 2002 و 2008 از 54/7 ب

کاهــش یافــت. کمتــر از 3/2 دالر در روز از حــدود 70/8 درصــد بــه 46/8 درصــد  ــا درآمــد  افــراد ب

کمتــر و رشــد درآمــد باالتــر در مکزیــک منجــر نشــد، »ردیابــی  بــرای اینکــه بفهمیــم چــرا افزایــش صــادرات، بــه فقــر 

اثــرات محلــی صــادرات بــر فقــر و نابرابــری در مکزیــک« مفیــد اســت. درک تأثیــرات تجــارت در ســطح محلــی در رابطــه 

کل نابرابــری  بــا مــورد مطالعاتــی نظیــر مکزیــک بــرای درک ایــن نابرابری هــا بســیار مهــم اســت؛ زیــرا حــدود 75 درصــد از 

بیــش از آنکــه بیــن مناطــق3 باشــد، در درون مناطــق اســت.

1. The North American Free Trade Agreement (NAFTA)
2. رقم 99/7 میلیارد صحیح است )مترجم(.

3. municipalities
این واژه به مناطق ترجمه شده است )مترجم(.
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شناســایی تأثیــرات صــادرات بــر فقــر و نابرابــری چالش برانگیــز اســت؛ زیــرا عوامــل مختلفــی دراین بیــن وجــود دارد 

کــه بــر تجــارت بین الملــل و توزیــع درآمــد تأثیــر می گــذارد و بنابرایــن می توانــد هم بســتگی جعلــی بیــن صــادرات و 

کــه ســطح باالتــری از صــادرات را دارنــد ثروتمندتــر و  گرچــه مناطقــی  کننــد. به عنوان مثــال،  نابرابــری و فقــر ایجــاد 

که اولــی مــورد دوم را توضیح  درعین حــال نابرابرتــر هســتند )شــکل 3.1 را ببینیــد(، امــا ایــن لزومــًا بــه ایــن معنــی نیســت 

کشــورهای ثروتمندتــر لزومــًا بــه شــاخص های  کــه افزایــش صــادرات مکزیــک بــه  می دهــد. نتایــج نشــان می دهــد 

کل  ــر  ــاد و مثبتــی ب ــه صــادرات تأثیــر زی ک ــر آن اســت  گرچــه انتظــار ب رفاهــی بهتــر در ســطح محلــی منجــر نمی شــود. ا

کاهــش فقــر و درآمــد ســرانه خانــوار بســیار  کارگــران داشــته باشــد، امــا در مــورد مکزیــک، تأثیــرات صــادرات بــر  درآمــد 

ــد  خ فقــر و متوســط درآم ــر ــر ن ــادرات ب ــوه ص ــر بالق کاهــش تأثی ــل، موجــب  ــور، چندیــن عام کش ــز اســت. در ایــن  ناچی

می شــود.

کمتری دارد: فقر، درآمد سرانه و نابرابری در مناطق با  تر و نابرابری  کمتر، درآمد باال تر، فقر  شکل 1: مناطق با صادرات باال

 باال و پایین در سال 2015
ً
صادرات نسبتا

مأخذ: محاسبات بر اساس سرشماری خانوار )فقر، متوسط درآمد سرانه و ضریب جینی(، سرشماری نفوس )کارگران( و داده های گمرک )صادرات( انجام شده است.

 

گرچــه صادرات، 	  کار شــده اســت. ا کار و همچنین عرضه نیروی  صــادرات منجــر بــه شــوک های مثبــت تقاضــای 

کار و  کار را در ســطح مناطــق جامعــه مکزیــک افزایــش می دهــد، امــا مشــارکت نیــروی  کل حاصــل از  درآمــد 

کارگــران  کار را نیــز افزایــش می دهــد و در نتیجــه تغییــر قابل توجهــی در درآمــد ســرانه  تعــداد جمعیــت در ســن 

ایجــاد نمی کنــد.
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کشــور و بازگشــت بیشــتر مهاجــران از ایاالت متحــده و ســایر 	  ج از  کاهــش مهاجــرت بــه خــار صــادرات بیشــتر، بــه 

کــه ایــن اتفــاق، منجــر بــه افزایــش تعــداد جمعیــت  مناطــق مکزیــک بــه منطقــه موردمطالعــه منجــر می شــود 

کارگــران غیرماهــر در  کار و همچنیــن تغییــر در ترکیــب آن شــده اســت. صــادرات باعــث افزایــش تعــداد  در ســن 

ســطح مناطــق مــورد مطالعــه و در نتیجــه افزایــش فقــر و نابرابــری می شــود.

گــر تأثیــرات قابل انتظــار صــادرات بــر رفــاه در ســطح یــک منطقــه در درون  کــه حتــی ا بااین حــال، الزم بــه ذکــر اســت 

کســب  کــه به طــور متوســط، افــراد در مکزیــک هیچ گونــه منفعتــی  یــک جامعــه ناچیــز باشــد، ایــن بــدان معنــا نیســت 

کنان فعلــی  کــه صــادرات یــک منطقــه تأثیــری بــر درآمــد ســا نکرده انــد. به عنوان مثــال، مــوردی را در نظــر بگیریــد 

ــری  ــه اینــان در غیــاب ایــن مهاجــرت، در مــکان قبلــی خــود وضعیــت بدت ک ــی را جــذب می کنــد  ــدارد، امــا مهاجران ن

کنشــی اســت. کار بــه صــادرات بســیار وا داشــتند؛ یعنــی تحــرک نیــروی 

گرچــه صــادرات تأثیــر قابل توجهــی بــر درآمــد ســرانه خانــوار نداشــته اســت، امــا به طــور پیاپــی بــر درآمــد  همچنیــن ا

کارگــر، نابرابــری درآمــدی را تــا 0/17 واحــد  خ صــادرات بــه ازای هــر  نســبی تأثیــر می گــذارد. افزایــش 10 درصــدی در نــر

کــه صــادرات تأثیــر پیاپــی بــر درآمــد در ســطح منطقــه ای در درون یــک  کاهــش می دهــد. ایــن واقعیــت  ضریــب جینــی 

ــری  ــا نابراب ــه بیــان مــی دارد صــادرات موجــب می شــود ت ک ــه  کارخان ــی در ســطح  ــا یافته هــای مطالعات جامعــه دارد، ب

کارخانه هــا و صنایــع افزایــش یابــد، در تضــاد اســت. دســتمزد در داخــل 

کامــل از مزایــای ادغــام بیشــتر بــا اقتصادهــای  کشــورهای درحال توســعه بخواهنــد به طــور  گــر  از نظــر سیاســتی، ا

ــه در ایــن رابطــه  ــه و غیرقابل مبادل ــر بیــن بخش هــای قابل مبادل ثروتمنــد بهره منــد شــوند، ایجــاد پیوندهــای قوی ت

گیرتــری انتشــار می یابــد. تنگناهــا و مشــکالت  ضــروری اســت؛ در ایــن صــورت، تأثیــرات مثبــت صــادرات، به صــورت فرا

گــرای نفتــا واقــع در ایالت هــای شــمالی و مرکــزی  وخیــم بــرای ایــن انتشــار، از پیونــد ضعیــف بیــن بنگاه هــای صــادرات 

ــه اغلــب بنگاه هــای  ــا بهــره وری پاییــن در صــادرات ناشــی می شــود؛ به طوری ک ــاد عوامــل تولیــد ب مکزیــک و ســهم زی

کشــور مکزیــک بــا زنجیره هــای ارزش جهانــی1 ارتباطــی ندارنــد. ایــن تنگناهــا شــامل مــوارد زیــر  غیررســمی ایــن ایــاالت 

اســت:

کشــورهای ســازمان  موانــع چشــمگیر رقابــت: از ســال 2013، مقــررات بــازار محصــوالت در مقایســه بــا ســایر 

ــازار  ــا ســایر عوامــل موجــب انحــراف ب ــود. ایــن عامــل همــراه ب همــکاری اقتصــادی و توســعه2 نســبتًا محدودکننــده ب

مکزیــک می شــود؛ عواملــی نظیــر وضــع موانــع بــرای حمایــت از بنگاه هــا و جلوگیــری از ورود تــازه واردان بــه بــازار. موانــع 

1. global value chains (GVCs)
2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
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کــه اغلــب مرتبــط بــا منافــع بــاالی اعطایــی مرتبــط اســت، تمایــل دارد تــا  مقرراتــی بــر ســر راه رقابــت در ســطح محلــی 

کــه  در بخش هــا و مناطــق انتشــار یابــد. تأثیــر منفــی ایــن مقــررات، بــه نحــوه به کارگیــری آن هــا و خصوصیــات بــازاری 

گرفتــه اســت بســتگی دارد. تحــت تأثیــر قــرار 

دسترســی محــدود بــه منابــع مالــی: اعطــای اعتبــار مالــی بــه بخــش خصوصــی و ســپرده ها، نه تنهــا در مقایســه 

کشــورهای امریــکای التیــن، پاییــن اســت. فقــط یک ســوم  ــا همتایــان در همــان ســطح درآمــدی و بلکــه در ســطح  ب

کوچــک و متوســط بــه وام دسترســی دارنــد و تنهــا 12 درصــد از خــرده بنگاه هــا، منابــع مالــی دریافــت  بنگاه هــای 

کوچــک و متوســط نیــاز بــه ســرمایه گذاری دارنــد، امــا بــه  می کننــد. عــالوه بــر ایــن، فقــط 32 درصــد از شــرکت های 

کننــد. دلیــل محدودیت هــای مالــی نمی تواننــد اقــدام بــه ســرمایه گذاری 

کــه انــدازه بخــش غیررســمی را افزایــش می دهنــد: تأمیــن اجتماعــی در مکزیــک  سیاســت های تحریف کننــده1 

اساســًا از طریــق ســهم دســتمزد تأمیــن مالــی می شــود. ازایــن رو شــرکت ها بــه ســمت قراردادهــای ســاعتی2 و فــرار 

کــه عواقــب منفــی بــرای بهره وری و رشــد بــه همــراه دارد. حل وفصل  غیرقانونــی از تأمیــن اجتماعــی متمایــل می شــوند 

کار نیــز رونــدی طوالنــی و پرهزینــه دارد. کار مبتنــی بــر قراردادهــای رســمی  اختالفــات 

ک بــه تمامــی جوامــع محلــی  گســترش شــوک در منســوجات و پوشــا 4- بنــگالدش: 
و سراســر اقتصــاد

گام هــای اساســی بــرای آزادســازی تجــارت خارجــی خــود برداشــت. ایــن مــوارد شــامل: الــف(  در دهــه 1990، بنــگالدش 

کاهــش تعــداد ســطوح تعرفــه ای  کثــر مالیــات بــر واردات از 350 درصــد در 1993 بــه 25 درصــد در 2005 ب(  کاهــش حدا

خ تعرفــه غیروزنــی3 از 70 درصــد در ســال 1992 بــه  کاهــش متوســط نــر از 15 ســطح در 1993 بــه 4 ســطح در 2016 و ج( 

کاهــش هزینــه نهــاده وارداتــی و تحریــک صــادرات،  ــا هــدف  ــا ســایر اقدامــات ب 12/3 درصــد در ســال 2008. همــراه ب

کشــور بیــن ســال های  گشــود. صــادرات ایــن  اصالحــات آزادســازی، درب هــای اقتصــاد بنــگالدش را بــه روی جهــان 

کــرد و واردات ایــن کشــور طــی ایــن دوره  1990 و 2016 بــا افزایــش 2000 درصــدی، باالتریــن افزایــش را در منطقــه تجربــه 

)اغلــب مــواد خــام صنعتــی و ماشــین آالت ســرمایه ای( از حــدود 4 میلیــون دالر بــه بیــش از 40 میلیــون دالر رســید.4 

1. Policy-driven distortions
 تحریف بازار هر موقعیتی است که در آن، قیمت ها توسط چیزهایی به جز عرضه و تقاضا تعیین شوند )مترجم(.

2. nonsalaried contracts
هر قرارداد کاری که به جای دستمزد ثابت، مبتنی بر نرخ باشد؛ مثاًل بر اساس ساعت، تعداد محصول تولیدی )مترجم(.

3. unweighted average tariff
4. به ترتیب ارزش واردات 4 میلیارد دالر و 40 میلیارد صحیح هستند )مترجم(.
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کشــور بــرای دو بــازار انجــام شــده بــود: اروپــا )59 درصــد( و آمریــکا )23 درصــد(. بیشــتر صــادرات ایــن 

کــه آیــا منافــع حاصــل از تجــارت، در ســطح  ح می شــود  دربــاره تأثیــرات جهانی شــدن بــر رفــاه ایــن ســؤال مطــر

کل اقتصــاد انتشــارمی یابد؟ محلــی باقــی می مانــد یــا اینکــه در 

از زمــان فروریختــن ســاختمان رانــا پــالزا1 در ســال 2013، بنــگالدش در مرکــز مباحثــات پیرامون اثــرات نامطلوب 	 

کشــور درحال توســعه بوده اســت. رشــد صادرات 

کرد و بسیار بازتر شد.	  بنگالدش بین سال های 1980 و 2000، تغییر جهت اساسی اقتصاد خود را تجربه 

کار را ارائــه می دهــد، در بنــگالدش 	  کــه تصویــری از ادغــام محلــی بــازار  کندگــی دســتمزد برحســب جغرافیــا،  پرا

کشــورهایی نظیــر هنــد اســت. کمتــر از ســایر 

رشــد صــادرات بنــگالدش به شــدت در داخــل بخش هــای تولیــد لباس هــای حاضــر و آمــاده2 متمرکــز اســت و 	 

کشــورهای قابل مقایســه،  کمتــر از همســایگان و ســایر  ایــن موضــوع باعــث می شــود ســبد صادراتــی آن، بســیار 

کمتــر متنــوع باشــد )شــکل 2(. بســیار 

کشورهای  ک در بنگالدش: تفکیک بخشی صادرات از مبدأ جنوب آسیا و سایر  شکل 2: تسلط منسوجات و صنعت پوشا

درحال توسعه در سال 2016

مأخذ: آرتوک، لی، و باستوس، 2019.

1. Rana Plaza
2. ready-made garments
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کاهــش انــدازه  در شــکل های 3 و 4، ارتبــاط نزدیــک بیــن در معــرض شــوک های صادراتــی و افزایــش دســتمزدها و 

کشــور بنــگالدش آمــده اســت. یافته هــای حاصــل از ایــن شــکل ها نشــان می دهــد: بخــش غیررســمی در مناطــق 

کوتاه مــدت )2005 	  کــه بیشــتر در معــرض شــوک صــادرات قــرار دارد در مقایســه بــا ســایر مناطــق، در  مناطقــی 

کــرده  اســت. ایــن تأثیــرات بــا  تــا 2010( افزایــش متوســط دســتمزد ســاالنه بیشــتری را در پــی ایــن شــوک تجربــه 

گســترش یافــت. کل اقتصــاد  گذشــت زمــان در 

کوچک شده است.	  اندازه بخش های غیررسمی 

کــم مهــارت افزایــش یافتــه و دســتمزد 	  کارگــران  کارگــران بامهــارت بــاال پنــج برابــر دســتمزد  متوســط دســتمزد 

کــرده اســت. ــر رشــد  ــران جوان ت کارگ ــر حقــوق  ــران باتجربــه دو براب کارگ

کارگــران در مناطــق روســتایی در درازمــدت ســود بیشــتری می برنــد، 	  کــه   نکتــه قابل بحــث و جالــب ایــن اســت 

کارگــران شــهری افزایــش یافتــه باشــند. گــر دســتمزد فقــط بــرای  حتــی ا

کاهش اندازه بخش غیررسمی، بیشتر منتفع می شوند.	  زنان نسبت به مردان برحسب 

تر: تغییر در متوسط دستمزد واقعی ساالنه پس از 100 دالر افزایش  تر با دستمزد باال شکل 3: ارتباط نزدیک صادرات باال

کارگر صادرات به ازای هر 

مأخذ: روبرتسون و همکاران، 2020
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کوچک تر: تغییر در اندازه بخش غیررسمی پس از 100 دالر افزایش  تر با بخش غیررسمی  شکل 4: ارتباط نزدیک صادرات باال

کارگر صادرات به ازای هر 

مأخذ: روبرتسون و همکاران، 2020

کار بنــگالدش در پــی شــوک صادراتــی، فقــط  کــه پیامدهــا در بــازار  به طورکلــی، ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 

کــم  کارگــران و موانــع مهاجــرت نســبتًا  به طــور موقــت در مناطــق متفــاوت اســت. ایــن ممکــن اســت بــه دلیــل تحــرک 

کندگــی دســتمزدها  کشــورها، اختالفــات مــزدی در مناطــق مختلــف بنــگالدش وجــود دارد، امــا پرا کثــر  باشــد؛ ماننــد ا

گذشــت  کار، بــا  کــه بازارهــای محلــی  کاهــش یافــت. ایــن نشــان می دهــد  به طــور مــداوم بیــن ســال های 2005 و 2016 

کارگــری صــدق می کنــد. به این ترتیــب،  زمــان ممکــن اســت یکپارچه تــر شــوند. ایــن یافتــه بــرای هــر ســالی و هــر نــوع 

کاهــش بخــش غیررســمی، در  گســترش منافــع حاصــل از افزایــش دســتمزد و  ــرای  کشــور ب کار در داخــل  ــازار  ادغــام ب

بنــگالدش بســیار بیشــتر از هنــد ضــروری اســت.

ــته  ــارکت داش ــی مش ــع صادرات ــد در صنای ــز می توانن ــان نی ــه زن ــان از اینک ــر اطمین ــه ب ــج حاصل ــن، نتای ــر ای ــالوه ب ع

کــرده و بــه ســمت بخــش رســمی  باشــند، صحــه می گــذارد. افزایــش صــادرات، زنــان را از بخــش غیررســمی بیــرون 

ک، شــکاف دســتمزد بیــن زن و مــرد را در طوالنی مــدت، نه تنهــا  ســوق می دهــد. عــالوه بــر ایــن، صــادرات بیشــتر پوشــا

ک  خ بــاالی اشــتغال زنــان در صنعــت پوشــا کــه بیانگــر نــر کاهــش می دهــد  کل اقتصــاد،  ک بلکــه در  در صنعــت پوشــا

نســبت بــه بســیاری از صنایــع دیگــر اســت.
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کارخانه هــای  کــه  گســترش می یابــد، نشــان می دهــد  کل اقتصــاد  کــه منافــع تجــارت به ســرعت در  ایــن واقعیــت 

کارگــران انگیــزه بیشــتری  کمتــر و  کوچک تــری ماننــد بنــگالدش ممکــن اســت هزینه هــای تعدیــل  کشــورهای فقیرتــر و 

کــه باعــث  بــرای تحــرک داشــته باشــند )دســتمزد رزرو1 پایین تــر(. عامــل دیگــر می توانــد طبیعــت خــاص شــوک باشــد 

کشــورهای بــا اقتصــاد متنوع تــر و در نتیجــه دارای هزینه هــای  کارگــران بنگالدشــی بتواننــد در مقایســه بــا  می شــود 

کارگــران، در ســایر بخش هــا تحــرک بیشــتری داشــته باشــند. به طــور  باالتــر تحــرک و نیازمندتــر بــه مهارت آمــوزی بــرای 

ــرات  ــه تجــارت همچنــان عامــل مهمــی در توســعه اقتصــادی اســت و اث ک خالصــه، مــورد بنــگالدش نشــان می دهــد 

کارگــران مشــغول در ایــن صنایــع دارد. همچنیــن ایــن  گســتره ای فراتــر از بنگاه هــای صنایــع صادراتــی و  تجــارت، 

کامــاًل  کیــد می کنــد تــا بتــوان از مزایــای ایــن شــوک ها  لــزوم درک بهتــر ماهیــت شــوک های تجــاری تأ یافته هــا بــر 

کــرد و اطمینــان  کــه بــر شــرایط اشــتغال تأثیــر می گــذارد، طراحــی  بهره منــد شــد، بــا دقــت بیشــتری سیاســت هایی را 

گیــر اســت. کل اقتصــاد و در بلندمــدت فرا کارگــران و بنگاه هــا در  ــر  کــه تأثیــرات تجــارت ب حاصــل نمــود 

کــه میــراث آپارتایــد، تأثیــر آزادســازی تجــارت بــر جوامــع  5- آفریقــای جنوبــی: نحــوه  ای 
محلــی را شــکل می  دهــد.

کل  قانونــی در  انتخابــات دموکراتیــک 1994، همــه ســرزمین های مختــص جوامــع سیاه پوســتان به طــور  از  پــس 

کــه  آپارتایــد  ســاختار  خنثی ســازی  بــرای  نهــادی  اساســی  اصالحــات  بــر  عــالوه  شــدند.  ادغــام  جنوبــی  آفریقــای 

گروه هــای نــژادی را بــه حاشــیه رانــده بــود، انتخابــات دموکراتیــک 1994 منجــر بــه تغییــر مهــم سیاســت تجــاری از 

کنتــرل واردات بــه اقتصــاد بازتــر از طریــق آزادســازی شــد. دولــت تــازه منتخــب، یــک برنامــه  تشــویق صــادرات همــراه بــا 

ــه  ــا اتحادی ــه آزادســازی تعرفه هــا را به عنــوان بخشــی از دور اروگوئــه تصویــب و توافق نامــه تجــارت آزاد را ب بلنــد پروازان

کــرد. تعــداد خطــوط تعرفــه ای از بیــش از 12 هــزار در ابتــدای دهــه 1990  اروپــا و جامعــه توســعه جنــوب آفریقــا2 منعقــد 

کاهــش تعرفه هــای مؤثــر اعمالــی،  کــه  کاهــش یافــت. شــکل 5 نشــان می دهــد  بــه 6420 خــط تعرفــه ای در ســال 2006 

ــه  ک ــت  ــر اس ــه ذک ــن الزم ب ــت. همچنی ــوده اس ــیار ژرف ب ــال های 1990 و 2006 بس ــن س ــت، بی ــش صنع ــژه در بخ به وی

کندتــری در اشــتغال و درآمــد  کاهــش تعرفه هــا بوده انــد، رشــد  ــر از  کــه متاث کار در افریقــای جنوبــی  بازارهــای محلــی 

ــد. ــان افزایــش می یاب گذشــت زم ــا  ــا ب کاهــش تعرفه ه ــرات  ــه اث ک ــد  ــه می کنن ســرانه را تجرب

1. reservation wage
 دستمزد رزرو، کمترین نرخ دستمزدی است که در آن کارگر تمایل به پذیرش نوع خاصی از شغل را دارد )مترجم(.

2. Southern Africa Development Community (SADC)
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کــه محــل ســکنی سیاه پوســتان و دارای ســهم بیشــتری از جمعیــت  کشــور، در آن مناطقــی  در میــان مناطــق ایــن 

 10 کاهــش   ،2011 و   1996 ســال های  بیــن  اســت.  شــدیدتر  طوالنی مــدت  نامســاعد  عــوارض  بــود،  سیاه پوســتان 

ج از زیســتگاه ســابق سیاه پوســتان  کاهــش درآمــد ســرانه 1/4 درصــدی در مناطــق خــار درصــدی تعرفه هــای وزنــی بــه 

کــه ســابقًا  کاهــش 3/7 درصــدی درآمــد ســرانه در مناطقــی منجــر شــد  کاهــش تعرفه هــا بــه  منجــر شــد؛ درحالی کــه اثــر 

کــه زیســتگاه  حداقــل دارای یــک زیســتگاه سیاه پوســتان بــود. ایــن وضعیــت ممکــن اســت نشــان دهنده ایــن باشــد 

کارگرانــی  کشــاورزی معیشــتی برخــوردار بــود و بنابرایــن شــغل  ســابق سیاه پوســتان از فعالیــت اقتصــادی اندکــی فراتــر از 

کمــی بــرای جبــران درآمــد ازدســت رفته داشــته  گزینه هــای اقتصــادی  گرفتــه،  کاهــش تعرفه هــا تحــت تأثیــر قــرار  کــه بــا 

کــه بخشــی از میهــن  گــر مناطقــی  اســت. بعــالوه، ایــن مناطــق قبــاًل درآمــد سرکوب شــده داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن، ا

ــا شــوک تجــاری در یــک بخــش اقتصــادی دیگــر )ماننــد بخــش صنعــت( تحــت تأثیــر قــرار  ســابق سیاه پوســتان بــود ب

کارگــران آواره شــده از ایــن شــوک های  ج از ایــن زیســتگاه ها بــرای  گزینه هــای مناســب در خــار می گرفــت، فراهــم آوری 

تجــاری بــا مشــکالت بیشــتری روبــرو بــود.

خ تعرفه روبرو شد: آزادسازی تجارت در آفریقای جنوبی شکل 5: بخش صنعت با افت چشمگیر در نر

مأخذ: بستوس و سانتوس، در دست تهیه

کاهــش هزینــه  کــه آزادســازی تجــارت در دهــه 1990 منجــر بــه رشــد ســریع تر واردات و  مطالعــات نشــان می دهــد 

نهاده هــا و ســودآوری نســبی فــروش داخلــی، منجــر بــه صــادرات بیشــتر شــد. به عنــوان نتیجــه ای از نتایــج آزادســازی، 
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کــرد.  صــادرات محصــوالت صنعتــی غیرانبــوه1 بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه واردات ایــن دســته از محصــوالت رشــد 

خ ارز واقعــی رقابتــی اشــاره  از دیگــر مزایــا می تــوان بــه دسترســی بــه نهاده هــا بــا قیمت هــای جهانــی همــراه بــا نــر

ــط  ــه، فق خ تعرف ــر ــرات ن ــا 2000، تغیی ــال های 1995 ت ــن س ــدند. بی ــد ش ــا بهره من ــش تعرفه ه کاه ــرا از  ــالوه، فق ــرد. بع ک

کاهــش تعرفــه، به طورکلــی بــه فقــرا  کــرد. بیــن ســال های 2000 و 2004، منافــع جانب دارانــه  گروه هــا را منتفــع  فقیرتریــن 

رســید. برخــی از مطالعــات نیــز بیــان می کننــد آزادســازی باعــث افزایــش فقــر نشــد و درعین حــال، بــه رشــد اقتصــادی 

شــتاب بخشــید. آزادســازی، الگوهــای تولیــد را بــه سمت وســوی افزایــش تولیــد ســرمایه  بر و مهارت  بــر تغییــر داد و 

کاهــش فقــر شــد. منجــر بــه افزایــش نابرابــری و منافــع انــدک از نظــر 

کامــاًل مثبــت  گرچــه تأثیــرات اولیــه اصالحــات دهــه 1990 درمجمــوع  در مقابــل، مطالعــات بعــدی نشــان می دهــد ا

گرفتــه اســت.  کلــی بــر آفریقــای جنوبــی تــا بــه امــروز بیشــتر از تأثیــر چیــن در اوایــل دهــه 2000 نشــات  بــوده، امــا تأثیــر 

کاهــش تولیــد و اشــتغال درمجمــوع، ناشــی از افزایــش واردات از چیــن بــوده اســت. بــا تجزیه وتحلیــل داده هــای 

کــه افزایــش محصــوالت وارداتــی از چیــن باعــث شــده  مربــوط بــه ســال های 1992 تــا 2010، مطالعــات نشــان داده 

کشــور هشــت درصــد نســبت بــه وضعیــت  کــه در ســال 2010 ســتانده آفریقــای جنوبــی پنــج درصــد و اشــتغال ایــن  اســت 

کمتــر شــود؛ زیــرا محصــوالت وارداتــی از چیــن، جایگزیــن ســتانده تولیــدی بخش هــای  تصــوری عــدم واردات از چیــن، 

کاربــر آفریقــای جنوبــی شــد.

کاهــش  ــرو هســتند،  کاهــش تعرفه هــای بیشــتری روب ــا  کــه ب کارگــران در مناطقــی  کــه  ســایر مطالعــات نشــان داد 

صنعتــی(  محصــوالت  )بیشــتر  قابل مبادلــه  محصــوالت  بخش هــای  در  را  بیشــتری  غیررســمی  و  رســمی  اشــتغال 

ــای  ــران آواره، در بخش ه کارگ ــد.  ــه می کنن ــد، تجرب ــا بودن کاهــش تعرفه ه ــر  ــر تحــت تأثی کمت ــه  ک ــی  ــه مناطق ــبت ب نس

ــا عــدم دسترســی آن هــا بــه  گســترش، شــغلی پیــدا نکردنــد. در عــوض، احتمــال خــروج آن هــا از اشــتغال و ی در حــال 

ــد، امــا ایــن  گردی کلــی جامعــه  ــه منافــع  گرچــه آزادســازی تجــارت منجــر ب ــود.  ــی دولــت بیشــتر ب پرداخت  هــای انتقال

کار و ســایر  کاهــش اشــتغال در بخش هــای خــاص صنعتــی نیــز شــد؛ ضمــن اینکــه عــدم انعطــاف بــازار  آزادســازی باعــث 

گی هــای غیرمعمــول  کارگــران از یافتــن شــغل در بخش هــای نوظهــور شــد. ایــن امــر بــه خاطــر ویژ محدودیت هــا، مانــع 

کوچــک، موانــع زیــاد ورود، دســتمزدهای  کار آفریقــای جنوبــی ماننــد ســطح بــاالی بیــکاری، بخــش غیررســمی  بــازار 

غیــر منعطــف و وجــود یــک بخــش صنعتــی توســعه نیافته در قبــل از انجــام آزادســازی اســت.

1. non-commodity
ــه  ــه جنب ــوالد ک ــی همچــون ف ــی و محصــوالت صنعت ــواد معدن ــواد خامــی همچــون محصــوالت کشــاورزی و م ــر م ــدی نظی ــوه تولی ــه محصــوالت انب اصطــالح commodity ب
تخصصــی و تمایــز ناپذیــری کمــی دارنــد اطــالق می شــود. در عــوض، محصــوالت غیــر انبــوه، محصوالتــی تخصصــی و متمایــز و نســبت بــه محصــوالت تولیــد انبــوه، نــادر هســتند. 

مثــل ماشــین آالت ویــژه، صنایع دســتی و حتــی اجنــاس دســت دوم؛ زیــرا ایــن اجنــاس اخیــر اصــاًل تولیــد نمی شــوند و فقــط معاملــه می شــوند )مترجــم(.
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چــه سیاســت هایی می توانــد بــرای حــل تأثیــرات منفــی منطقــه ای آزادســازی تعرفــه اتخــاذ شــود؟ مطمئنــًا، 

کشــور، بخش هــا، مناطــق و مشــاغل می توانــد مهــم باشــد.  کار در سراســر  کــم نیــروی  تســهیل تحــرک جغرافیایــی 

ــایر  ــت. س ــام اس ــل انج ــوزش قاب ــی و آم کاریاب ــاعدت  ــد مس کار مانن ــازار  ــد ب ــال و هدفمن ــت های فع ــا سیاس کار ب ــن  ای

سیاســت های مبتنــی بــر مــکان ممکــن اســت بــه احیــای مناطــق سرکوب شــده ناشــی شــوک های تجــاری و همچنیــن 

کنــد. کمــک  تقویــت انســجام منطقــه ای1 

ــر  ــغلی در سراس ــای ش ــتمزدها و فرصت ه ــر دس ــاری ب ــوک های تج ــر ش ــل: تأثی 6- برزی
مناطــق و صنایــع

کارگــران تأثیــر می گــذارد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال نیــاز بــه درک چگونگــی تأثیــر شــوک های  شــوک های تجــاری چگونــه بــر 

کــه دوره هــای  کشــوری ماننــد برزیــل  گزینه هــای شــغلی آن هــا دارد. ایــن امــر خصوصــًا در  کارگــران و  تجــاری بــر دســتمزد 

عمــده اصالحــات آزادســازی تجــاری را در دهــه 1990 و 2000 طــی و اخیــراً نوســانات قابل توجــه در تقاضــای خارجــی را 

کشــور به ســوی افزایــش  کــرده اســت موضوعیــت دارد. بــر اســاس چنــدی از شــواهد در مــورد برزیــل، حرکــت ایــن  تجربــه 

کــه بیشــتر از ســایر مناطــق در معــرض  کوچک تــر  ک بــوده اســت. در مناطــق خــرد و  شــدید در رقابــت واردات، دردنــا

ــا هزینه هــای  ــه ایــن اتفــاق همــراه ب ک خ داد  کاهــش دســتمزدها و اشــتغال طــی زمــان ر ــوده  اســت،  رقابــت واردات ب

قابل توجــه جابجایــی2 بــود.

کار در بخش هــا و مناطــق برزیــل طــی دوره 2003-15  یکســری مطالعــات بــه عوامــل مختلــف تحــرک نیــروی 

ح ذیــل اســت: کــه نتایــج ایــن مطالعــات بــه شــر پرداختــه 

درصــدی   10 افزایــش  می شــود:  کار3  نیــروی  گــردش  و  دســتمزد  اشــتغال،  افزایــش  باعــث  تــر  باال صــادرات 

صــادرات منجــر بــه افزایــش 2/3 درصــدی اشــتغال و 3/1 درصــدی متوســط دســتمزدها می شــود. ایــن امــر همچنیــن 

کار منطقــه و تغییــر شــغل  کارگــران بــه بــازار  کار منطقــه، ورود تعــداد بیشــتری  کارگــران از بــازار  منجــر بــه خــروج انــدک 

1. regional cohesion
بــه سیاســت ها بــرای بهبــود رفــاه اقتصــادی کلیــه مناطــق در درون یــک کشــور یــا بهبــود رفــاه کشــورهای واقــع در یــک منطقــه و یــا یــک قــاره به منظــور جلوگیــری از اختالفــات 

منطقــه ای و کشــوری از منظــر رفــاه گفتــه می شــود )مترجــم(.
2.moving costs

کاریابــی،  کار، وقتــی شــخصی در پــی شــغل جدیــد، نقل مــکان می کنــد، بــا هزینه هایــی همچــون معــادل پولــی هزینــه فرصــت دوران بیــکاری، هزینــه  از منظــر نیــروی 
ــز برخــی از  ــت نی ــده می شــود. خــود دول ــی نامی ــه جابجای ــه هزین ــردد ک ــواردی ازاین دســت را متحمــل می گ ــردن مســکن مناســب و م ــدا ک ــه، پی ــواده و اثاثی ــال خان نقل وانتق
کمک هزینه هــا را نیــز متقبــل می شــود و در ضمــن قــادر نیســت کــه از فــرد بیــکار، مالیــات اخــذ کنــد کــه ایــن نیــز وجــه دیگــری از هزینــه جابجایــی نیــروی کار اســت )مترجــم(.
3. job turnover
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کار  کارگــران در بــازار منطقــه می شــود. به عبارت دیگــر، »تالطــم«1 داخلــی بیشــتری در بــازار  کارگــران یــا اســتقرار  بیشــتر 

وجــود دارد.

زیــاد بــودن هزینه هــای جابجایــی بیــن مناطــق در مقایســه بــا هزینه هــای جابجایــی بیــن صنایــع: متوســط 

هزینــه جابجایــی بیــن بخش هــای صنعتــی، معــادل از دســت دادن یک بــاره حــدود 64 درصــد دســتمزد ســاالنه 

ــاره حــدود 282 درصــد دســتمزد ســاالنه  گرچــه هزینــه جابجایــی بیــن مناطــق معــادل از دســت دادن یک ب اســت. 

اســت.

کاهــش  ــدازه 30 درصــد  ــه ان ــر هــم تعرفــه و هــم هزینــه حمل ونقــل ب گ ــران در صــادرات بیشــتر: ا کارگ نفــع همــه 

کارگــر، معــادل 4 درصــد افزایــش حقــوق واقعــی، افزایــش خواهــد یافــت. میــزان منفعــت، بــه صنعتــی  یابــد، رفــاه یــک 

کارگــر در آن زندگــی می کنــد بســتگی دارد. مثــاًل،  کــه  کار اســت و همچنیــن بــه منطقــه ای  کارگــر در آن مشــغول بــه 

کارگــران صنعتــی در مناطــق بــا تمرکــز بــاالی  کارگــران صنعتــی حــدود 5 درصــد و بــرای  افزایــش متوســط دســتمزد بــرای 

کشــاورزی حــدود 3/75  کارگــران  صادراتــی، بیــش از 6 درصــد خواهــد بــود. افزایــش متوســط دســتمزد واقعــی بــرای 

کارگــران صنعتــی اســت )شــکل 6(. کمتــر از افزایــش دســتمزد اغلــب  کــه به طــور قابل توجهــی  درصــد اســت 

کاهــش هزینه هــای تجــارت محصــوالت  به طــور متوســط، صــادرات بیشــتر، تعــداد مشــاغل را افزایــش می دهــد: 

صنعتــی، به طــور متوســط باعــث افزایــش تعــداد مشــاغل در حــدود 6 درصــد می شــود؛ بااین حــال، تغییــر در تعــداد 

کوچــک و بیــن بخش هــای مختلــف صنعتــی متفــاوت اســت. درحالی کــه تعــداد مشــاغل در  مشــاغل در بیــن مناطــق 

کشــاورزی در تمامــی مناطــق  کوچــک افزایــش می یابــد، تعــداد مشــاغل در بخــش  بخــش صنعــت در تمامــی مناطــق 

کاهــش می یابــد )شــکل 7(. کوچــک 

کارگــران در بخــش رســمی می شــود: کاهــش هزینه هــای تجــارت در  صــادرات بیشــتر باعــث افزایــش تعــداد 

کارگــران در بخــش رســمی را حــدود 3/4 درصــد افزایــش می دهــد )شــکل 8(. رشــد اشــتغال در  بخــش صنعــت، تعــداد 

بخش هــای صنعتــی و خدماتــی دلیــل ایــن افزایــش اســت.

کشــاورزی در مناطــق  ــران بخــش  کارگ کمتــر از ســایرین اســت:  ــران مناطــق دورافتــاده  کارگ ــه  منافــع رســیده ب

کــه بــه مشــاغل صنعتــی در مناطــق هم جــوار خــود دسترســی دارنــد، به طــور  کارگرانــی  دورافتــاده در مقایســه بــا 

کارگــران را تعییــن  کمتــری می برنــد. جغرافیــا، منافــع تجــاری  قابل توجهــی از شــوک های مثبــت صادراتــی منفعــت 

می کنــد.

1. churn
وضعیتی که در آن، کارکنان در حال ترک یک شرکت هستند و سایرین جایگزین آن ها می شوند )مترجم(.
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کارگــران  کــه افزایــش صــادرات تأثیــرات قابل توجــه و متنوعــی بــر رفــاه  به طورکلــی، ایــن نتایــج نشــان می دهــد 

کار می کننــد،  کــدام بخــش  غ از اینکــه در  کارگــران فــار کلیــه  کاهــش هزینه هــای صــادرات در بخــش صنعــت، بــر  دارد. 

کارگــران ســایر فعالیت هــا در همــان خــرده منطقــه را بــه دلیــل  تأثیــر می گــذارد. بعــد از شــوک مثبــت، بخــش صنعــت، 

کارگــران  کارگــران مناطــق دورافتــاده در مقایســه بــا  هزینه هــای زیــاد جابجایــی بیــن خــرده مناطــق، جــذب می کنــد. 

کمتــر از ایــن شــوک مثبــت بهره منــد می شــوند؛ بنابرایــن سیاســت بهینــه  مناطــق دارای فرصت هــای شــغلی بیشــتر، 

کنــد. هــدف  کمــک  کارگــران در آن واقع انــد،  کــه  کارگــران هــم بــر اســاس صنعــت و هــم منطقــه ای  کار می بایــد بــه  بــازار 

قــرار دادن یــک صنعــت خــاص یــا صرفــًا یــک منطقــه خــاص، ممکــن اســت بی تأثیــر باشــد.

کارگر برای افزایش دستمزد اهمیت دارد: توزیع منافع حاصل از تجارت شکل 6: نوع فعالیت 

مأخذ: منبع محاسبات کار آرتوس، باستوس و لی، 2019
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شکل 7: افزایش اشتغال در بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها: توزیع تغییرات تعداد مشاغل

مأخذ: منبع محاسبات کار آرتوس، باستوس و لی، 2019

شکل 8: افزایش دائمی اشتغال بخش رسمی

مأخذ: منبع محاسبات کار آرتوس، باستوس و لی، 2019
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7- سریالنکا: تأثیر آزادسازی تجارت بر اشتغال محلی

کمــی در مــورد چگونگــی تأثیــر  کــردن تجــارت خــود برداشــته اســت؛ امــا شــناخت  گام هــای اساســی بــرای آزاد  ســریالنکا 

گذشــته، چندیــن مالیــات اضافــی بــر  کار وجــود دارد. طــی دو دهــه  بیشــتر آزادســازی تجــارت بــر بازارهــای محلــی 

کــه معمــواًل »تعرفه هــای فرعــی«1 نامیــده می شــوند. اعمــال ایــن مالیات هــای تــک منظــوره  واردات وضــع شــده اســت 

خ آن هــا، ســاختار مالیــات بــر واردات را پیچیــده و  کاربــرد عمومــی و همچنیــن تجدیدنظرهــای مکــرر در نــر و فاقــد 

ــن  خ پایی ــر ــک ن ــورده و در ی ــت نخ ــده دس ــور عم ــی به ط گمرک ــوارض  ــای ع خ ه ــه نر گرچ ــد. ا ــی می کن غیرقابل پیش بین

ــر  کاهــش بیشــتر مالیــات ب ــرای ساده ســازی و  حفــظ شــده اســت، امــا اعمــال تعرفه هــای فرعــی، تالش هــای قبلــی ب

ــه دو  گذشــته تعــداد تعرفه هــای فرعــی از چهــار مــورد ب گرچــه در طــول دهــه  ــا شکســت مواجــه می کنــد. ا واردات را ب

کاهــش یافتــه اســت، امــا مــوارد باقی مانــده - بــرای نمونــه، مالیــات بــرای توســعه بنــادر و فرودگاه هــا - درصــد  مــورد 

قابل توجهــی از واردات را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و در برخــی مــوارد، ســطح باالیــی از حمایــت از محصــوالت منتخبــی 

کشــاورزی و غذایــی را موجــب می شــود. ماننــد محصــوالت 

کشــاورزی  کــه ســهم عمــده اشــتغال ســریالنکا را بــه خــود اختصــاص داده انــد شــامل  از ســال 2018، چهــار بخشــی 

)25 درصــد(، صنعــت )18 درصــد(، تجــارت )18 درصــد( و خدمــات اجتماعــی و ســایر خدمــات )12 درصــد( هســتند. 

ــاالم در اســتان  کرونجــال و پوت ــارا در اســتان غربــی؛  کالوت گامپاهــا و  کلمبــو،  ک در  مشــاغل صنعتــی و نســاجی و پوشــا

کنــدی در اســتان مرکــزی متمرکــز اســت. ســطح شهرنشــینی در ایــن مناطــق نیــز از مناطــق دیگــر باالتــر  شــمال غربــی و 

کــه ســهم نامتناســب تری از  گامپاهــا،  کلمبــو و  اســت؛ امــا مشــاغل مربــوط بــه تجــارت و حمل ونقــل )به اســتثنای 

کارگــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت( و همچنیــن مشــاغل خدمــات اجتماعــی )آمــوزش، مراقبت هــای بهداشــتی 

کشــاورزی در مناطــق  گســترش یافتــه اســت. بیشــتر مشــاغل  کارگــران خانگــی( تــا انــدازه ای مســاوی در مناطــق  و 

کــه: ج از اســتان های غربــی، شــمال غربــی و مرکــزی اســت. یافته هــای تحقیقــات نشــان می دهنــد  خــار

کاهــش موانــع تجــاری ســریع تر رشــد می کننــد: 10 ســال پــس از  تولیــد ناخالــص داخلــی و تجــارت خارجــی بــا 

کننــد. بــه  آزادســازی، انتظــار مــی رود GDP حــدود 2/8 درصــد، صــادرات 24 درصــد و واردات تقریبــًا 19 درصــد رشــد 

ــرای  ــا ب ــر نهاده ه ــت پایین ت ــه قیم ــر، ب ــاری پایین ت ــای تج ــر و هزینه ه کمت ــی  ــای فرع ــارت، تعرفه ه ــهیل تج ــف تس لط

کاهــش قیمــت واردات بــرای مصرف کننــدگان، تحریــک تجــارت، رشــد اقتصــادی و تخصیــص مجــدد  تولیدکننــدگان و 

کارگــران از بخــش  کامــل،  منابــع بــه ســوی بخش هــای مولدتــر منجــر می شــود. در صــورت پیاده ســازی اصالحــات 

1. para-tariffs
تعرفه های فرعی به معنی هزینه ها و مبالغ جزئی عالوه بر تعرفه ها است )مترجم(.
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ک حرکــت می کننــد )شــکل 9(؛ بنابرایــن افزایــش  ج می شــوند و بــه ســمت بخش هــای نســاجی و پوشــا کشــاورزی خــار

خالــص در اشــتغال اتفــاق میافتــد. در نتیجــه، اصالحــات تجــاری در ایــن بخــش می توانــد منجــر بــه ادغــام بیشــتر 

ک و خریــداران جهانــی شــود. زنجیــره ارزش بیــن تولیدکننــدگان محلــی منســوجات و پوشــا

ک: تأثیرات تقاضای تجمعی انباشت شده برحسب بخش در  کشاورزی به منسوجات و پوشا کارگران از  شکل 9: روی آوری 

کامل سال 2018 با فرض سناریوی آزادسازی 

مأخذ: مالییسزویسکا، اوسوریو-رودرات و گوپتا، 2020
 98 درصــد بخش هــا و کارگــران در سرشــماری درآمــد- هزینــه خانــوار ســال 2016 آمده انــد. حباب هــا 

ً
توجــه: بخــش ارتباطــات و تجهیــزات الکترونیکــی مســتثنا اســت. تقریبــا

نمایانگــر کل کارگــران تخمینــی در هــر بخــش اســت.

کمتــر، نابرابــری بیشــتر در حقــوق و دســتمزد و فعالیــت اقتصــادی بیشــتر در  ــه فقــر  ــر منجــر ب موانــع تجــاری پایین ت

ــاس  ــر اس خ فقــر ب ــر ــدی ن ــد )کاهــش 0/3 درص کمــک می کن کاهــش فقــر  ــه  ــادی ب ــد اقتص ــود: رش ــهری می ش مناطــق ش

کامــل تجــاری،  خــط فقــر درآمــد 5/50 دالری برحســب برابــری قــدرت خریــد در روز(. بااین حــال، در حالــت اصالحــات 

ســیر منافــع رفاهــی قهقرایــی اســت: فقیرتریــن چــارک 0/8 درصــد و ثروتمندتریــن 1/8 درصــد نســبت بــه خــط مبنــای در 

گســترش می یابــد و موجــب می شــود تــا تقاضــا در بخش هــای  افــق 2028 منتفــع می شــوند. اقتصــاد بــا ســرعت بیشــتری 
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ــه  ــی( را ب ــور مال ــی و ام ــات اجتماع ــل، خدم ــارت و حمل ونق ــد تج ــر )مانن ــران ماه کارگ ــتری از  ــهم بیش ــه س ک ــادی  اقتص

کارگــران غیرماهــر رشــد می کنــد و ازایــن رو  کارگــران ماهــر ســریع تر از  کار می گیرنــد، افزایــش یابــد. در نتیجــه، دســتمزد 

کــه  ــارا، جایــی  کالوت گامپاهــا و  کلمبــو،  نابرابــری بیشــتری ایجــاد می شــود. بیشــترین منافــع اشــتغال در مناطــق غربــی 

کــرد. کاهــش خالــص اشــتغال را تجربــه خواهنــد  کشــور  شهرنشــینی در آن هــا باالتریــن اســت، اتفــاق خواهــد افتــاد و بقیــه 

کمتــر، منافــع رفاهــی تدریجــی روبه جلــو بــه همــراه دارد؛ امــا در ســال های بعــد، ســیر ایــن منافــع  موانــع تجــاری 

کوتاه مــدت، باعــث افزایــش رفــاه می شــود و تأثیــر تغییــرات  کوتاه مــدت، حــذف تعرفه هــای  قهقرایــی می شــود: در 

قیمتــی حاصــل از ایــن آزادســازی، بــه نفــع فقــرا اســت: آزادســازی تعرفه هــا منجــر بــه منافــع 1/20 درصــدی فقیرتریــن 

چــارک و منافــع 0/56 درصــدی ثروتمندترین هــا می شــود؛ امــا اثــرات اصالحــات در میان مــدت و بلندمــدت برعکــس 

کننــد، منافــع بــرای فقیرتریــن چــارک رقــم 1/1 درصــد، امــا بــرای  گــر همــه خانوارهــا وضــع بهتــری پیــدا  می شــود: حتــی ا

ثروتمندتریــن چــارک، 1/9 خواهــد بــود. اثــر مصرفــی قیمت هــای پایین تــر مــواد غذایــی مغلــوب اثــر درآمــدی می  شــود 

کارگــران ماهــر، نفــع می رســاند. کــه ایــن، بــه خانواده هــای ثروتمندتــر از طریــق افزایــش دســتمزد 

8- خالصه، نتیجه  گیری و ارائه پیشنهادها

کــم و متوســط   مکزیــک، بنــگالدش،  کشــور بــا درآمــد  گــزارش بــه بررســی نظــری و تجربــی اثــرات توزیعــی تجــارت در پنــج  ایــن 

آفریقــای جنوبــی، برزیــل و ســریالنکا از حیــث طــول مــدت اثرگــذاری و مکان اثرگــذاری تحت ســناریوهای مختلف پرداخت. 

ح زیــر اســت: یافته هــا مهــم ایــن بررســی ها به منظــور درس آمــوزی و ارائــه سیاســت های تجــاری بــرای ایــران بــه شــر

گات و نفتــا در دهه هــای 	  کشــور از طریــق پیوســتن بــه  کشــور ایــن  مکزیــک: ارزش و تنــوع محصــوالت صادراتــی 

کشــور از 96/7 میلیــارد دالر در  کاالهــا و خدمــات ایــن  80 و 90 میــالدی، افزایــش یافــت؛ به طوری کــه صــادرات 

ســال 1990 بــه 480 میلیــارد دالر در 2018 افزایــش یافــت و ســهم 18/7 درصــدی صــادرات از تولیــد ناخالــص 

کشــور  داخلــی بــه 39/2 درصــد رســید؛ امــا ایــن جهــش صادراتــی منجــر بــه بهبــود فقــر در ســطح مناطــق ایــن 

ح ذیــل اســت: کــه خالصــه ای از دالیــل بــه شــر نشــد 

کامــل  - کــه بــرای بهره منــدی  عــدم توجــه بــه تقویــت پیوندهــای بیــن بخشــی: مکزیــک بــه ایــن مهــم 

کشــورهای درحال توســعه از مزایــای ادغــام بیشــتر بــا اقتصادهــای ثروتمنــد، ایجــاد پیوندهــای قوی تــر 

نکــرد. توجــه  اســت،  ضــروری  غیرقابل مبادلــه  و  قابل مبادلــه  بخش هــای  بیــن 

خــود،  - همتایــان  بــا  مقایســه  در  مکزیــک  محصــوالت  بــازار  مقــررات  رقابــت:  چشــمگیر  موانــع  وجــود 

محدودکننــده اســت. ایــن عامــل از طریــق وضــع موانــع بــرای حمایــت از بنگاه هــا و جلوگیــری از ورود 

کشــور شــده اســت. تــازه واردان بــه بــازار، موجــب انحــراف بــازار ایــن 
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دسترســی محــدود بــه منابــع مالــی: اعطــای اعتبــار مالــی بــه بخــش خصوصــی پاییــن اســت. فقــط یک ســوم  -

ــی  ــع مال ــد و تنهــا 12 درصــد از خــرده بنگاه هــا، مناب ــه وام دسترســی دارن کوچــک و متوســط ب بنگاه هــای 

دریافــت می کننــد.

کار،  - رســمی  قراردادهــای  بــر  مبتنــی  کار  اختالفــات  حل وفصــل  تحریف کننــده:  سیاســت های  اجــرای 

رونــدی طوالنــی و پرهزینــه دارد. ازایــن رو شــرکت ها بــه ســمت قراردادهــای ســاعتی بــرای فــرار غیرقانونــی 

ــراه دارد. ــه هم ــد ب ــره وری و رش ــرای به ــی ب ــب منف ــن، عواق ــه ای ک ــد  ــی می رون ــن اجتماع از تأمی

کاهــش عــوارض واردات، تعــداد ســطوح تعرفــه ای و متوســط 	  کشــور در دهــه 1990 از طریــق  بنــگالدش: ایــن 

گام هــای اساســی بــرای آزادســازی تجــارت خارجــی برداشــت. درنتیجــه صــادرات ایــن  خ تعرفــه غیروزنــی،  نــر

کشــور  کــرد. آزادســازی تجــارت در ایــن  کشــور طــی ســال های 1990 و 2016 افزایــش 2000 درصــدی را تجربــه 

کــه دالیــل ایــن موفقیت هــا  کاهــش اختــالف درآمــدی زنــان و مــردان و همچنیــن بیــن مناطــق شــد  موجــب 

مــوارد ذیــل اســت:

بــه بخــش رســمی و  - کار از بخــش غیررســمی  کار: هزینه هــای جابجایــی نیــروی  بــازار  ادغــام پی درپــی 

کشــور( پاییــن اســت و  ک بنــگالدش )صنعــت اصلــی ایــن  تفــاوت مهــارت زنــان بــا مــردان در صنعــت پوشــا

کاهــش دهــد. کشــو را  ــا شــکاف درآمــدی در ایــن  ــوده ت ک قــادر ب ــذا توســعه بخــش پوشــا ل

توجــه بــه نقــش محصــوالت وارداتــی در رونــق تولیــد داخلــی: ســهم اعظــم رشــد بــاالی واردات بنــگالدش  -

ــه  ک ــوده  ــه واردات مــواد خــام صنعتــی و ماشــین آالت ســرمایه ای ب بیــن ســال های 1990 و 2016 متعلــق ب

ک و توســعه صــادرات شــده اســت. ایــن منجــر بــه افزایــش تولیــد صنعــت پوشــا

کشــور پــس از انتخابــات دموکراتیــک 1994 بــه اقتصــاد بازتــری روی آورد و در پــی آن، 	  آفریقــای جنوبــی: ایــن 

تعــداد خطــوط تعرفــه ای از بیــش از 12 هــزار خــط در ابتــدای دهــه 1990 بــه 6420 خــط تعرفــه ای در ســال 2006 

کندتــری  کاهــش تعرفه هــا بودنــد، رشــد  کــه بیشــتر در معــرض  کار محلــی  کاهــش یافــت. بااین حــال، بازارهــای 

ح ذیــل اســت: کــه برخــی از دالیــل آن بــه شــر کرده انــد  را در اشــتغال و درآمــد ســرانه تجربــه 

کارگــران غیــر ماهــر: زیســتگاه ســابق سیاه پوســتان  - کشــاورزان و  تأثیــر ســوء آزادســازی تجــارت بــر معیشــت 

کمی بــرای جبران  گزینه هــای اقتصــادی  کاهــش تعرفه هــا،  کــه بــا  کشــاورزانی اســت  محــل زندگــی و فعالیــت 

درآمــد ازدســت رفته خــود داشــته اند و ایــن منجــر بــه آوارگــی آن هــا شــده اســت. همچنیــن آزادســازی، 

الگوهــای تولیــد را بــه ســمت تولیــد ســرمایه بر و مهارت  بــر تغییــر داد و منجــر بــه افزایــش نابرابــری و منافــع 

کاهــش فقــر شــد. انــدک ازنظــر 
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کشــور هشــت  - عــدم مدیریــت واردات: در ســال 2010 ســتانده آفریقــای جنوبــی پنــج درصــد و اشــتغال ایــن 

کــه دلیــل آن، جایگزینــی  یافــت  کاهــش  از چیــن،  عــدم واردات  بــه وضعیــت تصــوری  درصــد نســبت 

کاربــر آفریقــای جنوبــی بــود. محصــوالت وارداتــی از چیــن بــا ســتانده تولیــدی بخش هــای 

کــرد. منافــع 	  کشــور، دوره هــای عمــده اصالحــات آزادســازی تجــاری را در دهــه 1990 و 2000 طــی  برزیــل: ایــن 

ح ذیــل اســت: کــه دلیــل اصلــی آن بــه شــر کل مطلــوب بــوده  کشــور در  رفاهــی از حاصــل آزادســازی ایــن 

کار بــه خاطــر پاییــن بــودن هزینــه صــادرات:  - گــردش نیــروی  تأثیــر مثبــت صــادرات بــر اشــتغال، دســتمزد و 

ــه افزایــش 2/3 درصــدی اشــتغال و 3/1 درصــدی  کشــور، افزایــش 10 درصــدی صــادرات منجــر ب در ایــن 

کــه دلیــل اصلــی آن، پاییــن بــودن هزینه هــای صــادرات در بخــش صنعــت  متوســط دســتمزدها می شــود 

کاراتــر نهادهــا و توســعه زیرســاخت ها باشــد. کاهــش می توانــد بــه خاطــر ایفــای نقــش  اســت. ایــن 

گــر هــم تعرفــه و هــم هزینــه حمل ونقــل بــه انــدازه 30 درصــد  - کارگــران در صــادرات بیشــتر: ا نفــع همــه 

ــزان  ــر، معــادل 4 درصــد افزایــش حقــوق واقعــی، افزایــش خواهــد یافــت. می کارگ ــاه یــک  ــد، رف کاهــش یاب

کارگــران ســایر فعالیت هــا خواهــد بــود. منفعــت بخــش صنعــت از ایــن بابــت، بیشــتر از 

کاهــش هزینه هــای تجــارت محصــوالت صنعتــی،  - صــادرات بیشــتر، تعــداد مشــاغل را افزایــش می دهــد: 

به واســطه افزایــش تولیــد و تجــارت، به طــور متوســط باعــث افزایــش تعــداد مشــاغل در حــدود 6 درصــد 

می شــود. 

بااین حــال، 	  اســت؛  برداشــته  خــود  تجــارت  آزادســازی  بــرای  اساســی  گام هــای  کشــور،  ایــن  ســریالنکا: 

اســت: مــوارد  ایــن  آن   عمــده  کــه  گذاشــته  کشــور  ایــن  اقتصــاد  بــر  پیچیــده ای  تأثیــرات  تجــاری،  سیاســت های 

اثــر ســوء اعمــال تعرفه هــای فرعــی بــر محیــط تجــارت: اعمــال ایــن مالیات هــای تــک منظــوره و فاقــد  -

ــر واردات را پیچیــده  خ آن هــا، ســاختار مالیــات ب کاربــرد عمومــی و همچنیــن تجدیدنظرهــای مکــرر در نــر

کمتــر و هزینه هــای تجــاری پایین تــر، بــه قیمــت  کــرده اســت. تعرفه هــای فرعــی  و غیرقابل پیش بینــی 

کاهــش قیمــت واردات بــرای مصرف کننــدگان، تحریــک تجــارت،  پایین تــر نهاده هــا بــرای تولیدکننــدگان و 

رشــد و تخصیــص مجــدد منابــع به ســوی بخش هــای مولدتــر منجــر می شــود.

ــه رشــد  - ــر ب ــع تجــاری پایین ت ــری: موان ــع تجــاری و تشــدید نابراب کاهــش موان ــران ماهــر از  کارگ نفــع بیشــتر 

کار ماهــر باعــث می شــود  اقتصــادی منجــر می شــود، امــا همیــن رشــد از طریــق افزایــش در تقاضــای نیــروی 

خ  کارگــران غیرماهــر رشــد می کنــد و ازایــن رو نابرابــری بیشــتری ر کارگــران ماهــر ســریع تر از  تــا دســتمزد 

می دهــد.
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پیشنهادات )درس  هایی برای ایران(
کثــری از 	  کســب منافــع حدا ــه یکــی از شــرایط  ک گی  هــای جغرافیایــی، جمعیتــی و محلــی: ازآنجا ــه ویژ توجــه ب

گی هــای  اجــرای سیاســت های اصــالح تجــارت در یــک افــق بلندمــدت، شناســایی و مدنظــر قــرار دادن ویژ

کشــور می باشــد، الزم اســت تــا مفــاد »ســند آمایــش ســرزمین« مصوبــه  جمعیتــی و جغرافیایــی مناطــق درون 

ح هــای  خ 1399/12/11 شــورایعالی آمایــش ســرزمین از ســوی دســتگاه های اجرایــی بــرای طر جلســه مــور

تولیــدی و تجــاری رعایــت شــود.

بنگاه هــای 	  توســعه  بــه  توجــه  کشــور:  رقابتــی  مزیــت  بــه  توجــه  بــا  و متوســط  کوچــک  بنگاه هــای  تقویــت 

کارگــران  کوچــک و متوســط بخــش مهمــی از سیاســت  های اصــالح تجــارت اســت؛ زیــرا ایــن بنگاه  هــا قادرنــد تــا 

کــه  کــم بــازده بــه ســمت فعالیت هــای بــا بــازده بیشــتر بخــش صنعــت ســوق دهنــد. ازآنجا را از بخش هــای 

کانــون توجــه اســت، لــذا  کســب منافــع از آن در  در سیاســت    های اصــالح تجــارت، ادغــام در بــازار جهانــی و 

 )GVC( کــه اواًل زنجیــره ارزش جهانــی کوچــک و متوســطی توســعه یابنــد  الزم اســت آن دســته از بنگاه هــای 

بــرای آن هــا در جهــان وجــود داشــته باشــد و ثانیــًا مبتنــی بــر صنایــع رقابتــی مــا باشــند. ازایــن رو، صنایــع 

ــش  ــی و روک ــی و توی ــتیک روی ــد الس ــی«، »تولی ــاف مصنوع ــد الی ــامل »تولی ــیمایی ش ــع ش ــتی صنای پایین دس

کــردن مجــدد و بازســازی الســتیک های رویــی«، »تولیــد ســایر محصــوالت الســتیکی« و »تولیــد محصــوالت 

کفــش« دارای اولویــت بــرای ارتقــا در GVCهــا هســتند؛ محصــول ایــن صنایــع در تولیــد  پالســتیکی به جــز 

پایین دســتی  کوچــک و متوســط صنایــع  بنگاه هــای  کاربــرد دارنــد. همچنیــن  اتومبیل ســازی  و  ک  پوشــا

ــر  ــاخت تریل ــوری و س ــه ی موت ــایل نقلی ــرای وس ــازی ـ ب ــه ـ اتاق س ــد بدن ــع »تولی ــامل صنای ــزی ش ــای فل کانی ه

و نیــم تریلــر« و »تولیــد قطعــات و ملحقــات بــرای وســایل نقلیــه ی موتــوری و موتــور آن هــا« نیــز بــرای ارتقــا در 

GVCهــا مناســب هســتند.

کارگــران بــه بخش هــای صادراتــی 	  کارفرمایــان: یکــی از موانــع جــذب  کارگــران-  کاهــش تضــاد منافــع بیمــه ای 

کارگــران اســت.  کــردن  طــی اجــرای سیاســت  های اصــالح تجــارت، مشــکالت حــادث از تضــاد منافــع در بیمــه 

کســب وکار« در رابطــه بــا »نحــوه رســیدگی بــه اعتــراض  الزم اســت تــا مــاده 28 قانــون »بهبــود مســتمر محیــط 

پرداخت کننــدگان حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی« دائمــًا رعایــت شــود.

ــدم 	  ــودن و ع ــد ب ــور، غیرهدفمن کش ــی  ــای آموزش ــی برنامه ه ــکل اصل کار: مش ــروی  ــوزش نی ــازی آم هدفمندس

کشــور یعنــی صنایــع برخــوردار از پیوندهــای قــوی بیــن صنایــع،  هم  راســتایی آن هــا بــا صنایــع اولویــت دار 

کشــور و چشــم انداز  گی هــای مناطــق جغرافیایــی  رقابت  پذیــری و فنــاوری باالتــر و صنایــع منطبــق بــر ویژ

تولیــد، و عرضــه و تقاضــای جهانــی محصــوالت اســت. ازایــن رو رعایــت مفــاد مــاده 108 از فصــل پنجــم »قانــون 



اثرات توزیعی تجارت: 30
درس هایی از اصالحات تجاری در کشورهای درحال توسعه 

کارآمــوزی شــامل پایــه، تکمیــل مهــارت و تخصص هــای  کــز آموزشــی و  کار« مبنــی بــر ایجــاد و  توســعه انــواع مرا

مــوردی، تخصص هــای پیشــرفته، تربیــت مربــی و خــاص معلولیــن و جانبــازان، بایســتی مبتنــی بــر بنــد 3 

کلــی »اقتصــاد مقاومتــی« باشــد؛ یعنــی محــور قــرار دادن رشــد بهــره وری در اقتصــاد بــا تقویــت  سیاســت های 

کار، تقویــِت رقابت پذیــری اقتصــاد، ایجــاد بســتر رقابــت بیــن مناطــق و  عوامــل تولیــد، توانمندســازی نیــروی 

کشــور. اســتان ها و به کارگیــری ظرفیــت و قابلیت هــای متنــوع در جغرافیــای مزیت هــای مناطــق 

کــه تســهیل دسترســی 	  اهمیــت محصــوالت واســطه ای و ســرمایه ای وارداتــی بــرای توســعه صــادرات: ازآنجا

ــرای  ــری از اج کث ــع حدا ــق مناف ــات تحق ــت، از ملزوم کیفی ــی با ــرمایه ای واردات ــطه ای و س ــوالت واس ــه محص ب

کلــی »اقتصــاد مقاومتــی« بــرای مدیریــت  سیاســت  های اصــالح تجــاری اســت، رعایــت مــاده 8 سیاســت های 

کاالهــای مصرفــی وارداتــی اجــرا و منابــع ارزی آزادشــده، صــرف واردات  مصــرف، می بایســت تنهــا در رابطــه بــا 

کشــورهای صاحــب فنــاوری بــاال شــود. کاالهــای ســرمایه ای و واســطه ای از 
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