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  جهانيتجارت سازمان جهاني سازي و 
  

  ١بيژن بيدآباد

  

  
  مقدمه 

شكل گرفت، اين سازمان يكي  1995در سال  )World Trade Organization WTO(سازمان تجارت جهاني 
 General Agreement on(المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  از جوانترين سازمانهاي بين

Tariffs and Trade GATT( تأسيس شده بود. بدين ترتيب  1947باشد كه پس از جنگ جهاني دوم در سال  مي
زمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت توان گفت هر چند سا مي

قدمتي شصت ساله دارد. طي شصت سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه 
ارده برابر سال ، چه1997درصد داشته و كل حجم تجارت در سال  6صادرات كاال هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 

  اي داشته است. سابقه بود كه اين روند رشد بي 1950
نظام تجارت جهاني از طريق يك سري ادوار مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات 

يارها ها از قبيل مع ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه
اي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، مهمترين دور مذاكرات كه بين  و ضوابط غيرتعرفه

بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني گرديد. البته مذاكرات  1986 -1994سالهاي 
توافقاتي در  1997پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از 
دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزادسازي فراتر از  69زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 

  موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند. 
آوري اطالعات  ا در زمينه تجارت آزاد توليدات فندر همان سال، چهل دولت با موفقييت مذاكرات خود ر

درصد معامالت تجاري  95پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از 
مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي  2000بانكها، بيمه و اطالعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 

كه در چهارمين كنفرانس وزيران  )DDA(هاي وسيعتري در اجالس توسعه دوحه  شد اين دور مذاكرات وارد برنامهآغاز 
بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از  2001سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر 

به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي  2005آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال  2002آخر ژانويه 
اي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل  در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه

ي ، سياستهاي رقابتي، تسهيالت تجاري، شفافيت در مقررات خريدها گذاري اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه
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دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكالت كشورهاي در حال توسعه در 
  گردد.  هاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت مي بكارگيري موافقتنامه

  
  مباني نظري 

همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين امروزه 
اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش  موضوع به گونه

در از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا  الملل هاي تجارت بين ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريه
  پردازيم. ميالملل  مهم در تجارت بينهاي  نظريه برمروري اين بخش 

وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت و الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد  اقتصاد بين
روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. 

شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي  يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي
الملل با  ه است. اقتصاد بيناي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمد الملل به عنوان رشته دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين

مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت 
پردازد و نظريه سياست بازرگاني به داليل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت  به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي

  ازد.پرد و نتايج حاصل از آن مي
  نظريه مركانتيليسم (سوداگري)

 1500) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي Mercantalism( نظريه سوداگري
ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي  سوداگران (مركانتاليست دهد. ميالدي را تشكيل مي 1700تا 

فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و نظير بريتانيا، اسپانيا، 
التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طال  قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه

دانستند از آنجائي كه مقدار طالي  تن طالي بيشتر ميتر شدن هر كشور را بر مبناي داش تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند
مند گردد. از  توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي

  كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند. اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي
  مزيت مطلق آدام اسميتنظريه 

روت يك ثدر كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه  1776در سال ) Adam Smith( آدام اسميت
توانند از تجارت  و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي كشور به ميزان دارائي آن كشور (طال

تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه 
بر توليد كااليي متمركز خواهد شد كه آن كاال در مقايسه با كاالي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است 

تواند در توليد كااليي  او استدالل نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي .2برند مي كه هر دو كشور از تجارت سود
تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كاال را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد 
كند) و كااليي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي الزم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب 
                                                            
2  Suranovic. 1999. Chapter 40. 
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يابد. از اينرو  يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي وليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش ميبا تخصص بهينة عوامل ت
  ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.

شود. وقتي يك كشور  براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي
كند (يا مزيت مطلق دارد) و كاالي دوم را نسبت به كشور ديگر  ي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد ميكاالئ

كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كاالئي كه در آن  با كارائي كمتر توليد مي
واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از . 3شوند ميفع تمزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر من

  گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.  اقتصاد را در بر مي
  ريكاردونظريه مزيت نسبي 

شود.  سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي 40ريكاردو حدود 
آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كاالها  سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به

ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت  1817در سال  ؟باشد يا خير ق هستند بر قرار ميلداراي مزيت مط
  ضات زير است:ونسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفر

  دو كشور دو كاال .1
  كارنظريه ارزش  .2
  المللي غير متحرك نيروي كار در يك كشور كامالً متحرك و در سطح بين .3
  رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصوالت .4
  توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست .5
  گيرد تغييرات فني صورت نمي .6
  هزينه توليد ثابت است .7
  هزينه حمل و نقل صفر است .8
  تجارت پاياپاي وجود دارد.  .9

شوري در توليد هر كاال داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كبر طبق نظريه ريكاردو اگر 
يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور  ميكشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كااليي تخصص 

آن در داخل نسبت به كاالي ديگر باالتر باشد. ريكاردو نمايد كه هزينه نسبي توليد  د ميرپايين تر باشد وكااليي را وا
اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كاال داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي 

 تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در كه حاوي منافع متقابل است مي
صدور و توليد كااليي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كااليي است كه آن كشور در 

است. از سوي ديگر بايد كااليي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون  4توليد آن داراي مزيت نسبي
  الملل است. كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين

ين فروض مورد نقد قرار توان مشاهده نمود كه چرا ا با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي
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گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار 
گرديد كه در اكثر كاالها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران  مهمترين عامل توليد قلمداد مي
بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به  مهارتهاي تخصصي كمي داشتند

اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب از مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار 
وع تكنولوژي متفاوت از هم مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با ن

هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از  متمايز گرديدند. بازدهي
  . 5تحرك جهاني برخوردار شدند

دارد ارزش يا قيمت يك كاال از طريق مقدار كاري كه  يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي
  گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.  يد آن كاال صرف شده است تعيين ميدر تول

   نظريه هزينه فرصت
نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج  1936در سال ) با ارايه نظريه هزينه فرصت Haberlar(هابرلر 

يد يك كاال عبارت است از مقدار كاالي ديگري كه بايد از توليد آن فرصت هابرلر، هزينه تول نهطبق نظريه هزي .نمود
صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كاالي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه 

وي كار تنها عامل فرصت كمتري در توليد يك كاال است در توليد آن كاال مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نير
توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كاال برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به 

تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن  كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كاال پائين
ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را  نسبت به كاالهاي ديگر است. بدين

شوند تا  پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معموالً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي كند زيرا مي بيان مي
را در توليد بيشتر هر كاال قبول محصوالت متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته 

توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختالف قيمت  دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي
 باشد. نسبي كاالها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي

كند. منابع  مي رجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرارهابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خا
  :الملل از نظر وي به شرح زير است پوياي تجارت بين

  آورد.  الملل ابزار مادي الزم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي منابع بين  -1
 اري است.نحصتجارت آزاد مهمترين سياست ضد ا  -2

 تكنولوژي است.الملل وسيله انتشار اطالعات و  تجارت بين  -3

  .6المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين 
  هلين وو ا رشكهنظريه مزيت نسبي 

دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي  نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي

                                                            
5 Jones & Kenen, 1996, pp: 10-11.  Suranovic, Ch40. p 100, 1999. 
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جواب دادند و نظريه خود را بر  7هكشر و اوهلين  رهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال راهزينه نسبي براي كشو
  اساس مفروضات زير بنا كردند: 

  دو كشور و دو كاال و دو عامل توليد وجود دارد.  -1
  هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند.  -2
 8بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد . -3

 هاي يكسان در هر دو كشور. سليقهوجود  -4

 وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كاالها. -5

 هزينه حمل و نقل وجود ندارد.  -6

 تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي. -7

  ايي آنهاست. هها برابر با هزينه ن قيمت كاال -8
ت نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضا

اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كاالهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع 
د و تفاوت بين داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل تولي ها مشابه مي توليد را در تمام كشور

نمايد كه هر كشوري كااليي را  كاالها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض باال بيان مي
كند كه در توليد آن  ي را وارد مييكند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابالً كاال صادر مي

ده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده نياز به استفا
اين نظريه در تعيين  .9نسبي عوامل توليد نقش دارند فورشود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كاال و مي

ه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر دهد، در صورتيك قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي
اين نظريه  .بر بپردازد گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كاالهاي سرمايه

شود، البته اين  كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختالف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي همچنين مطرح مي
توان نشان داد كه  باشد و همچنين مي پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي يه تا زماني كه ما با برگشتنظر

  هاي كاهنده نيز استوار باشد.  تجارت ممكن است بر هزينه
وههاي عوامل توليدي كه در باال به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گر

گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين  فرعي نيز تقسيم مي
توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم  هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي

ض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي اوهلين خود بر فرو -كرد. نظريه هكشر
برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر  مشابهي بكار مي

د عوامل توليد منجر به تفاوت در ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختالف در استعدا تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه
ها و تفاوت در  شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كاال قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي

                                                            
7 Hecksher –Ohlin 
8 Constant return to scale 
9 Jones & Kenen, 1996, pp: 20-11.  Suranovic, Ch40. p 100, 1999. 
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المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين  اوهلين تفاوت بين -گردد. لذا در نظريه هكشر تجارت مي
ريه هر كشور به صدور كااليي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد كند و طبق اين نظ مي

كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار  آن در اختيار داشته باشد و كااليي را وارد مي
ند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد ك  گيري مهم اضافه مي ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه

شود از بين برود. با اين حال  شد كه اختالف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي
تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش 

اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت  -برد. به هر صورت نظريه هكشر دهد ولي بطور كلي از بين نمي مي
دهد كه اقتصاددانان كالسيك راجع به  گذارد مطالب سودمندي ارائه مي عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي

  آن صحبت نكرده بودند. 
  ليندر مزيت نسبي نظريه 

واني عوامل توليد فقط در افراين نظريه واني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس انظريه فر 1961در سال  10ليندر
وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا  .مورد كاالهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كاالهاي صنعتي كاربردي ندارد

اين توليدات شامل كاالهايي است كه از طرف اكثر مردم  و ،كند كاالهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي
شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه الزم را براي صادرات آن كاالها به ساير كشورها حتي با وجود  تقاضا مي

 نيكند. ا ها مي آورد و شروع به تجارت با آن كشور درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي
هاي  و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينهر نظريه بر خالف نظريه هكش

نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خالف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد 
  .11واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است

  لئونتيفي آزمون تجرب
پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كااليي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً 
فراوانش را در توليد آن كاال بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول 

 بكار گيرد. 

اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد  ستانده -به كمك جدول داده  12ئونتيفل
بر باشد صادر كننده كاالهاي كاربر است. اين نتيجه معماي  بايست صادر كننده كاالهاي سرمايه كه كشور آمريكا كه مي

ايي برتر آمريكائيان لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح باالي آموزش نيروي كار و كارفرم .14افتيشهرت  13لئونتيف
البته  تعريف و مشخص نمود.(سرماية انساني) ركيفيت پور كار وفور سرمايه بلكه باوفبا نه دانست. او اقتصاد آمريكا را  مي

بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية 
  دانند. يروي كار متخصص در آمريكا ميانساني يا ن

                                                            
10 Staffan  Linder 

  .20صفحة  1371و دولتشاهي،  24. ص 1375نوربخش،  11
12Leontief 
13Leontief Paradox 

  .102صص  1375و  پورمقيم   25 -20صص  1374رحيمي بروجردي 14
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دانيم كه هرگاه تكنولوژي تغيير كند  الملل صحبت نكرديم ولي مي تاكنون راجع به عوامل پويا در تجارت بين
دهد و با تاثيري كه بر منحني امكانات توليدي  وري عوامل توليد كشور را افزايش مي پيشرفتهاي تكنولوژيك بهره

گردد. ابداعات تكنولوژيك ممكن است به سه نوع اتفاق بيافتد در  عرضه عوامل توليد ميگذارد موجب افزايش  مي
جويي سرمايه و يا كار و سرمايه با يكديگر. حتي اگر سليقه  جويي نيروي كار در كل اقتصاد، در جهت صرفه جهت صرفه

ت و توزيع منافع حاصل از تجارت ميان شود رابطه مبادله، حجم تجار مردم هم بدون تغيير باقي بماند اين امر موجب مي
تر اگر سليقه مردم يك كشور از كاالي وارداتي به سوي كاالي صادراتي تغيير  دو كشور تغيير پيدا كند. به طور مشخص

يابد. عكس اين وضعيت نيز ممكن است اتفاق بيافتد  جهت دهد حجم تجارت تنزل يافته و رابطه مبادله كشور بهبود مي
توانيم در مورد رفاه مردم آن  كند نمي تفاوتي كشور در نتيجه سليقه مردم تغيير مي وجود چون نقشه منحني بيولي با اين 

  كشور بررسي دقيقي نمائيم.
  

  موافقان و مخالفان جهاني سازي
از زمان آدام اسميت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادي آگاه بودند. طبق نظريات 

شود. در يك اقتصاد باز از آنجائيكه  اقتصادي تجارت آزاد به توزيع بهينه عوامل توليد و در نتيجه حداكثر رشد منجر مي
بنگاهها به بازارهاي بزرگتري دسترسي دارند لذا انگيزه و امكان بيشتري در بكارگيري ابتكارات و اختراعات و بهره بردن 

منجر به افزايش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش رشد درآمد ناخالصي داخلي و  از منافع توليد انبوه دارند. اين امر
شود. همچنين بازبودن تجاري را سبب دست يافتن بنگاههاي يك كشور به دانش و فن آوري  نتيجتاً رفاه جامعه مي

ز جملة مجراهاي عمده چنين كنند و ا وري توليد تعريف مي برداري از آنها به منظور افزايش بهره كشورهاي ديگر و بهره
  گذاريهاي مستقيم خارجي است. امري سرمايه

نمايند. يك معيار  گيري مي درجه باز بودن اقتصاد با نسبت كاالهاي قابل تجارت به توليدات واقعي هر كشور اندازه
باالخره درجه باز  شود. گيري مي درجه باز بودن اقتصاد نسبت مجموع واردات و صادرات به توليد ناخالص ملي اندازه

باشد. هرچه  بودن اقتصاد براساس معيارهاي حساب سرمايه عبارت از نسبت خروج سرمايه به توليد ناخالص ملي مي
  اقتصاد بازتر باشد امكان استفاده از مزاياي تجارت و تخصيص بهتر منابع وجود خواهد داشت.

شوند  اند زيرا مسئولين مجبور مي رها نيز برشمردهمزيت ديگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعيت مديريت كشو
تري در اقتصاد كالن ايجاد كنند تا موجب تقويت بنگاههاي داخلي در جهت رقابت در بازارهاي  هاي سنجيده سياست

جهاني و نيز جذب سرمايه گذاريهاي خارجي شوند. تحقيقات زيادي نيز آثار مثبت سرمايه گذاري خارجي بر روي رشد 
گذاري خارجي به توليد ناخالص  دهند كه هر يك درصد افزايش در نسبت سرمايه ي را بررسي نموده و نشان مياقتصاد

نمايند كه آزادي  گيري مي دهد لذا چنين نتيجه % افزايش مي 3/0را در حدود  GDP) رشد ساالنه FDI/GDPداخلي (
  انجامد. گذاري خارجي به تشديد رشد مي تجارت و سرمايه
دانند كه كليد توسعه  ساس برخي از اقتصاددانان جهاني سازي را به عنوان يك نيروي محرك قوي ميبر اين ا

ها افزايش  اقتصادي دنياي آينده را در دست خواهد گرفت. ولي گروه ديگر عقيده دارند كه با اين كار نابرابري بين ملت
  آيد. ي و پيشرفت اجتماعي پديد ميشوند و موانعي براي استانداردهاي زندگ يابد، مشاغل كمتر مي مي

پردازد. او از يك سو به  بندي جالبي در اين مورد مي ديويد هلد در كتاب جهاني شدن و مخالفان آن به گروه
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تعلقات منفي محافظه كاران و عناصر بومي و ملي اشاره دارد و به قول او نگرانيهاي ملي گرايانه آنها را مانع از نگرش 
ها  داند. اما به هرحال جديدترين مخالفان فرآيند جهاني شدن، نه محافظه كاران بلكه ماركسيست ن ميمثبت به جهاني شد
گر به دنبال  ئولوژي توجيه دانند كه با يك ايده اي امپرياليستي مي ها پديده جهاني شدن را پديده هستند. ماركسيست

طبق نظر آنها روابط اقتصادي يا سياسي مشروط به باشند.  مي» نئوليبرالي جهاني شدن«مشروعيت بخشيدن به پروژة 
هاي بزرگ امروز است، زيرا فقط آنها از توانايي نظامي و اقتصادي  هاي اتّخاذ شده توسط قدرت ها و اولويت سياست

 المللي برخوردارند. مطابق استدالل آنها بدون كافي جهت ايجاد و حفظ شرايط الزم براي نوعي نظم باز نئوليبرالي بين
دهد  المللي را تشكيل مي اعمال سلطه آمريكا، نظم جهاني ليبرالي موجود كه پايه و اساس افزايش وابستگي متقابل بين
  آيد. قادر به ادامه حيات نيست از اين لحاظ جهاني شدن چيزي بيش از آمريكايي شدن به حساب نمي

يز همچون ايمانوئل و والرشتاين و طرفداران آنها الملل و جامعه شناسي ن گروهي از نظريه پردازان مشهور روابط بين
داري از قرن شانزدهم شروع شد و گروهي نيز با تاكيد بر  معتقدند كه جهاني شدن با ظهور و رشد نظام جهاني سرمايه

ان را گيرند و آن پنج مرحله اصلي براي آن از قرن پانزدهم تا پايان قرن بيستم در نظر مي  بودن اين پديده كالً  قديمي
) و مرحله نااطميناني (از دهة 1920)، مبارزه براي برقراري هژموني (از دهه 1870-1920مراحل جنيني، نخستين، خيزش (

  خوانند. به بعد) مي 1960
هاي جهاني شدن بر تضعيف نقش دولتها و از ميان رفتن مرزها و در نتيجه گسترش پديده جهاني شدن  اغلب نظريه

گويند. براي نمونه برخي همانند  ز نظريه پردازان حتي از نابودي دولت و از ميان رفتن آن سخن ميتأكيد دارند و برخي ا
اند. برخي پژوهشگران نيز از تأثير جهاني شدن بر  ها از حيات و صحنه سياسي را مطرح كرده اوهم احتمال محو دولت

  گويند. تضعيف هويت قومي و ملي سخن مي
هاي فراملي و ساير نهادهاي اقتصادي جهاني با  د كه نيروهاي جهاني به ويژه شركتبرخي از اينان بر اين باورن

شوند كه وجود  گرا آنقدر قدرتمند مي هاي گوناگون جهان تشييع و تقويت فرهنگ جهاني با اعتقادات و ايدئولوژي
  بينند.  هاي ملي را مزاحم فعاليت خود مي مداوم دولت

دانند. براساس  افزايش ادغام بازارهاي جهاني كاالها، خدمات و عوامل توليد ميبرخي جهاني شدن اقتصاد را روند 
شود و بازارهاي جهاني كاالها، خدمات و عوامل  اين تعريف جهاني شدن سبب ادغام بيشتر اقتصادها در يكديگر مي

اي و  وانع تجاري تعرفهروند. ادغام بازار كاالها از طريق كاهش م توليد كار و سرمايه به سمت همگون شدن پيش مي
المللي در بازارهاي  گيرد و خدمات متفاوت و بازارهاي عوامل توليد براساس ترتيبات تجاري بين اي صورت مي غيرتعرفه

  شوند. يكسان مبادله مي
مدافعان بازار آزاد بر اين باروند كه تبادل نامحدود و فرامرزي كاالها به سود همة شركت كنندگان در بازار   

دارند كه وقتي يك شركت فرامليتي در جايي كه  انجامد. مخالفان اين نظر ابراز مي و به رفاه هرچه بيشتر ملل مياست 
كند مخارج مطلق خود را كاهش  نيروي كار ارزان و هزينه بيمه خدمات اجتماعي و زيست محيطي صفر است توليد مي

توليدي و نيز ارزش نيروي انساني در كشورهاي مرفه اي كاهش همزمان بهاي كاالي  دهد و رهارود چنين پديده مي
نمايد.  هاي سنتي اقتصاد جهاني را دگرگون مي آيد ناچيز نيست و مكانيسم است. سودي كه از اين راه بدست مي

هاي فرا مليتي  هاي غول آسايي به نام كمپاني ها در توليدهاي فرامرزي به شكل گيري سازمان بكارگرفتن بهتر سرمايه
ها را مرعوب  ميده است، سازمانهايي كه قدرتي فزاينده و كنترل ناپذير دارند و با سلب اختيار از شهروندان آنانجا
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هاي ملي در فروش محصوالت رقابت كنند  شود به جاي آنكه كشورها و شركت اند. به اين ترتيب مشاهده مي ساخته
پردازند تا در مراكز توليد سازمان يافته  ه رقابت ميهاي شغلي، با يكديگر ب كارگران جهان براي بدست آوردن فرصت

نمايد زيرا اوالً  جهاني اجازه كار پيدا كنند. لذا بر اين باورند كه اين پروسه به چارچوب اقتصاد ملي آسيب وارد مي
روبرو  هاي اقتصادي را به شتاب انداخته كه هدف آن را با پرسش نوآوري فني و عقاليي كردن توليد، آنچنان فعاليت

تر از بازدهي توليد رشد داشته است. رهاورد اين فرآيند پديد نيامدن فرصت  ساخته است. براي مثال نرخ بهره وري سريع
شهرت يافته است يعني نوعي رشد اقتصادي  Great Joblessشغلي جديد به رغم رشد اقتصادي است. اين وضعيت به 

ياً به تغيير اساسي رابطة سرمايه و كار انجاميده است. همبستگي جهاني آورد. ثان كه هيچ فرصت اشتغال جديدي پديد نمي
داران جنگ طلب بود، اينك ابزار طرف مقابل  ها و سرمايه هاي كارگري عليه دولت كه روزگاري حربة تبليغاتي جنبش

اند كه هر  لي قرار گرفتهالمل هاي بين اند، در مقابل كمپاني گشته است. كارگراني كه فقط در تشكيالت ملي سازمان يافته
رفاه از طريق «دهند. به نظر اين گروه از مخالفان جهاني شدن شعار  درخواستي را با تهديد انتقال مكان توليد پاسخ مي

» رفاه از طريق تجارت آزاد«اند شعار  ها اعتبار دارد ولي بر اين عقيده گذاران و رؤساي شركت براي سرمايه» تجارت آزاد
شود  ها به ويژه بيكاران كشورهاي توسعه نيافته كه همچنان بر تعدادشان افزوده مي و كارمندان شركت براي كارگران

 جذابيت ندارد. اين موضوع عليرغم رقابت كشورها در جذب سرمايه و ايجاد اشتغال است.

ار بر اين باورند هاي رشد و توسعة پايد هاي مختلف و حتي از زمينه بسياري از مخالفان جهاني سازي از ديدگاه  
آيد و در عوض نتيجه اين كار  شود بدست نمي بيني مي كه واقعيت اينست كه نرخ رشدي كه از آزادسازي اقتصادي پيش

فساد تدريجي فرهنگ و محيط زيست و گسترة رو به تزايد فسادهاي اجتماعي خواهد بود. در اين ارتباط اين گروه 
ه مسئلة اصلي در مقوله جهاني شدن و اقتصادهاي نئوليبرال در حوزه معتقدند كه برخالف گزارش بانك جهاني ك

گذاريهاي مستقيم دانسته است و برتري  حداقل كردن نقش دولت و حذف محدوديتها در جريان سرمايه  تجارت آزاد را
رده است، اينگونه اينگونه سياستها را با اشاره به موفقيتهاي كشورهاي شمال (ثروتمند) در مقابل جنوب (فقير) اظهار ك

ادعاها از سوي كشورهاي جنوب مورد سوال قرار گرفته است. مطالعات انجام شده از سوي كشورهاي جنوب بر اين 
باشد.  موضوع اصرار دارند كه تحقيقات انجام شده در گزارشات بانك جهاني بر اساس تفاسير غلط از حقايق مي

  كنند: گزارشات به موارد زير اشاره مي
ي و جهاني سازي هر دو در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به طور جمعي و طي ساليان متمادي بصورت آزادساز .1

توان اين دو را كم و بيش روند تجارت آزاد در  روندي ناپيوسته مطرح بوده است. به هرحال در يك سطح عملي مي
هاي اخير دانست. اين  پيشرو طي دههاي و آزادي تحرك سرمايه بين كشورهاي صنعتي  رابطه با توليدات كارخانه

موضوع بويژه نه فقط در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه بلكه بطور موثري در مقايسه با وضعيت اقتصادي آنها 
هاي فوق اكثر كشورها تحت نظام برتون وودز نه تنها سيستم كنترل  هاي پنجاه و شصت مشهود است. در دهه طي دهه

ودند بلكه توليد داخلي، بازارهاي سرمايه و نيروي كار آنها نيز در راستاي اهداف اجتماعي، نم سرمايه را اعمال مي
 اي بود. اقتصادي و سياسي آنها تحت پوشش مقررات و قوانين گسترده

هاي اخير در رابطه با تحركات تجارت و سرمايه  رفت كه نظام آزاد در كشورهاي پيشرفته صنعتي طي دهه انتظار مي .2
ود وضعيت اقتصادي آنها گردد. در حاليكه اين انتظار به حقيقت نپيوست و اقتصاد آزاد نتوانست بسياري از موجب بهب

 انتظارات را برآورده سازد. 
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هاي اخير در كشورهاي صنعتي با مشخصه نوسان و كندي رشد اقتصادي و بيكاري انبوه و مشكالت اجتماعي  ده .3
دورة پوياتر در كشورهاي صنعتي پيش از دوران مقررات زدايي در توان گفت  گردد. بدين ترتيب مي مشخص مي

 بازارهاي داخلي و خارجي بوده است.

هاي اخير شكست مهم ناشي از اقتصاد آزاد بوده است. سطوح باالي بيكاري  بيكاري انبوه كشورهاي اروپايي در دهه .4
 نمايد.  تأييد ميهمراه با فقر و تداوم روند آزادسازي، نياز به سياستهاي حمايتي را 

توان به دليل عوامل  ) را نميOECDشكستهاي اقتصادي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( .5
آوري دانست. نتيجه اصلي اينست كه آزادسازي از طريق عملكرد سرمايه و بازارهاي مالي به  خارجي از قبيل فن

طريق مشخص اما به هم مربوط، زيان وارد ساخته است. دورنماي اقتصاد و رشد كشورهاي پيشرفته صنعتي از دو 
گذار بطور مستقيم و يا غيرمستقيم (از طريق  نخست آنكه بدليل مواج بودن بازارها هزينه سرمايه باال رفته و به سرمايه

ساخته  باال رفتن نرخ بهره واقعي) صدماتي وارد ساخته است. در ثاني، بازارهاي مالي به طور كلي دولتها را وادار
 است كه سياستهاي تورم زدايي يا كاهش رشد را دنبال نمايند.

تحت يك رژيم اقتصاد آزاد احتمال كمي دارد كه كشورها بتوانند روند نرخ رشد خود را با استفاده از سياستهاي  .6
قتصاد و اشتغال تواند به رشد ا پذيري بازارهاي نيروي كار باال برند. جهاني سازي نه فقط نمي جاري مبني بر انعطاف

رود كه در داخل كشورهاي صنعتي نيز موضوع تقسيم نيروي كار را پديد آورد. به  كمك نمايد حتي احتمال مي
 هاي بين كارگران كشورهاي صنعتي و در حال توسعه شود. عالوه موجب بدتر شدن كشمكش

در مقايسه با كشورهاي پيشرفته در  در رابطه با كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي و جهاني سازي در اين كشورها .7
روندي كندتر اتفاق افتاده است. عليرغم بكارگيري اصالحات گسترده سياستهاي تجاري در كشورهاي در حال 

محدود است. آزادسازي جريان سرمايه در   توسعه هنوز گسترة سياست آزاد سازي توسط اين كشورها كامالً
 تجاري و عمدتاً بخاطر جذب سرمايه مستقيم خارجي بوده است.كشورهاي در حال توسعه بيش از اصالحات 

سياستهاي آزادسازي و جهاني سازي و كاهش نقش دولت از سوي موسسات مالي چندجانبه براي كشورهاي در حال  .8
توسعه توصيه شده است و ادعا گرديده است كه پياده نمودن چنين سياستهايي براي اقتصاد كشورهاي آسيايي شرقي 

آميز بوده است. در صورتي كه تجربه ژاپن و كره جنوبي  ) و چين پس از مائو، موفقيت1945ژاپن پس از سال (شامل 
اند  دهد كه اين كشورها طي دوران صنعتي شدن و رشد سريع اقتصادي خود آن دسته سياستهايي را پذيرفته نشان مي

لي چند جانبه بوده است. براي مثال در دورة مناسبي كه كامالً مخالف با سياستهاي پيشنهاد شده از سوي سازمانهاي ما
گذاري خارجي بوجود  و موانعي بر سر راه سرمايه  اي به كنترل واردات خود پرداخته اين دو كشور بطور گسترده

آوردند و سياستهاي شديد هدايت صنعتي دولتي را پيش گرفتند و به اين طريق توانستند به تغييرات ساختاري 
 ست بزنند و سطح زندگي مردم خود را باال ببرند.اي د گسترده

دهد كه اين كشور از الگوي توسعه بانك جهاني كه  وضعيت درخشان اقتصادي چين در دوران پس از مائو نشان مي .9
مبني بر خصوصي سازي، آزادسازي و بازار رقابتي انعطاف پذير كه براي دستيابي به رشد اقتصادي سريع ضروري 

ه است. گرچه سياست بازار نيز تا حد زيادي در چين بكار گرفته شد ولي بازارها در چين چندان است تبعيت ننمود
توان اين  منعطف و رقابتي نبودند. از سوي ديگر در بسياري از بازارهاي مهم همانند سرمايه، كار و زمين كمتر مي

 سياست را مشاهده كرد. 
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شود كه سياستهاي نئوليبرالي پذيرفته شده توسط دولتهاي آمريكاي التين تحت قيمومت مؤسسات برتون  گفته مي .10
وودز در دهة گذشته لزوماً بهترين نوع آن نبوده است و علت عدم موفقيت اين كشورها در حصول رشد اقتصادي 

اتخاذ چنين سياستهايي شامل آزادسازي مالي دارند كه  بدين سبب بوده است. مخالفين نظر فوق در پاسخ ابراز مي
باشد كه در زماني كه بخشهاي بزرگي از اقتصاد ملي در وضعيت ضعيفي قرار دارند  المللي مي بيشتر و غالباً رقابت بين

 نمايد.  تر مي باشد اوضاع را وخيم گذاري كافي بدليل بحران بدهي مي كه خود ناشي از تداوم عدم سرمايه

توان اينگونه بيان كرد كه وضعيت موجود بدليل اوضاع  اقتصاد كشورهاي آفريقائي، بطور ضمني ميدر رابطه با  .11
باشد. اين كشورها در معرض شوكهاي  ضعيف اقتصادي آنهاست كه ناشي از ادغام بيشتر آنها در اقتصاد جهان مي

ا را در تعامل بيشتر با كشورهاي ها قرار گرفتند كه وخامت اوضاع آنه شديد خارجي ناشي از نرخهاي بهره و قيمت
 جهان رفع ننمود.

دهد كه بدون توجه به سطوح توسعه و درجه ادغام آنها در اقتصاد جهان تقريباً كليه كشورهاي در  ها نشان مي بررسي .12
هاي  هاي مشترك در رابطه با موضوعات جهاني شدن و همچنين مقوله حال توسعه در كليه مناطق عالئق و وابستگي

توانند سكوي مذاكراتي قويي از كشورهاي در حال  ازي و جهاني سازي دارند. اين كشورها با يكديگر ميآزادس
 توسعه تشكيل دهند و محور مذاكرات خود را بر موضوعات زير متمركز سازند:

مان المللي پول و آمريكا به انكتاد كه از نمايندگيهاي ساز فشارهاي مداومي از سوي بانك جهاني، صندوق بين  
شود. بنابراين ضروري است كه انكتاد (كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و  باشد وارد آورده مي ملل مي

تواند پايگاه سياسي براي گسترش  توسعه) مورد حمايت كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. از طرف ديگر آنكتاد مي
كالت توسعه اقتصادي كشورها در آينده نزديك قابل حل همكاري بين شمال و جنوب باشد. بايد توجه نمود كه مش

تواند به طول بيانجامد. براي كشورهاي جنوب ضروري خواهد بود كه آنكتاد را به  نيست و مذاكرات در اين زمينه مي
دهد  سازي را ارائه ها و استراتژيهايي براي كشورهاي در حال توسعه در چارچوب جهاني تواند رويه عنوان ارگاني كه مي

  بشمار آورند.
سازي به معناي سعي در ادغام سريعتر و  بهرحال انتخاب اولين بهترين سياست در رابطه با آزادسازي و جهاني  

نزديكتر نيست بلكه در عوض تعريف سياستهاي دقيق از ادغام اختياري يا به زبان ديگر يك نوع ادغام استراتژيك است. 
تواند سياستهاي ديگري ارائه دهد.  پذيرش نباشد آنكتاد مي برخي سياستها قابل اگر طبق دور مذاكرات اروگوئه اجراي

اي نيز باشد. اين كار بويژه در مورد كشورهاي  بايد اين سياستها به نحوي باشند كه مناسب قالبهاي فرهنگي هر جامعه
  سياري ضروريست.المللي ندارند ب اي كه واحدهاي توليديشان هنوز قدرت رقابت بين كمتر توسعه يافته

هاي الزم را براي اين مذاكرات  مذاكرات دور اروگوئه بهتر است مورد ارزيابي قرار گرفته و آنكتاد فرضيه  
دهد كه  گذاريهاي مستقيم خارجي سودآور نيستند. شواهد تاريخي و تجربي نشان مي فراهم سازد. براي مثال همة سرمايه

گذاري و انواع ارتباطاتي كه با اقتصاد داخلي برقرار  ست بلكه ماهيت سرمايهگذاري خارجي چندان مهم ني مقدار سرمايه
گذاري خارجي و  تر نياز است تا به بحث در مورد سرمايه نمايد مهم است. بهرحال آنكتادي با بنيادهاي جديدتر و قوي مي

اريها بتواند منافع كشورهاي در حال گذ المللي سرمايه هاي بين انتقال فنĤوري بپردازد. تا اينكه تحت پوشش موافقتنامه
  توسعه را نيز در برگيرند.

باشد. زماني كه شركتهاي  نقش مهم ديگر آنكتاد در تحوالت اقتصادي جهاني در رابطه با سياست رقابت مي  
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خود  چند مليتي در عوض رقابت با يكديگر به رقابت با بازارهاي داخلي كشورهاي در حال توسعه پرداخته و آنها را بين
  شود. كنند، نقش آنكتاد در كسب تجربه براي مقابله با آنها مهمتر مي تقسيم مي
دهند و ترتيبات  اي كه در ميان خود تجارت خاصي را انجام مي تعداد رو به تزايد گروههاي منطقه  
باشد.  آنكتاد ميآورد كه مستلزم بررسيها و نظارت  گذاري خاصي دارند بين كشورهاي عضو مسائلي به وجود مي سرمايه

  تواند باشد. ضمناً فراهم نمودن كمكهاي فني نيز از مقوالت ديگر مورد نظر در آنكتاد مي
سازي اگر موجب ايجاد همكاري بيشتر بين كشورهاي در حال توسعه با خودشان نگردد مفهوم  مقوله جهاني  

ر جهت ايجاد همكاري بين جنوب با جنوب در تواند حفظ نمايد. از جمله ديگر وظايف آنكتاد بايد د اصلي خود را نمي
  زمينه جريانهاي تجاري، فنĤوري و اطالعات باشد.

  
 روند تاريخي تشكيل سازمان تجارت جهاني

اند و بيشتر كشورهاي  كشورهاي در حال توسعه كمتر از يك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده
آيند. تجارت آنها بيشتر شامل صادرات مواد اوليه، سوخت،  ه حساب ميجهان نيز در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته ب

مواد معدني و محصوالت غذايي به كشورهاي صنعتي، غني و توسعه يافته است و در مقابل عمدتاً كاالهاي ساخته شده 
ع حاصل از رشد كنند. به دليل الگوي تجارت و شرايط خاص داخلي و نيز نحوه عملكرد نظام پولي بيشتر مناف وارد مي

رود. كشورهاي در حال توسعه سعي  اين كشورها از طريق بهبود مستمر رابطه مبادله به جيب كشورهاي توسعه يافته مي
كنند از طريق باال بردن قيمت كاالهاي صادراتي خود، طرحهاي تثبيت عوايد صادراتي و صنعتي شدن از طريق  مي

شود و اصالح نظام  اي تقسيم مي اي و غيرتعرفه ي كه به محدوديتهاي تعرفهجانشيني واردات يا ايجاد محدوديتهاي تجار
اند بيش از ساير  هاي گمركي كه بر حسب ارزش واردات تعيين شده پولي منافع را تا حدي متوجه خود نمايند. تعرفه

سهميه وارداتي يك شوند  گيرند و معموالً براي محدود كردن مقدار واردات وضع مي محدوديتها مورد توجه قرار مي
  شود و بسياري از اثرات تعرفه وارداتي را دارد.  محدوديت كمي مستقيم است كه بر واردات كاال وضع مي

دهد و ممكن است رفاه  بخشد حجم تجارت را كاهش مي وضع تعرفه معموالً رابطه مبادله كشور را بهبود مي
قدام متقابل بكنند كه در اين صورت هر دو كشور معموالً كشور را بهبود بخشد ولي ممكن است كشورهاي ديگر نيز ا

گويد تعرفه براي حمايت از توليد كنندگان  كنند. استدالالتي در حمايت از تعرفه شده است كه مهمترين آنها مي زيان مي
تا آنكه شود  داخلي در مقابل سياست ارزان فروشي كاالهاي وارداتي ديگران است، تعرفه موجب رشد صنايع داخلي مي

به كارآيي برسند و اينكه تعرفه در جهت حمايت از صنايعي است كه از نظر دفاع ملي اهميت دارد. به هرحال همه اين 
استدالالت بايد در هر مورد خاص دقيقاً ارزيابي شوند. داليل مختلف ديگري از قبيل ايجاد اشتغال و برقراري توازن در 

  شوند كه اهميت خاص خود را دارند. دي نيز گاه عنوان ميموازنه تجاري و حتي اهداف غير اقتصا
المللي بواسطه  دهد كه در طي اين دوره تجارت بين نشان مي 1939 -1921تجربه سالهاي بين دو جنگ 

محدود شده بود كه داليل اصلي آن ركود و بيكاري حاكم بر كشورهاي   ها و ساير موانع تجاري شديداً ها، سهميه تعرفه
فته بود. در حقيقت جنگ جهاني اول مشكالت زيادي براي كشورهاي اروپايي از قبيل كسري موازنه پرداختها، توسعه يا

كاهش ارزش پول و بيكاري گسترده بوجود آورد كه دولتهاي اروپايي و آمريكا را وادار نمود تا با اجراي سياستهاي 
پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهاني اول  حمايتي و اقدامات تالفي جويانه از صنايع خود حمايت نمايند.
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اي توسعه داده و باين ترتيب  كشورهاي اروپايي اقتصاد را بازسازي كردند و توليدات صنعتي خود را تا حد قابل مالحظه
 1927شد. به همين دليل كنفرانسي زير نظر جامعه ملل در سال  الملل مي وجود محدوديتها مانع از شكوفايي تجارت بين

ر شهر ژنو تشكيل شد تا موانع تجاري را برطرف نموده و راه را براي ايجاد يك ليبراليسم اقتصادي فراهم نمايند و د
(رفتار برابر با يكديگر) آماده نمايد. اما اعالميه پاياني اين كنفرانس به  15كشورها را براي رعايت شرط دول كامله الوداد

  صورت توصيه و سفارشات ارشادي باقي ماند و جامه عمل نپوشيد. 
هاي  باعث شد تا كشورها با وضع برخي سياستهاي اقتصادي همانند افزايش تعرفه 1930ركود اقتصادي دهه 

دار سازند. در اين راستا هر چند آمريكا و  مربوط به آزادي تجارت را خدشهوارداتي با تبعيض بين كشورها، اصول 
انگليس توانستند بطور كوتاه مدت بر برخي مشكالت اقتصادي خود فائق آيند وليكن مواجه با اقدامات تالفي جويانه از 

امت اوضاع اقتصادي افزوده الملل شديداً كاهش يافت و بر وخ سوي ساير كشورها گرديدند، كه نتيجتاً حجم تجارت بين
اي در اين راه  اين امر منجر به آن شد كه كشورها در جهت رفع موانع تجاري خود برآيند و قراردادهاي چندجانبه 16شد.

ها و لزوم ترميم خرابيهاي جنگ نظريه تنظيم روابط  تنظيم كنند. از سوي ديگر بروز جنگ جهاني دوم و بروز خشونت
المللي  الم را بيشتر تقويت كرد. كشورهاي عمده تجاري موافقت كردند تا سازمان تجارت بينتجاري بر اساس رقابت س

)ITOالمللي پول بوجود آيند. ولي از آنجائيكه آمريكا آنرا  المللي ترميم و توسعه و صندوق بين ) همراه با بانك بين
  تهديدي براي حق حاكميت آمريكا دانست سازمان ياد شده بوجود نيامد. 

هاي  رئيس جمهور امريكا طبق قانون مجاز شد تا با كشورهاي ديگر در جهت كاهش تعرفه 1934ر سال د
اين قانون بار ديگر بوسيله كنگره آمريكا مطرح و تمديد گرديد و طبق آن تعدادي از  1945متقابل مذاكره كند. در سال 

جاري با يكديگر به مذاكره نشستند در همين زمان هاي ت مورد كاهش تعرفه كشورها براي انجام مذاكرات چند جانبه در
نويس يك سازمان تجاري  اولين قعطنامه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد كشورها را براي تهيه پيش

هاي گمركي، تهيه موافقتنامه عمومي تعرفه و  دعوت كرد. در كنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گرديد كاهش تعرفه
(قبل از پايان جنگ) به دعوت  1944الملل. ناگفته نماند كه در سال  نويس سازمان تجارت بين و پيشتجارت (گات) 

كشور در برتن وودز تشكيل شد و طي آن  44رئيس جمهور وقت آمريكا روزولت كنفرانسي نيز با شركت نمايندگان 
و توسعه (بانك جهاني) نيز امضاء شد كه اين  المللي ترميم المللي پول و همچنين بانك بين موافقتنامه تاسيس صندوق بين

المللي كه بعد  توان به عنوان تالشي براي جلوگيري از بازگشت به هرج و مرج در بازرگاني و تامين مالي بين كارها را مي
 از جنگ جهاني اول حاكم شده بود قلمداد كرد. 

يشنهاد گرديد به منظور منع محدوديتهاي الملل نيز مطرح شد و پ در كنفرانس برتون وودز مشكالت تجارت بين
المللي تاسيس شود. براي تاسيس اين سازمان  ، سازماني تحت عنوان سازمان تجارت بين تجاري و كاهش حقوق گمركي

در لندن تشكيل شد. ولي اين  1946آمريكا برگزاري كنفرانسي را پيشنهاد كرد كه سرانجام در سال   1945در سال 
اي مركب از  ه پايان يافت. متعاقب اين كنفرانس، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل كميتهكنفرانس بدون نتيج

المللي كرد. اين كميته مقدمات  گيري تاسيس سازمان تجارت بين نمايندگان چند كشور از جمله آمريكا را مسئول پي
كشور جهان  56در هاوانا با شركت  كنفرانسي 1948تهيه منشور تجارت جهاني را تدارك ديد. متعاقب آن در سال 

                                                            
15- Most Favoured Nations  
16 - Anderson, Strengthening the global trading system from GATT to WTO. Center of Economic Studies, University of 
Adelaide (1996) P.3- 
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برگزار گرديد. در اين كنفرانس منشور تهيه شده مورد اعتراض بسياري از كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه قرار 
هاي ديگري هم به آن اضافه شد. كنفرانس هاوانا جداي از مساله تجارت به موضوعات ديگر نيز  گرفت. بنابراين پيشنهاد

ها هم پرداخت. چون كشورهاي در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع كشورهاي  ، توسعه و فعاليت كارتل نظير اشتغال
ديدند عمالً فقط كشورهاي  دانستند و كشورهاي پيشرفته نيز آن را به سود كشورهاي در حال توسعه مي پيشرفته مي

كشورها حتي آمريكا كه خود از طراحان آن بود  استراليا و ليبريا موفق به تصويب آن در پارلمان خود شدند و ساير
  نتوانستند آن را به تائيد كنگره خود برسانند.

المللي را هدايت كند و به مؤسسات برتن  هدف اوليه اين بود كه نهاد ثالثي ايجاد شود تا همكاري اقتصادي بين
كشور مواجه شد اين بود  50با استقبال  المللي پول) ملحق شود. طرح كامل آن ابتدا وودز (بانك جهاني و صندوق بين

) ITO) به عنوان يك كارگزاري تخصصي سازمان ملل متحد تاسيس شود. منشور (ITOالمللي ( كه سازمان تجارت بين
هاي كااليي  بسيار بلند پروازانه بود كه فراتر از نظامات تجارت جهاني قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه

  شد.  المللي و خدمات مي گذاري بين ب و كار محدودكننده، سرمايههاي كس رويه
) عمالً تحقق نيافت ولي يكي از موضوعات منشور اين سازمان ITOالملل ( بنابراين سازمان تجارت بين

كشور پيشرفته) منعقد  7كشور در حال توسعه و  16كشور ( 23پيشنهادي، قراردادي مشتمل بر چند ماده بود كه ميان 
به اجرا درآمد. پيمان  1948ديد. اين قرارداد به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات معروف گرديد كه از سال گر

توان به افزايش اشتغال، توليد، درآمد واقعي و ارتقاء سطح  گات به خاطر تحقق اهدافي منعقد گرديد كه از آن جمله مي
شود و  گات اين اهداف جز با توسعه تجارت جهاني محقق نميزندگي در كشورهاي عضو اشاره كرد. از ديدگاه 

المللي كه البته استثنائات متعددي نيز  يابد مگر با رفع موانع موجود بر سر راه مبادالت بين تجارت جهاني نيز توسعه نمي
  هاي سياسي و اقتصادي بود. داشت كه مبتني بر ضرورت

و ادامه حيات گات باعث شد تا گات رفته رفته وظايف  الملل از يك طرف عدم ايجاد سازمان تجارت بين
  . 17المللي تجاري ادامه فعاليت نمايد سازماني و تشكيالتي بيابد و عمالً به عنوان يك سازمان بين

  
  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)

، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) قواعدي را براي بخش زيادي از تجارت 1994تا  1948از سال 
المللي از نرخ بااليي برخوردار بود. اين سازمان بسيار خوب  جهاني وضع كرد و در طول اين دوره رشد بازرگاني بين

  بود.  سال يك سازمان و موافقتنامه موقتي 47استقرار يافت اما در طول 
هاي  آور نمودن محدوديت تعرفه نحوه فعاليت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاري به منظور كاهش و الزام

تا به امروز نه دور  1947المللي بوده است بطوريكه از سال  گمركي و ديگر موانع تجاري موجود بر سر راه مبادالت بين
 اند.  بعمل آمده است كه در زير ذكر شده هاي ساالنه بين كشورهاي عضو مذاكرات عالوه بر نشست

ميليارد دالر تجارت كه  10اي بود كه بر  مورد امتيازات تعرفه 45000نتيجه اولين دور مذاكرات توافق راجع به 
كشور شركت كننده همچنين توافق كردند كه بايد  23گرفت اثر داشت.  حدود يك پنجم كل تجارت جهان را در بر مي

                                                            
17 Thomas Dillon, The world Trade Organization: A New legal order for world trade. Michigan journal of international law 
(No. 16 1995) P. 32. 
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) را نيز بپذيرند. آنها معتقد بودند كه اين كار بايد به سرعت و در عين ITOجاري مندرج در منشور (برخي از قواعد ت
) ITOحال به صورت موقتي انجام شود تا از ارزش امتيازات مورد مذاكره حمايت شود. اين در حالي است كه منشور (

  همچنان در دستور مذاكره بود. 
هاي  دوره آنسي، توركوئي، ژنو و دور ديلون، كاهش اندك نرخعليرغم تالش زياد در مذاكرات چهار 

) و عدم تمايل اعضاي آن به ECتوان تشكيل جامعه اقتصادي اروپا ( اي حاصل گرديد. عمده داليل اين امر را مي تعرفه
ع به كاهش المناف اي به كشورهاي غير عضو و نيز عدم تمايل كشور انگلستان و كشورهاي مشترك اعطاي امتيازات تعرفه

  ترجيحات تجاري خود ذكر نمود. به عالوه در اين ادوار شيوه مذاكره كاال به كاال نيز تقريباً به حالت اشباع رسيده بود. 
در دور كندي بر خالف چهار دور مذاكرات قبلي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل گرديد و مجدداً گروه وسيعي 

 39تا  36هاي صنعتي از  ره قرار گرفتند كه به كاهش متوسط تعرفهاز محصوالت به ويژه محصوالت صنعتي مورد مذاك
المنافع و استفاده  قدرت انگلستان در ارتباط با كشورهاي جامعه مشترك درصد منجر گرديد. عمده داليل اين امر كاهش

در مورد تك  از پذيرش اصل كاهش عمومي به جاي شيوه مذاكره كاال به كاال بود. بر اساس اين اصل به جاي مذاكره
مذاكره در  گرديدند و تك كاالها هر يك گروه از كاالها مثل كاالهاي صنعتي يا گروهي از كاالهاي صنعتي انتخاب مي

يافت. به عالوه در اين دور  پذيرد و نتايج حاصل شده به تمامي كاالهاي گروه گسترش مي مورد اين گروه صورت مي
ل توسعه آنها از رعايت در اصل دول كامله الوداد و اصل معامله متقابل مذاكرات به منظور كمك به كشورهاي در حا

  اي صورت پذيرفت. معاف گرديدند. همچنين مذاكراتي در زمينه موانع غيرتعرفه
  دورهاي تجاري گات

 كشورها موفقيت  محل  سال

  23 گات قدرت اجرايي يافت  ژنو  1947
  13 هاكاهش تعرفه آنسي فرانسه  1949
  38 هاكاهش تعرفه توركوئي (انگلستان)  1951
  26 هاكاهش تعرفه  ژنو  1956
  26 هاكاهش تعرفه ژنو (دور ديلون) 1960 -1961
  62 قوانين ضد دامپينگ ژنو (دور كندي) 1964 -1967
  102 اي  اي و غيرتعرفهكاهش محدوديتهاي تعرفه دور توكيو  1979-1973
  123 سازمان جهانيتشكيل دور اروگوئه 1994-1986

  دور دوحه  2008-2000
اي كشاورزي و محيط زيست و اعطاي رفع موانع غيرتعرفه

  يارانه و قوانين ضد دامپينگ
152  

  
كشور از  102مذاكرات دور توكيو به مذاكرات چند جانبه تجاري معروف شده است. دور توكيو با حضور 

ها ادامه داد.  هاي گات براي كاهش فزاينده تعرفه ذاكرات به تالشبه طول انجاميد. اين دور از م 1979تا  1973سال 
اي و ساير اقداماتي كه  هاي گمركي به موانع غيرتعرفه موضوعات مورد بحث در اين دور عالوه بر كاهش بيشتر تعرفه
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وجه خاصي به مسائل گردند (از قبيل دامپينگ) نيز تسرّي يافت. به عالوه در اين دور ت الملل مي باعث تحريف تجارت بين
تجاري كشورهاي در حال توسعه معطوف گرديد و بر اين اساس سيستم ترجيحات عمومي كه در كل براي كشورها 

  گرفت بوجود آمد.  شرايط آسانتري را در نظر مي
، به طور ميانگين يك سوم حقوق و عوارض گمركي در نه بازار بزرگ صنعتي  در نتيجه اين دور از مذاكرات

ها در يك دور هشت ساله  درصد كاهش يافت. كاهش تعرفه 7/4آمد و ميانگين تعرفه محصوالت صنعتي نيز پائين 
  بندي شدند.  مرحله

هاي ديگر، دور توكيو نتايج متفاوتي داشت اين دور نتوانست با مشكالت اساسي كه بر تجارت  در موضوع
ها (تدابير اضطراري در  گذاشت مقابله كند و تهيه موافقتنامه جديد در خصوص حفاظت محصوالت كشاورزي اثر مي

هايي شكل گرفتند كه در برخي موارد  فقتاي موا مورد واردات) متوقف شد. با وجود اين در زمينه موانع غيرتعرفه
دادند. در اكثر موارد تعداد  هايي كامالَ جديد خبر مي كردند و در موارد ديگر از پيدايش زمينه مقررات گات را تفسير مي

ا را ها را امضاء كردند از آنجا كه تمام اعضاي گات آنه ها) اين ترتيبات و موافقتنامه كمي از اعضاي گات (عمدتاً صنعتي
ها چند جانبه نبودند اما نقطه شروع به  شوند. اين موافقتنامه نپذيرفتند به صورت غيررسمي مجموعه مقررات ناميده مي

آمدند. تعدادي از اين مجموعه مقررات در دور اروگوئه اصالح شدند و به تعهدات چند جانبه تبديل گشتند  حساب مي
يرفته شد. تنها چهار موافقتنامه ميان چند طرف باقي ماند كه در زمينه كه توسط تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني پذ

اعضاء سازمان تجارت  1997خريدهاي دولتي، گوشت گاو، هواپيماي غيرنظامي و محصوالت لبني هستند. در سال 
  كنند.  هايي مربوط به گوشت گاو و محصوالت لبني را از پايان همان سال لغو جهاني توافق كردند كه موافقتنامه

  توان به موارد زير خالصه نمود:  مجموعه مقررات دور توكيو را مي
 هاي صدور و مجوز واردات  رويه  
 ها و تدابير جبراني يارانه 

  خريدهاي دولتي  
  ضد دامپينگ 

  موانع فني تجارت 

 گذاري گمركي  ارزش  
  ترتيبات محصوالت لبني  
  ترتيبات گوشت گاو  
  تجارت هواپيماهاي غيرنظامي  

ترديد در بهبود اطمينان بخشي به آزادسازي  ند گات حوزة پوشش محدود و ماهيتي موقتي داشت اما بيهرچ
ها به تنهايي به  هايي را به همراه داشت. و حتي برخي بر اين باورند كه كاهش دائمي تعرفه بيشتر تجارت جهاني موفقيت

درصد در سال) كمك فراواني كرد.  8ميانگين (به طور  1960و  1950هاي  نرخ باالي رشد تجارت جهاني در دهه
نيروي محركه آزادسازي تجاري اطميناني بود تا رشد با ثبات تجارت، رشد توليد در عصر گات را سرعت بخشد. 
هجوم اعضاي جديد طي دور اروگوئه داللت بر اين موضوع داشت كه سيستم تجارت چندجانبه يك نقطه حركت 

  ي اصالحات اقتصادي و تجاري است. خوب براي توسعه و ابزاري برا
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همراه  1980و اوايل دهة  70ها به چنين سطح پائيني با ركود اقتصادي در دهه  موفقيت گات در كاهش تعرفه
بود. اين باعث شد تا دولتها تدابير ديگري را براي حمايت از بخشهايي كه با افزايش رقابت خارجي مواجه بودند 

، دولتهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي را بر آن داشت تا  ها ي و بسته شدن مداوم كارخانهبيانديشند. نرخ باالي بيكار
  ها را دنبال كنند.  ترتيبات مشاركت در بازار را با رقبا در پيش گيرند و براي حفظ تجارت خود سياست استفاده از يارانه

قبل شده بود. جهاني سازي اقتصاد در راه سال  40تر از  تجارت جهاني مهمتر و پيچيده 1980در ابتداي دهة 
، تجارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت، مورد عالقة بسياري از كشورها قرار گرفته بود و  بود

المللي افزايش يافته بود. توسعه خدمات به مسائلي همچون افزايش تجارت جهاني كاالها وابسته شده  گذاري بين سرمايه
نيز گات كمبودهايي داشت.، به عنوان مثال در كشاورزي از مفرهاي موجود در سيستم چندجانبه بود. در ساير موارد 

شد و تالش براي آزاد سازي تجارت كشاورزي با موفقيت كمي روبه رو بود. در بخش  برداري مي شديداً بهره
توافق قرار گرفت و به  مورد 1970و اوايل دهه  1960منسوجات و پوشاك استثنائاتي در نظام عادي گات در دهة 

ترتيبات الياف چندگانه منجر گرديد. علي رغم اينكه ساختار نهادي گات و سيستم حل اختالف خود مايه نگراني 
بودند. اين مشكالت و ساير عوامل اعضاي گات را به تالشي جديد براي تقويت و توسعه سيستم چندجانبه فراخواند. 

  ه مراكش و تشكيل سازمان تجارت جهاني نتيجه داد. اين تالش در دور اروگوئه با اعالمي
ترين دور مذاكرات تا به امروز بوده است كه هفت سال به طول  ترين و جامع مذاكرات دور ارگوئه طوالني

كشور  123توسط اعضاء امضاء گرديد. در انتهاي دور اروگوئه  1994آوريل  15انجاميد و موافقتنامه مقدماتي آن در 
گرفت. اين دور بزرگترين مذاكره تجاري تا آن زمان بود وشايد  و تقريباً همه مسائل تجاري را در برمي شركت داشتند

رسيد كه به شكست منجر  بتوان گفت بزرگترين مذاكره در نوع خود در تاريخ است. دور اروگوئه در مواقعي به نظر مي
جهاني بعد از جنگ جهاني دوم را به ارمغان آورد عليرغم ، اما در پايان اين دور بزرگترين اصالح سيستم تجارت  شود مي

دور اروگوئه مشاهده برخي نتايج دور از انتظار بود. تنها طي دو سال، شركت كنندگان روي   پيشرفتهاي سخت
اي از كاهشها در مورد حقوق و عوارض واردات بر محصوالت گرمسيري كه بيشتر توسط كشورهاي در حال  مجموعه

فصل اختالف تجديد نظر كردند كه برخي از اين  شد موافقت كردند. آنان همچنين در مقررات حل و ميتوسعه صادر 
درنگ اجرا شدند. آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سياستهاي تجاري اعضا براي شفاف ساختن  ضوابط بي

  رژيمهاي تجاري در سطح دنيا شدند كه بسيار مهم بود. 
اي، محصوالت منابع طبيعي، منسوجات و پوشاك، كشاورزي محصوالت گرمسيري،  غيرتعرفهها، موانع  تعرفه

، حل و فصل  گذاري ها، دارائيهاي فكري، اقدامات سرمايه مواد گات، مجموعه مقررات دور توكيو، ضد دامپينگ، يارانه
  اختالف، سيستم گات، خدمات در دستور كار دور اروگوئه بود. 

در اجالس وزراي اعضاي گات در ژنو پاشيده شد. گرچه وزراء قصد  1982وئه در نوامبر بذر اوليه دور اروگ
راه اندازند. اما اجالس بر سر موضوع كشاورزي متوقف گرديد و اين يك  داشتند كه يك مذاكره جديد و مهم

دستور جلسة  شكست براي گات ارزيابي شد. در حقيقت برنامه كاري كه وزراء در مورد آن توقف كردند، مبناي
  مذاكرات دور اروگوئه قرار گرفت. 

در  1986با وجود اين، اجماع براي قبول آغاز دور جديد توسط وزراء چهار سال به طول انجاميد و در سپتامبر 
) اروگوئه گرد هم آمدند. دستور جلسة مذاكرات در واقع همة موضوعات مهم در Puntadel Esteپونتادل استه (
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هاي جديد خصوصاَ تجارت خدمات و  بود كه سيستم تجاري را به حوزه ود. گفتگوها در پي اينسياستهاي تجاري ب
هاي اوليه  مالكيت معنوي توسعه دهد و تجارت در بخشهاي حساس كشاورزي و منسوجات را اصالح كند. تمام ماده

كه تا آن زمان مورد قبول  گات براي بازنگري در دستور كار قرار گرفت اين بزرگترين دستور مذاكرات تجاري بود
، وزراء براي 1988قرار گرفته بود و وزراء براي تكميل آن چهار سال مهلت در نظر گرفتند. دو سال بعد، در دسامبر 

ارزيابي نيمي از دور اروگوئه و بررسي پيشرفت كار دوباره در مونترال كانادا گرد هم آمدند. هدف اين بود كه دستور 
باقيمانده روشن كنند اما گفتگوها به بن بست انجاميد و به صورت الينحل درآمد تا اينكه مسئولين جلسه را براي دوسال 

  رسمي در ماه آوريل سال بعد به آرامي و بدون سر و صدا در ژنو ديدار كردند. 
وزراء طي اجالس مونترال در زمينه مجموعه نتايج اوليه توافق كردند كه شامل برخي امتيازات در مورد 

سترسي به بازار محصوالت گرمسيري به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه و ايجاد سيستم حل و فصل د
هاي تجاري اعضاء گات به  اختالفات كارا و نيز مكانيسم بررسي سياست تجاري بود كه براي اولين بار سياستها و رويه

وزراء بار ديگر  1990اكره موقعي كه در دسامبر شد. قرار بود اين دور از مذ صورت جامع و سيستماتيك بازنگري مي
در بروكسل با يكديگر ديدار كردند خاتمه يابد. اما آنان در مورد چگونگي اصالح تجارت محصوالت كشاورزي به 

  توافق نرسيدند و تصميم گرفتند كه به گفتگوها ادامه دهند. بدين ترتيب دور اروگوئه وارد سردترين دوران خود شد. 
نويس  چشم انداز ضعيف سياسي، كار فني به طور قابل توجهي ادامه يافت كه به تنظيم اولين پيش رغم علي

نويس همانند  در ژنو در دستور كار قرار گرفت. اين پيش 1991نويس در دسامبر  موافقتنامه نهايي منجر شد. اين پيش
رض واردات و باز كردن بازارهاي خدمات به دستورالعمل پونتادل استه بود. فقط استثناء در مورد كاهش حقوق و عوا

، مذاكرات با انتظارات  نويس مبنايي براي موافقتنامه نهايي قرار گرفت. در طول دو سال بعد آن اضافه شده بود. اين پيش
قواعد   ، دسترسي به بازار، شكست و موفقيت ادامه يافت. نكات اختالف برانگيز جديدي به بخش كشاورزي، خدمات

  پينگ و ايجاد يك نهاد جديد اضافه شد. اختالف بيشتر بين اياالت متحده و اروپا بود. ضد دام
، اياالت متحده و اتحاديه اروپا اكثر اختالفاتشان در زمينه كشاورزي را با روشي حل كردند 1992در نوامبر 

اياالت متحده، اتحاديه  Quadگروه چهار  1993شود. در ژوئيه  ناميده مي Blair Houseكه به طور غير رسمي توافق 
ها و ساير موضوعات مرتبط (دسترسي به بازار) به پيشرفت  اروپا، ژاپن و كانادا اعالم كردند كه در مذاكرات تعرفه

 1993دسامبر  15اند. حل نهايي موضوعات و مذاكرات براي دسترسي به بازار كاالها و خدمات تا  مهمي دست يافته
  كشور شركت كننده در اجالس مراكش موافقتنامه را امضاء كردند.  123تمام وزراي   1994آوريل  15طول كشيد. در 

 1990اين تأخير فوايدي در برداشت از جمله باعث مذاكراتي شد كه پيشرفت بيشتري را نسبت به آنچه در 
معنوي (دارايي  هاي مربوط به خدمات و مالكيت ممكن بود حاصل كرد به ارمغان آورد. براي مثال برخي از جنبه

فكري) و همچنين تشكيل سازمان تجارت جهاني از آن جمله است. اما وظيفه بسيار بود و خستگي مذاكرات فرسايشي 
شد. مشكل دستيابي به موافقتنامه كاملي كه تقريباَ همه موضوعات تجاري را  هاي تجاري دنيا احساس مي در بوروكراسي

هاي  پذير نيست. با وجود اين موافقتنامه اي در اين مقياس دوباره امكان مذاكره گيري شد كه در برگيرد باعث اين نتيجه
بعضي كشورها علناً  1996ها داشت. در سال  دور اروگوئه جدول زماني براي مذاكرات جديد در مورد برخي موضوع

عمومي تعرفه و تجارت  خواستار دور جديدي از مذاكرات در ابتداي قرن بعدي شدند. بايد توجه داشت كه موافقتنامه
الملل وجود داشت و ديگر  المللي كه در آن مقرراتي براي هدايت تجارت بين اي بين ابتدا دو چيز بود. يكي موافقتنامه
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  المللي كه بعدها ايجاد شد تا از موافقتنامه حمايت كند. سازماني بين
موافقتنامه گات وجود دارد، اما گات هم اكنون جاي خود را به سازمان تجارت جهاني داده است. امروز 

المللي نيست و به روز شده است. موقعي كه گات بعد از  مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلي اوليه براي تجارت بين
المللي عمدتاَ شامل تجارت كاال بود. از آن زمان بتدريج تجارت در خدمات  جنگ جهاني دوم ايجاد شد بازرگاني بين

يافت و همين طور  ت، بانكداري، بيمه، ارتباطات راه دور، مشاوره و غير آن) اهميت بيشتري مي(حمل و نقل، مسافر
شود.  ها (اختراعات و طراحي و كاالها و خدمات موضوع آنها كه مجموعاَ دارايي فكري ناميده مي تجارت در ايده

ن تجارت جهاني وارد گشته است. سازمان هاي جديد سازما موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت اصالح شده در موافقتنامه
هاي  ) و موافقتنامه جنبهGATSتجارت جهاني سه موافقتنامه گات به روز شده و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (

آورد. و يك مجموعه مقررات و يك سيستم  ) را در يك سازمان گرد هم ميTRIPsتجاري حقوق مالكيت معنوي (
اي از گات  اين سازمان وجود دارد. به طور خالصه سازمان تجارت جهاني امتداد سادهواحد براي حل اختالفات در 

المللي ديگر وجود ندارد، ولي موافقتنامه گات هنوز  نيست بلكه بسيار بيشتر از آن است. گات به عنوان يك سازمان بين
نامگذاري شده است. اصول  1994شود و متن به روز شده آن گات  ناميده مي 1947زنده است. متن قديمي گات، گات 

بيني است. در حقيقت سازمان تجارت جهاني به  كليدي گات شامل اصل عدم تبعيض، اصل شفافيت و اصل قابليت پيش
  تري از درون گات بيرون آمد.  شكل كامل

س ، موافقتنامه عمومي هرگز در پارلمانهاي اعضاء به تصويب نرسيد و هيچ شرطي براي تاسي گات موقت بود
هاي آن دائمي هستند. سازمان تجارت جهاني به عنوان  يك سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهاني و موافقتنامه

هاي سازمان تجارت جهاني را به تصويب پارلمانهاي  المللي مبناي قانوني مستحكم دارد. زيرا اعضاء موافقتنامه سازمان بين
وه عمل سازمان تجارت جهاني ناظر و حاكم هستند. سازمان تجارت جهاني داراي ها برنح  خود رسانده و خود موافقتنامه

اعضاء است در حالي كه گات داراي طرفهاي متعاهد بود و اين ويژگي گات را به عنوان يك متن قانوني زيرسئوال 
ي فكري را هم پوشش برد. گات با تجارت كاال در ارتباط بود در حالي كه سازمان تجارت جهاني خدمات و دارائيها مي
تر و خودكارتر از سيستم قديمي گات است و اجراي احكام  دهد. سيستم حل اختالف سازمان تجارت جهاني سريع مي

  تواند متوقف شود.  آن نمي
اي گات و مواد الحاقي به آن جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني ملحوظ  ماده 38مفاد موافقتنامه 
كه داوطلب عضويت در سازمان تجارت جهاني هستند به دنبال درخواست خود بايد با تشكيل سه  گرديد لذا كشورهايي

  گروه كاري در سه زمينه مشخص و مرتبط زير به مذاكره بپردازند. 
  مذاكرات سيستماتيك يا چند جانبه  -1
  مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار  -2
  مذاكرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات  -3

جلب رضايت دو سوم كشورهاي عضو جهت عضويت كشور متقاضي در سازمان تجارت جهاني ضروري 
است. به طور كلي الزامات عضويت در سازمان تجارت جهاني براي كليه كشورها به دو دسته الزامات عمومي و 

  شود اهم الزامات عمومي عضويت عبارتند از:  خصوصي تقسيم مي
  ني بر آن هاي مبت عدم تبعيض و رفتار -1
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  هاي دامپينگ  مخالفت با رويه -2
  هاي اعطاي تخفيف و تعرفه بندي رويه -3
  ارزش گذاري گمركي  -4
  حقوق و تشريفات وابسته به صادرات و واردات -5
  تدوين مقررات تجاري  -6
  هاي مقداري  پذيرش شرط حذف كلي محدوديت -7
  پذيرش موافقتنامه راجع به يارانه  -8
آميز و رعايت  پذيرش چهارچوب مربوط به بنگاههاي تجاري دولتي كه اين مؤسسات را به رفتاري غيرتبعيض -9

  كند  اصل شفافيت در تبادل اطالعات مكلف مي
  شود  هايي كه اتحاديه گمركي در مرز كشورهاي هم مرز و مناطق آزاد تجاري را شامل مي توافق -10
  ات پذيرش موارد استثناء از مقررات عمومي گ -11

الزامات خصوصي جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز براي هركشور متفاوت است و در مورد 
  الزامات خصوصي و قانوني عضويت ايران در اين سازمان در قسمتهاي بعدي اشاره خواهيم نمود. 

شان از طريق  چارچوب نظام تجارت جهاني بر اين اساس طرح گرديده كه به كشورها در ارتقاء توسعه اقتصادي
ها و ديگر موانع تجارت در خالل مذاكرات ميان اعضاء به عنوان راهكار بسط  بسط تجارت كمك كند. حذف تعرفه

تجارت مورد پذيرش واقع شده است. دسترسي به بازار به مفهومي كه سازمان تجارت جهاني مد نظر دارد، در مورد 
اي مطرح  هاي مقداري و ديگر اقدامات غيرتعرفه ا، رفع محدوديته كاالها از طريق اقدامات مرزي همچون كاهش تعرفه

است. در مورد كاالها، شرط الزم گات  گردد. هدف مذاكرات تجاري چند جانبه آزادتر كردن دسترسي به بازارها مي
ها بايد  وه، تعرفهبايد به عنوان تنها وسيله حمايت از صنعت داخلي مورد استفاده قرار گيرد. به عال  آن بوده است كه تعرفه

بيني پذيري و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسي به بازار به عنوان يكي از مفاهيم و اهداف اساسي  دو ويژگي پيش
  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهاني تحقق يابد.

ميالدي آغاز شد. كه اولين دور مذاكرات  2002ل دور جديد مذاكرات تجاري جهان از ابتداي فوريه سا
و نهمين دور مذاكرات از زمان تأسيس  1995آزادسازي تجاري جهان پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني در سال 

دور ابتدا قرار بود همزمان با سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان  شود. اين محسوب مي 1947موافقتنامه گات 
در شهر سياتل آمريكا آغاز شود اما به دليل اختالف نظر كشورهاي عضو در دستور كار،  1999سال تجارت جهاني در 
شود تا زمان چهارمين نشست كنفرانس  اين خصوص موفق نبود و آغاز اين دور كه دور دوحه ناميده مي نشست سياتل در
 2002دوحه، اين دور از مذاكرات از آخر ژانويه در شهر دوحه قطر به تعويق افتاد. بر اساس بيانيه  2001وزيران در سال 

  18) ادامه دارد.2008پايان خواهد پذيرفت كه هنوز (در سال  2005آغاز و تا اول سال 

  موضوعاتي كه در دوردوحه در دستور كار مذاكرات قرار دارند شامل دسترسي به بازار محصوالت كشاورزي،
در   هاي رقابتي، شفافيت گذاري و تجارت ارتباط ميان تجارت و سياست  هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، سرمايه جنبه

سازي و همكاري  رت و محيط زيست، ظرفيتخريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان تجارت جهاني، تجا
                                                            
18 The Doha agenda, http://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/doha1_e.htm 
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آوري، برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، كم  فني، تجارت الكترونيكي، تجارت و انتقال فن
هاي قبلي سازمان  ترين كشورها و اقتصادهاي كوچك و مسائل و موضوعات مربوط به اجراي موافقتنامه يافته توسعه

 باشد.  تجارت جهاني مي

درصد تجارت  90كه تقريباَ  19عضو سازمان تجارت جهاني هستند 2008مي  16كشور تا  152ر حال حاضر د
، در برخي موارد استثناء كشورهاي عضو  اند. با توجه به مقررات خاص اين سازمان جهاني را به خود اختصاص داده

شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر  رشان ميبر كاالهايي كه از كشورهاي غير عضو وارد كشو 20درصد 600توانند تا  مي
المللي و ناتواني از صادر كردن كاال به ساير كشورهاست. از آنجائيكه  عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين

كشور جهان برخوردار و نتيجه سالهاي سال مذاكرات سخت،  152قوانين و مقررات سازمان جهاني بازرگاني از پشتيباني 
  توان آن را ناديده گرفت. اوم و جدي ميان كشورهاست نميمد

هاي متعدد اين سازمان  همزمان با نشست  اينكه اين مقررات عادالنه است يا نه جاي بحث دارد. در سالهاي اخير،
قتصاد هاي توام با خشونت نسبت به جهاني شدن ا ، آمريكا، ايتاليا و يونان، اعتراض در نقاط مختلف جهان مانند سياتل

ريزي شده است. كشورهايي كه در آنها  و اساس اين سازمان بر تفكر اقتصاددانان غرب پي گردد. پايه مشاهده مي
اي هماهنگ  اجتماعي و فرهنگي به گونه داري در بخشهاي مختلف توليدي، خدماتي، پولي و مالي،  ابزارهاي نظام سرمايه

امل يافته است. در حقيقت اين سازمان شكل توسعه يافته چنين نظامي و تنگاتنگ تدريجاَ طي پنج قرن نضج گرفته و تك
فرهنگي و اقتصادي  المللي مجال فعاليت و گسترش يافته است. مشكالت متعدد اجتماعي، سياسي، است كه درسطح بين

تر از آن  يدهكشورهاي در حال توسعه و تعامل آنها به نحوي كه هريك زاييده و در عين حال متاثر ا ز ديگري است پيچ
نمايد كه سهم قابل توجهي از بازار جهاني نصيب آنها شود. هر چند كشورهاي تازه صنعتي شده در چند دهة اخير  مي

اند و اكثريت كشورهاي در حال توسعه در اين مسابقه در ابتداي راهند  راههايي براي صنعتي شدن و توسعه اقتصادي يافته
و اقتصادي خود بپردازند تا با علم و آگاهي و اتخاذ  هاي سياسي، فرهنگي ي در زمينهو بايد به انجام اصالحات گوناگون

كن كردن مشكالت نمايند. سياستگذاراي اقتصادي،  سياستهاي مديريتي صحيح و بلندمدت در سطح كالن، اقدام به ريشه
ها در  درك اهميت زمان و لحظه المللي، به روز بودن اطالعات و سياسي و بازرگاني و وقوف بر مسائل و تحوالت بين

  گيري از ويژگيهاي مورد نياز بقا در دهكدة جهاني عصر حاضر است.  تصميم
در سازمان تجارت جهاني از بدو تاسيس با توجه به شكاف رفاهي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي 

ر دور اروگوئه مقرر گرديد از سال امتيازاتي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است. براي نمونه د
هاي صنعتي پنج سال براي هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين سازمان تجارت جهاني فرصت داشته  ، كشور1995

باشند در حالي كه اين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين گرديد. ولي آيا شكاف توسعة كشورهاي 
سال است. براي برخي از كشورهاي در حال توسعه اين شكاف از يك قرن هم  5زماني صنعتي و در حال توسعه از نظر 

المللي قابل  المللي كشورهاي در حال توسعه در سازمانهاي بين كند. از سوي ديگر بايد اذعان كرد كه نفوذ بين تجاوز مي
ي كه در سازمان تجارت جهاني دارند و با مقايسه با نيمة اول قرن بيستم نيست. كشورهاي در حال توسعه با توجه به اكثريت

توانند امتيازهاي قابل توجهي در صحنة تجارت  هماهنگي و همكاري و افزايش توان علمي، فني و اطالعاتي خود مي
                                                            
19 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
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هايي به آن  سال حيات خود چندين بار اصالح و موافقتنامه 48جهاني كسب كنند. همانطوريكه اشاره شد گات در طول 
  اضافه شد. 
  

  داف تشكيل سازمان تجارت جهاني اه
مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار در دور اروگوئه در مقايسه با ادوار پيشين تا حدود زيادي وضعيت را 

 توان به شرح ذيل خالصه نمود:   بهبود بخشيد. ويژگيهاي اصلي نتايج اين دور را مي

 محصوالت صنعتي هستند، بسيار باالتر از مقاديري است كه هايي كه كشورها متعهد به اعمال آن بر  كاهش تعرفه
 در دور توكيو صورت گرفت.

  اند محدوديتهايي را كه طبق ترتيبات  ه با تصويب موافقتنامه راجع به منسوجات و پوشاك، كشورها توافق نمود
 كنند. تدريجاً حذف 2005ساله يعني تا اول ژانويه  10الياف چندگانه وجود دارد، ظرف يك دوره 

  موافقتنامه راجع به كشاورزي چارچوبي را براي قراردادن تدريجي تجارت محصوالت كشاورزي تحت نظامات
 گات و براي آزادسازي تجارت در اين بخش ايجاد كرده است.

 هاي  نمودند، تعرفه  هاي در حال گذار، كه فعاالنه در مذاكرات شركت كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد
 اند. تي و كشاورزي خود را كاهش دادهمحصوالت صنع

 هاي كشورهاي توسعه يافته، در برابر افزايشهاي بيشتر تثبيت شده است. در كشورهاي در حال  تقريباً تمامي تعرفه
اي افزايش يافته  هايي كه تثبيت گرديده بطور قابل مالحظه توسعه و داراي اقتصاد در حال گذار، سهم تعرفه

 است.

نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و همچنين در موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني در مقدمه موافقت
  باشد:  اند. اهداف گات از قرار زير مي اهداف گات و سازمان تجارت جهاني اعالم شده

  ارتقاي سطح زندگي  -1
  تضمين اشتغال كامل  -2
  حجم زياد و افزايش دائمي درآمد واقعي و تقاضاي مؤثر  -3
  ل از منابع موجود جهان استفاده كام -4
  توسعه و گسترش توليد و تجارت كاالها  -5
  در موافقتنامه تاسيس تجارت جهاني اهداف بصورت زير كامل گرديدند. -6
  توسعه وگسترش توليد تجارت كاال و خدمات  -7
  استفاده بهينه از منابع موجود در جهان  -8
  حفظ و حراست محيط زيست  -9

توسعه، مخصوصاَ كشورهايي كه بهرة بسيار اندكي از توسعه  كوشش براي افزايش سهم كشورهاي در حال -10
 اند و شناسائي حق مشروع آنها در دستيابي به توسعة اقتصادي.  داشته

) فقط ناظر بر تجارت كاال بود، سازمان تجارت جهاني در دو 1947موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 
ي نيز وارد شد. در حوزه خدمات، موافقتنامه عمومي خدمات و حوزه اصلي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكر
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هاي تجاري حقوق مالكيت فكري از دستاوردهاي مذاكرات دور اروگوئه  در حوزه مالكيت فكري، موافقتنامه جنبه
رزي، المللي دور مانده بودند (نظير محصوالت كشاو شوند. ضمناً كاالهايي كه قبالً از نظام تجارت آزاد بين محسوب مي

هاي عمومي از اين  هاي كااليي اين سازمان درآمد. هريك از موافقتنامه منسوجات و پوشاك) نيز تحت شمول موافقتنامه
هاي خاص تنظيم شود. سازمان تجارت جهاني با طيف وسيعي از فعاليتها، نظير  قابليت برخوردارند كه ذيل آنها موافقتنامه

ارتباطات راه دور، خريدهاي دولتي، استانداردهاي صنعتي، مقررات  كشاورزي، منسوجات و پوشاك، بانكداري،
هاي آن طوالني و پيچيده است لكن اصول بنيادين  دارائيهاي فكري و غيره ارتباط دارد، موافقتنامه بهداشت مواد غذايي، 
  باشد:  آن به صورت زير مي

  شود.  ) و رفتار ملي تقسيم ميMFNاصل عدم تبعيض كه خود به دو قسمت دول كامله الوداد ( )1(
) اعطاي بهترين وضعيت تجاري اعطا شده به هر عضو به ديگر اعضاست و  MFNالوداد ( كامله شرط دولت

شرط رفتار ملي بدين معني است كه پس از عبور از مرز و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه تبعيضي بين كاال و 
موافقتنامه عمومي تعرفه و  1ده كاالي داخلي صورت نگيرد. ماده كننده كاالي خارجي با كاال و عرضه كنن عرضه

آميز را منع  موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت رفتارهاي تبعيض 2و ماده  1994تجارت 
ة اعضاء كه اند. طبق اين مواد كاال و خدمات وارداتي به كشورهاي عضو بايد مشمول مقرراتي مشابه و يكسان با هم كرده

  باشد است.  همان شرط دول كامله الوداد مي
آميز نسبت به كاالهاي وارداتي در مقابل كاالهاي  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت رفتار تبعيض 3طبق ماده 

داخلي ممنوع است. طبق اين ماده كشورهاي عضو از اتخاذ آن دسته از سياستهاي داخلي كه به اعطاي امتيازات و 
توانند بر توليدات داخلي مشابه كاالهاي  اند. مثالَ نمي ها نسبت به كاالهاي مشابه وارداتي منجر شود منع شده تمساعد

  وارداتي ماليات كمتري وضع نمايند. 
  اصل آزادسازي تجارت  )2(

هاي  ها، محدوديت هاي گمركي و ماليات هيچ يك از اعضاء حق ندارند جز تعرفه 1994گات  11طبق ماده 
ها شامل كليه محدوديتها از قبيل سهميه بندي  را در واردات و يا صادرات كاالها به وجود آورند. اين محدوديتديگري 

گردد. اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع  ارز و غيره مي مجوز و سياستهاي نرخ واردات و صادرات و الزام به اخذ
ها صورت  ها و تعهد به كاهش تدريجي سطح تعرفه تثبيت سقف تعرفهها،  اي و تبديل آن به تعرفه تدريجي موانع غيرتعرفه

  گيرد. مي
  هاي گمركي  اصل كاهش تعرفه )3(

هاي چند جانبه سازمان وارد  نامه شود عالوه بر الحاق به موافقت هر كشور عضو سازمان تجارت جهاني مي
دهد. حداكثر ميزان تعرفه در جدول  مي هاي خود را كاهش گردد و تعرفه مذاكرات دو يا چند جانبه با ديگر اعضا مي

ها را  گردند بتدريج تعرفه اي اخذ نمايد. كشورها متعهد مي شود و حق ندارد بيش از آن تعرفه هاي كشور وارد مي تعرفه
هاي  كاهش دهند. اين اصل در طول پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهاني به نتايج مطلوبي رسيده و سطح تعرفه

   .21اند دريج كاهش يافتهگمركي بت

                                                            
21 - Trebilock & Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90 
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  اصل شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري  )4(
كليه قوانين و مقررات و تصميمات قضايي و  1994موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  10طبق ماده 

هاي اداري كه به وسيله هر يك از كشورها برقرار شده است و به نحوي در فروش، توزيع و حمل و نقل و  دستورالعمل
موافقتنامه عمومي اين امر راجع به  3ها تاثير داشته باشد بايد شفاف شود. در مقررات ماده  نبارداري و مونتاژ كاالبيمه و ا

  تجارت خدمات نيز الزامي شده است. 
 اصل تجارت عادالنه يا منصفانه )5(

هاي غير  كننده تجارت همچون يارانه اي براي رقابت كارآ با حذف موانع مختل اين اصل براي ايجاد زمينه
حلها در مقابل تجارت غير  ست. ارائه راه زننده به توليد و تجارت كشورها مجاز، فروش زير قيمت كاال و موارد آسيب

عادالنه نيز از طريق ابزارهاي دفاعي همچون وضع عوارض جبراني يا اقدام ضد قيمت شكني (ضددامپينگ) يا اعمال 
  گيرد. ها صورت مي حفاظت

 ه با كشورهايي كه كمترين درجه توسعه يافتگي را دارند.اصل حفظ رفتار ويژ )6(

اين اصل براي همياري با كشورهاي در حال توسعه در تحميل تغييرات كمتر و انجام اصالحات در مدتي 
 تر، و بصورتي يك طرفه مطرح شده است. طوالني

شت انسان و اعمال برخي استثنائات در تعهدات قبول شده براي حفظ نظم عمومي، اخالق و بهدا )7(
 حيوان و غيره. 

  توان در موارد عمومي زير دانست: مزاياي عضويت در سازمان تجارت جهاني را مي
 تواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً عضو اين سازمان است. هر عضو سازمان تجارت جهاني به راحتي مي  
  گرفته شود، همان محدوديت براي هر نوع محدوديتي كه مثالً براي واردات كاالهايي در يك كشور در نظر

  گردد. كشور صادركننده ديگر نيز خود به خود منظور مي
 .دسترسي مداوم به بازارهاي عضو سازمان تجارت جهاني با عوارض گمركي مطمئن و تثبيت شده  
 گردد. تك آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم مي تسهيالت تجاري با كشورهاي عضو بدون اينكه با تك  

باشد و در اين ارتباط  يكي از وظايف سازمان تجارت جهاني بررسي متناوب سياست تجاري كشورهاي عضو مي
كند. از اين جهت شفاف بودن سياستها و مقررات از اهميت  هاي منظمي از اين بررسيها منتشر مي گزارش

  پذيرد:  ورت ميبسياري برخوردار است. در چارچوب سازمان تجارت جهاني اين كار از دو طريق ص
 ها و قوانين خود. با الزام دولتها به مطلع ساختن سازمان و كشورهاي عضو از سياست   
 هاي تجاري آنها. تك كشورهاي عضو و سياست هاي منظم درباره تك انجام بررسي 

اگرچه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو بخشي از الزامات توافقهاي دور اروگوئه است، اما انجام اين 
ها عمالً پيش از اتمام مذاكرات اين دور آغاز گرديده بود. كشورهاي حاضر در دور اروگوئه در جلسه  ررسيب

ها موافقت كردند و متعاقب آن، در سال بعد اولين بررسي از  با آغاز اين بررسي 1988وزيران در دسامبر سال 
پذيرفت از اينرو  حت قواعد گات صورت مياين نوع انجام گرديد، اما به دليل آنكه در آن هنگام اين بررسي ت

داد ولي سپس حوزه بررسي نيز گسترش يافت و تجارت خدمات و حقوق  صرفاً تجارت كاالها را پوشش مي
 گرفت. مالكيت فكري را نيز در بر
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 اهداف زير در پس بررسي سياست تجاري مد نظر سازمان تجارت جهاني است:

  هاي كشورها از طريق نظارت پيوسته. و رويهافزايش شفافيت و شناخت سياست تجاري 

 هاي عمومي و بين دولتي درباره موضوعات مربوطه. باال بردن كيفيت مباحثات و بررسي 

 ها بر نظام تجاري جهان . امكان پذير ساختن بررسي ها و ارزيابي تأثيرات سياست 

و بررسي قرار گرفته باشند.  سياست تجاري همه كشورهاي عضو بايد طي يك دوره زماني خاص مورد مالحظه
 ها بستگي به اندازه اقتصاد كشورهاي عضو دارد كه تقريباً به صورت زير است: تناوب بررسي

، يعني اتحاديه اروپا، اياالت متحده، ژاپن  دهند  چهار اعضايي كه بيشترين حجم تجارت را به خود اختصاص مي
 گيرند. قرار ميو كانادا، تقريباً هر دو سال يك بار مورد بررسي 

 گردند. شانزده كشور ديگر (برحسب سهم شان در تجارت جهاني)، هر چهار سال يك بار بررسي مي

ترين كشورها تناوب  مابقي كشورها نيز هر شش سال يك بار، البته با اين احتمال كه براي كم توسعه يافته
 ها شايد از مرز شش سال نيز بگذرد. بررسي

گردد: يك گزارش توسط كشور تحت بررسي و به جهت اعالم سياستها و  يه ميدر هر بررسي، دو سند ته
  گزارش ديگر بطور مستقل توسط دبيرخانه سازمان تجارت جهاني.

سازمان تجارت جهاني با ايجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختالفات كه برخي ضعفهاي قبلي گات را برطرف  
آيد. تفاهمنامة حل و فصل اختالفات نظامي مبتني بر  روگوئه بشمار ميكند، يكي از دستĤوردهاي مذاكرات دور ا مي

باشد. حوزه شمول اين تفاهمنامه بسيار گسترده و متنوع است و تقريباً كليه  هاي مشخص مي االجل قواعد شفاف و ضرب
ركن حل اختالف  شود. متولي اجراي قواعد و مقررات تفاهمنامه، هاي سازمان تجارت جهاني را شامل مي موافقتنامه

 باشند. است كه اعضاي آن همان اعضاي شوراي عمومي سازمان مي

ها يا تعهداتش  كند كه عضوي معتقد باشد عضو ديگر قواعد يكي از موافقتنامه معموالً اختالف زماني بروز مي
ات است، در را نقض كرده است. با توجه به اينكه هدف مكانيسم حل اختالف تضمين راه حلي مثبت براي اختالف

تفاهمنامه مقرر شده طرفين قبل از مطرح كردن قضيه نزد ركن حل اختالف بايد در اين خصوص با يكديگر مشورت 
توانند به منظور دستيابي به راه حل مرضي الطرفين، از دبيركل درخواست مساعي جميله نمايند. در  كنند. بعالوه طرفين مي

تواند از ركن حل اختالف درخواست تشكيل  ريق مشورت، شاكي ميصورت شكست تالشها براي حل اختالف از ط
نمايد. ركن گزارش را  هيأت رسيدگي نمايد. هيأت رسيدگي ظرف مهلت مقرر به قضيه رسيدگي و به به ركن اعالم مي

ي تصويب خواهد كرد مگر اينكه اجماع برخالف آن باشد يا تقاضاي استيناف شود. استيناف محدود به موضوعات حقوق
باشد. ركن دائمي استيناف نيز ظرف مهلت خاصي گزارش خود را به ركن  مطرح شده در گزارش هيأت رسيدگي مي

كند. براي حل و فصل مؤثر اختالفات، فاصله زماني تشكيل هيأت رسيدگي تا صدور رأي نهايي  حل اختالف تقديم مي
 تجاوز كند. ماه  12ماه و با استيناف از  9در صورت عدم استيناف نبايد از 

ها مغايرت دارد، ابتدا ركن حل اختالف از  هنگامي كه مشخص شد اقدامات يك عضو با مقررات موافقتنامه
خواهد كه از اقدامات مزبور دست بردارد و در صورتي كه عملي نباشد، جبران به عنوان اقدامي موقتي  عضو مذكور مي

هاي حل  دبيري كه تفاهمنامه در اختيار عضوي كه به رويهشود. آخرين ت تا زمان توقف اقدامات خاطي اعمال مي
هاي تحت پوشش  دهد، امكان تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقتنامه اختالف متوسل شده قرار مي
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ه ركن بر مبناي تبعيضي در مقابل عضو ديگر است به شرط اينكه ركن حل اختالف اجازه چنين اقداماتي را بدهد. بعالو
  ها و احكام مصوب، نظارت خواهد داشت. حل اختالف بر اجراي توصيه

 
  ساختار سازمان تجارت جهاني

المللي  صرفاً يك معاهده چند جانبه بود و بنا بود كه تحت كنترل و نظارت سازمان بين 1947هر چند گات 
ولي به علت عدم تشكيل اين سازمان، گات از تشكيالت ضعيفي منحصر به دبيرخانه برخوردار   اجرا شود،  )ITOتجارت (

بود. يكي از توفيقات مهم مذاكرات دور اروگوئه، ايجاد يك سازمان تجاري جهاني منسجم و دائمي به جاي دبيرخانه 
  تر است:  تر و مناسب گات است. سازمان تجارت جهاني از سه نظر داراي تشكيالت منسجم

  هاي تجاري  ايجاد يك ركن دائمي براي بررسي خط مشي –الف 
ها و تدابير اتخاذ شده به وسيله اعضا در  هاي تجاري وظيفه دارد تا به طور مستمر سياست ركن بررسي خط مشي

ت به كشورهاي عمده مورد تجارت كاال و خدمات را بررسي نمايد. اين ركن موظف است تا هر چهار سال يك بار (نسب
ها و تدابير تجاري اعضا را مورد بررسي قرار داده، گزارشي در اين رابطه تهيه كند.  تجاري هر دو سال يك بار) سياست

گيرد. هرگونه  اين گزارش همراه با توضيحات دولت متبوع آن كشور منتشر شده و در معرض ديگر كشورها قرار مي
هايي استوار است. هدف از مقررات مربوط به مكانيسم بررسي خط  چنين گزارش العمل كشورها عمدتاً بر اساس عكس
باشد. اين  هاي تجاري تضمين وفاداري اعضا به مقررات سازمان و نظارت بر انجام تعهدات تقبل شده آنها مي مشي

اي از  انهطرف هاي تجاري كشورها شفاف شده و درك صحيح و بي ها موجب خواهد شد تا مقررات و سياست بررسي
  ها و تدابير اتخاذ شده اعضاء به دست آيد.  سياست

  ايجاد يك ركن دائمي براي حل و فصل دعاوي  –ب 
براساس مقررات سازمان تجارت جهاني اعضا نبايد به اتخاذ تصميمات يكطرفه عليه يكديگر اقدام كنند. آنها 

جارت جهاني و طبق مقررات سازمان، حل و فصل موظفند تا دعاوي خود را از طريق ركن حل و فصل دعاوي سازمان ت
و يا از طريق  گري، سازش كنند. چنانچه طرفين يا طرفهاي دعوا توافق كنند، موضوع مورد اختالف بر اساس ميانجي

گري يا سازش، كشور شاكي ممكن  مساعي جميله حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق و يا شكست ميانجي
ا طبق مقررات حقوقي درخواست كند. حل و فصل اختالفات بر اساس تفاهمنامه حل و فصل است حل و فصل دعوا ر

  دعاوي انجام خواهد گرفت و ركن حل و فصل دعاوي وظيفه اداري آن را به عهده خواهد داشت. 
  ايجاد يك رويه منظم براي نشست وزيران كشورهاي عضو  –ج 

بيني شده است.  راي نشست وزيران كشورهاي عضو پيشطبق مقررات سازمان تجارت جهاني، رويه منظمي ب
موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني، كنفرانس وزيران حداقل هر دو سال يكبار تشكيل خواهد شد كه  4طبق ماده 

هايي منظم و در سطح عالي براي  در سنگاپور بود. مقصود از اين مقررات، ايجاد نشست 1996اولين آنها در اواخر سال 
هاي الزم براي مذاكرات چند  نويس المللي و تهيه پيش حث پيرامون مشكالت موجود، توسعه و بهبود سيستم تجاري بينب

رود با برقراري اين رويه منظم، مشكالت قبلي گات در جمع كردن نمايندگان عالي كشورها  باشد. اميد مي جانبه آتي مي
  براي انجام مذاكرات تكرار نشود. 

ترين ركن سازمان است كه  گيري سازمان تجارت جهاني، كنفرانس وزيران عالي مراجع تصميمدر تشكيالت و 
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متشكل از نمايندگان همه كشورهاي عضو بوده و بايد حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه دهد. كنفرانس وزيران 
  هاي چند جانبه سازمان هر تصميمي را اتخاذ كند.  صالحيت دارد تا طبق موافقتنامه

امور روزانه سازمان تجارت جهاني به عهده شوراي عمومي است كه تحت كنترل و نظارت كنفرانس وزيران 
ماه يكبار تشكيل شده و وظيفه دارد تا وظايف كنفرانس  2باشد. شوراي عمومي تقريباً هر  بوده و متشكل از كليه اعضا مي

رش دهد. شوراي عمومي داراي سه شوراي فرعي به نام وزيران را در غياب آن انجام داده و به كنفرانس وزيران گزا
  هاي تجاري مالكيت معنوي است. و شوراي مرتبط به جنبه شوراي تجارت كاال، شوراي تجارت خدمات

هاي  شوراي عمومي قابليت دارد تا در موارد مقتضي به ركن حل و فصل دعاوي و يا ركن بررسي خط مشي 
. به عبارت ديگر، شوراي عمومي در موارد الزم در ركن حل و فصل دعاوي و يا ركن بررسي  تجاري تبديل شود

  شود.  ها و تدابير تجاري تشكيل مي سياست
ژنو واقع است. در راس دبيرخانه دبيركل قرار دارد كه توسط كنفرانس  دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در

  گردد.  وزيران انتخاب مي
هاي تجاري،  اي دارد كه از تعدادي مشاور، نمايندگان بخش خصوصي، سازمان هر عضوي در كشور خود اداره

ها در ژنو داراي يك مركز دائمي شود. اكثر كشور هاي صنعتي و توليدي تشكيل مي هاي كشاورزان و ديگر گروه اتحاديه
كنند. البته در موارد خاص،  هستند كه تحت رياست سفير يا وزير ويژه آن كشور نزد سازمان تجارت جهاني فعاليت مي

 –اي براي مقاصد خاصي اعزام كند. كشورهايي كه عضو يك اتحاديه تجاري  يك كشور ممكن است نمايندگان ويژه

كنفرانس وزيران

ركن حل و فصل 
اختالفات 

كميته حل اختالف كميته تجديد نظر

شوراي عمومي

شوراي تجارت كاال شوراي تجارت خدمات هاي  شوراي جنبه
تجارت مالكيت معنوي

هاي   بررسي خط مشي 
تجاري
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هاي خود را نزد سازمان تجارت جهاني هماهنگ كرده و نقطه نظرهاي واحدي را  فعاليت كنند اقتصادي هستند سعي مي
ها وابسته  اتخاذ نمايند. اين هماهنگي تا اندازه زيادي به همبستگي كشورهاي عضو آن اتحاديه و وحدت اقتصادي آن

عضوي آسĤن داراي نقطه نظرهاي  است. به عنوان نمونه، كشورهاي اروپايي عضو اتحاديه اروپا در مقايسه با كشورهاي
  تري هستند. تر و يكسان به مراتب هماهنگ

گيري، سازمان تجارت جهاني در واقع ادامه دهنده رويه گات است كه تصميمات بايد بر  در شيوه تصميم 
اساس توافق جمعي و نه بر اساس راي گيري به عمل آيد. اين رويه باعث خواهد شد تا منافع تك تك كشورها مورد 

ند. زماني كه اعضا به يك توافق جمعي دست توجه قرار گيرد و اكثريت نتوانند نظريات خود را به ديگران تحميل كن
گيري  گيري شود. اين راي دهد تا راي كنند، موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني در چهار مورد اجازه مي پيدا نمي

بيني شده است.  هاي گوناگون پيش گيري هاي متفاوتي براي تصميم بر اساس يك كشور، يك راي استوار است. اكثريت
هاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني نياز به اكثريت سه چهارم آرا دارد. همين اكثريت الزم  كدام از موافقتنامهتفسير هر 

هاي چند جانبه بر عهده يك عضو قرار داده، از عهدة  نامه است تا كنفرانس وزيران بتواند تعهداتي را كه يكي از موافقت
د جانبه بر حسب مورد ممكن است همه اعضا و يا اكثريت دو سوم نياز هاي چن نامه او بردارد. در مورد تعديل موافقت

  االجرا خواهد بود.  اند الزم باشد. در هر حال، تغييرات به عمل آمده فقط نسبت به كساني كه آن را پذيرفته
  

 الحاق به سازمان تجارت جهاني

شوند. اعضاي اوليه  تقسيم مياعضاي اوليه و اعضاي ملحق شده  اعضاي سازمان تجارت جهاني به دو دسته
هستند كه در مهلت دوساله پس از تاسيس  و نيز اعضاي اتحاديه اروپا 1994سال  تا پايان متعاهد گات همان طرفهاي

هاي مجزا و خود مختار گمركي نيز  اند. ديگر كشورها و يا قلمرو سازمان تجارت جهاني به عضويت اين سازمان درآمده
موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني طي كنند. فرآيند الحاق به  12د الحاق را مطابق با ماده براي عضويت بايد فرآين

مند هستند متفاوت است.  المللي كه غالباً از روند خودكار الحاق بهره سازمان تجارت جهاني با ديگر سازمانهاي بين
زمان و دولت متقاضي صورت خواهد گرفت و به براساس ماده مزبور، الحاق به اين سازمان با شرايط مورد توافق سا

اي است و نتيجتاً امر الحاق به اين سازمان را به  عبارت ديگر فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني يك فرآيند مذاكره
ت نمايد. لذا طي مذاكرات كشورهاي متقاضي بايد بپذيرند كه اقداماتي را جه بر و دشوار تبديل مي روندي پيچيده، زمان

هاي چندجانبه سازمان به عمل آورند. عالوه بر اين الزمست تعهداتي را  مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه
ها و اصالح مقررات خود قبول نمايند تا دسترسي بيشتري را براي واردات كاالها و خدمات خارجي  براي كاهش تعرفه

  فراهم نمايند. 
بررسي رژيم تجارت  جهاني شامل درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري، فرآيند الحاق به سازمان تجارت

(مرحله مذاكرات دسترسي به بازار) جهت تهيه   خارجي كشور متقاضي الحاق (مرحله حقيقت يابي)، مذاكرات دوجانبه
ارت همچنين جدول تعهدات ويژه مربوط به موافقتنامه عمومي تج 1994جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات 

خدمات براي آن كشور و نهايتاً توافق در مورد گزارش گروه كاري، سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي (مقاوله 
 روز پس از پذيرش كشور متقاضي الحاق (پس از 30باشد. پروتكل الحاق  سازد مي اي) كه شرايط الحاق را معين مي نامه

  گردد. تصويب پارلمان آن كشور) الزم االجرا مي
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   نمايد: مراحل زير را سپري مي WTOخواهد به عضويت  بطور كلي كشوري كه مي
اي به دبيركل سازمان رسماً تمايل كشور  پركردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به دبيرخانه: دولت متقاضي طي نامه )1

عضويت و همچنين تواند دربردارنده علت تمايل به  دارد. اين نامه مي خود را براي عضويت در سازمان اعالم مي
  قبول توافقاتي باشد كه در اين زمينه صورت گرفته است. 

رساند و درصورت قبول  تشكيل گروه بررسي: دبيركل پس از دريافت تقاضا آن را به اطالع شوراي عمومي مي )2
و  نمايد. اين گروه متشكل از يك رئيس و نمايندگان كشورهاي عمده تجاري ، گروه بررسي اقدام بكار مي شورا

باشد. وظيفه اين گروه رسيدگي  نمايندگان كشورهايي است كه در رابطه با عضويت كشور عضو منافعي دارند مي
باشد و در ضمن كليه سياستها و تدابير كشور متقاضي را  به تقاضاي عضويت و مديريت و سازماندهي مذاكرات مي

  نمايد.  بررسي و گزارش مي
هاي  جاري خارجي: در اين مرحله كشور عضو يادداشتي در مورد جزئيات تعرفهتهيه يادداشت تدابير و سياستهاي ت )3

اي، مقررات صادرات و واردات و محدوديتها و سياستهاي ارزي، تدابير اتخاذ  گمركي، موانع تجاري غيرتعرفه
يم گذاري خارجي ومقررات مربوط به تجارت خدمات وحق مالكيت معنوي به دبيركل تقد شده و مقررات سرمايه

  كند.  مي
نمايند  مرحله پاسخگويي به سئواالت مطرح شده توسط اعضاء: كليه اعضاء سئواالتي درباره اين گزارش مطرح مي )4

  و كشور متقاضي كتباَ اقدام به پاسخگويي خواهد نمود. 
  نمايد.  تشكيل جلسه بررسي: رئيس گروه بررسي در جلسات مختلف بررسي گزارشات را آغاز مي )5
جانبه و دو جانبه با كشورهاي ديگر: در زمان بررسي گزارشات اعضاء ممكن است مذاكراتي با مذاكرات چند  )6

كشورهاي ديگر بطور دو جانبه يا چند جانبه در مورد كاهش تعرفه گمركي انجام دهند. كشورهاي عضو معموالَ 
  يالت مقرر منتفع گردند. دهند تا ديگر اعضاء از كاهش تعرفه يا تسه در قبال گرفتن برخي امتيازات اجازه مي

پذيرش عضويت مستلزم جلب نظر دو  12ماده  2رأي گيري: قبول يا رد عضويت كشور متقاضي مستلزم طبق بند  )7
سوم كل اعضاء سازمان است ولي رويه متعارف كه از گات بجا مانده است رسيدن به توافق جمعي يا اجماع است. 

ري مانند آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و بنابراين كشوري كه تمايل به عضويت دارد بايد رضايت طرفهاي عمده تجا
  كانادا را به خصوص جلب نمايد و با وجود جلب نظر اكثريت دو سوم نبايد از رويه عملي سازمان غافل بماند. 

تنظيم پروتكل الحاق: با پذيرفته شدن عضويت كشور متقاضي پروتكل الحاقي كه دربردارنده تعهدات و شرايط  )8
ها كه به  هاي مربوط به كاهش تعرفه گيرد. جدول امتيازات و توافق اكره قرار ميالحاق كشور است مورد مذ

رسد و زماني كه كشور متقاضي رسماَ به دبير  پيوست پروتكل تهيه شده به امضاء كشور متقاضي و ساير اعضا مي
زمان تجارت كل سازمان تجارت جهاني اعالم نمايد كه پروتكل و ضمائم آن مورد قبول است آن كشور عضو سا

  جهاني خواهد شد. 
  شود در اين جريان: همانطور كه مشاهده مي

هاي چند جانبه سازمان تجارت جهاني است كه قاعدتاَ  اول: عضويت در سازمان به معناي موافقت با كليه موافقتنامه 
  نمايد.  شروطي را بر كشور متقاضي تحميل مي

دوم: كشور متقاضي بايد بويژه با كشورهاي عمده تجاري وارد مذاكره گردد و براي جلب رضايت آنها امتيازاتي از قبيل 
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تجاري خود را با اعضاء و بويژه كشورهاي عمده تجاري بهبود  –هاي گمركي بدهد و روابط سياسي  كاهش تعرفه
  بخشد. 

رفته شود، اقدامات زير از سياستهاي اجرائي مهمي براي كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني پذي
 است كه بايد مد نظر داشته باشد: 

اي يا كاهش آنهاست. همچنين وضع موانع  اي و غيرتعرفه آزادسازي تجارت خارجي: شامل برداشتن موانع تعرفه .1
 اند.  استثنائاتي قائل شده باشد. البته براي كشورهاي درحال توسعه در اين زمينه اي، غيرقانوني مي تجاري غيرتعرفه

شود  هاي دولتي كه به توليد كاال و خدمات داده مي ها و كمك آزادسازي قيمت كاالها و خدمات: حذف سوبسيد .2
باشد. البته تعدادي از سوبسيدها مثل سوبسيدهاي تحقيق و توسعه، سوبسيدهاي براي تحقق اين مورد مي

د سبز محسوب شده و كشورهاي عضو ملزم به حذف آنها سازي و سوبسيد كاالهاي مصرفي، سوبسي خصوصي
  باشند.  نمي

  باشد. آزادسازي نرخ ارز: شامل حذف اراية هرگونه ارز سوبسيددار مي .3
  آزادسازي نرخ بهره  .4
  گذاري كاالها و خدمات  لغو انحصارات دولتي و خصوصي در توليد و قيمت .5
و مقررات و قوانين تصويبي توسط كشور عضو به ساير  جريان آزاد اطالعات: شامل در اختيار گذاشتن اطالعات .6

  باشد. اعضا مي
  تخصيص بهينة منابع به وسيلة بازار  .7
  جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمين اجتماعي.  .8

  
 رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه 

مقررات مربوط به دهند.  بيش از دو سوم اعضاي سازمان تجارت جهاني را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي
توسعه كشورهاي در حال توسعه، كه در طول چند دهه قبل از تاسيس سازمان تجارت جهاني شكل يافته بودند، از طريق 

هاي سازمان تجارت جهاني نيز هر يك رفتار  به سازمان تجارت جهاني منتقل گرديدند. موافقتنامه 94موافقتنامه گات 
اند. بطور كلي اين مقررات را به سه دسته عمده  بيني نموده ه به اشكال مختلف پيشاي را باكشورهاي در حال توسع ويژه

 شوند: تقسيم مي

 الف: مقررات ناظر بر تسهيل تجارت كشورهاي در حال توسعه 

شامل اقدامات يكجانبه كشورهاي توسعه يافته در اعطاي امتيازات ترجيحي به كشورهاي در حال توسعه در 
  باشند: ميموارد زير 
 ») نظام عموميت يافته ترجيحاتGSP«(  
 »تر، رفتار متقابل و مشاركت كامل كشورهاي  ، تصميم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب»شرط توانمندسازي

  1979درحال توسعه، نوامبر 
 94ماده يك گات  هاي جغرافيايي خاص به استناد معافيتهاي موقت از ترجيحات تجاري به كشورهاي حوزه 
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  ل دول كامله الوداد)(اص
 حذف عوارض گمركي كاالهاي صادراتي كشورهاي درحال توسعه توسط كشورهاي توسعه يافته  
 گات 24جنوب با تعديل شرايط ماده  -امكان ايجاد ترتيبات تجاري جنوب  
  توجه بيشتر به آزادسازي تجاري كاالهاي مورد عالقه صادراتي كشورهاي در حال توسعه، به استناد فصل

  ر گاتچها
 ب: انعطاف بيشتر براي كشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهدات

  شامل موارد زير:
 انعطاف در برقراري حمايت براي تاسيس صنايع جديد  
 اتخاذ اقدامات محدود كننده در زمان بروز مشكالت تراز پرداختها  
  ه سازمان تجارت جهانيهاي متشكل و ديگر موافقتنامه 94معافيت از برخي مقررات خاص در چارچوب گات  
 تر براي كشورهاي در حال  تر براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافيتهاي گسترده دوره هاي انتقالي طوالني

 توسعه 

 ج: ارائه كمكهاي فني به كشورهاي در حال توسعه

بتوانند از عهدة باشد كه  ها جهت ياري كشورهاي توسعه نيافته نسبت به حجم وسيع تعهدات آنها مي اين كمك
هاي سازمان تجارت جهاني برآيند و شامل ترتيبات مختلفي با هدف ارائه كمكهاي فني به  تعهدات خود در موافقتنامه

منظور ايجاد ظرفيتهاي تخصصي، سازماني و حقوقي الزم جهت همگرايي بيشتر كشورهاي در حال توسعه در نظام 
 سازمان تجارت جهاني است.هاي مختلف  تجاري چند جانبه در موافقتنامه

و شروع مذاكرات دور جديد، تحرك جديدي را براي پيگيري  2001برگزاري اجالس وزراي دوحه در سال 
اي كشورهاي در حال توسعه فراهم ساخت. اجالس وزراي دوحه تصميماتي را مبني بر گسترش دامنه  مالحظات توسعه

ين خواستار تقويت مقررات ناظر بر رفتار ويژه و متفاوت با همكاريهاي فني و ظرفيت سازي اتخاذ نموده و همچن
  كشورهاي در حال توسعه و بررسي تبعات الزم االجراء ساختن مفاد غيرالزامي اين مقررات شده است.

 
 اي و سازمان تجارت جهاني هاي تجاري منطقه اتحاديه

تشكيل   اي را ترتيبات خاص تجارت منطقهالمللي بين كشورها در روابط تجاري آنها با يكديگر  معاهدات بين 
نمايند. اين شرايط شامل ساير اعضا سازمان تجارت  اي را در روابط خود اعمال مي دهد و مطابق آن اعضا شرايط ويژه مي

تواند وارد يك ترتيب  شود. هر عضو از اعضاي سازمان تجارت جهاني مي جهاني كه عضو اين ترتيبات نيستند نمي
تري نسبت به اعضاي خارج از آن برقرار نمايد. مطابق  ي شود و با شركاي جديد خود رفتار تجاري مطلوبا تجاري منطقه

هاي  توانند اتحاديه گمركي، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه ، اعضاي سازمان تجارت جهاني مي1994گات  24ماده 
اي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي موقت ايجاد نمايند با اين شرط كه ترتيبات مزبور، تجارت بين طرفه

كشور ثالث تسهيل نمايد. كشورهاي درحال توسعه مطابق شرط توانمندسازي قادرند بدون در نظرگرفتن شرايط مندرج 
 اي ديگري تشكيل دهند. گات، اتحاديه گمركي يا منطقه تجارت آزاد و يا ترتيبات منطقه 24در ماده 

 1994گات  24مي تجارت خدمات تحت عنوان يكپارچگي اقتصادي همانند ماده موافقتنامه عمو 5ماده 
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اي به سازمان تجارت  موافقتنامه تجارت منطقه 300در حدود  2005داند. تا سال  اي را مجاز مي ترتيبات تجاري منطقه
 جهاني اعالم شد.

  
  هاي سازمان تجارت جهاني موافقتنامه 

) مهمترين موافقتنامه چندجانبه كااليي در 1947عمومي تعرفه و تجارت (گات همانطور كه گفته شد موافقتنامه 
رفت و تا پيش از آغاز به كار سازمان تجارت جهاني، اصالحاتي بر آن صورت پذيرفت و به  نظام تجارت به شمار مي

طرفهاي متعاهد گات از هاي الحاق و تصميمات  اي، پروتكل هاي مربوط به امتيازات تعرفه ها و تأييديه عالوه پروتكل
تفاهمنامه در تفسير مواد گات و پروتكل الحاقي  6جمله در موارد معافيت از تعهدات، بدان ضميمه شد. در دور اروگوئه، 

 12شود. در دور اروگوئه،  خوانده مي 1994افزوده گرديد كه مجموعه اين اسناد گات  1947مراكش نيز به گات 
گردند و در ارتباط با  تلقي مي 1994اليي نيز به تصويب رسيد كه وابسته به گات موافقتنامه چند جانبه جديد كا

گذاري، قواعد گمركي، دامپينگ يا  هاي خاص در موضوعاتي چون استانداردها، ضوابط تجاري سرمايه موافقتنامه
ند كه به همراه گات هاي كشاورزي و منسوجات در زمينه تجارت كاال هست ها، و بخش ها و حفاظت شكني، يارانه قيمت
دهند.  هاي چند جانبه كااليي، تشكيل مي ، ضميمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني را، با عنوان موافقتنامه1994

 هاي خاص، مورد اخير مقدم خواهد بود. و موافقتنامه 1994در صورت تعارض ميان مواد گات 

ها و تصميمات متعددي منعقد و اتخاذ گرديد كه  ها، اعالميه هها، تفاهمنام در مذاكرات دور اروگوئه، موافقتنامه
باشند و كشورهاي عضو الزاماً بايد آنها را بپذيرند. اين موارد  جزء الينفك موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني مي

  اند.  ذيالً آورده شده
نيز مي شود،  1947شامل گات  1994اگرچه گات  .1947اكتبر  30مواد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مصوب  -1

  باشند.  لكن از نظر حقوقي اين دو موافقتنامه مجزا مي
  اي.  ها و گواهيهاي مربوط به امتيازات تعرفه پروتكل -2
  . 1947هاي الحاق كشورها به گات  پروتكل -3
اس ماده ) بر اسWaiversمعافيتهاي اعطايي طرفهاي متعاهد به برخي كشورها جهت عدم انجام تهميدات خاص ( -4

  . 1947گات  25
  . 1947ساير تصميمات طرفهاي متعاهد گات  -5
  : 1947هاي مربوط به تفسير برخي از مواد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  تفاهمنامه -6

 ) تفاهمنامه تفسير مادهb .موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مربوط به جداول امتيازات (  
  عمومي تعرفه و تجارت مربوط به شركتهاي تجاري دولتي.  موافقتنامه 17تفاهمنامه تغيير ماده  
  .تفاهمنامه مواد تراز پرداختها در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  
  هاي گمركي و مناطق آزاد و  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مربوط به اتحاديه 24تفاهمنامه تفسير ماده

  تجاري. 
  .تفاهمنامه معافيت از تعهدات خاص در چارچوب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  

  اي.  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت دربارة تغيير جداول تعرفه 28تفاهمنامه تفسير ماده  -7
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به  . اين پروتكل، پروتكل الحاقيه كشورها1994پروتكل دور اروگوئه در مورد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  -8
  باشد.  سازمان تجارت جهاني مي

  موافقتنامه كشاورزي.  -9
  موافقتنامه تدابير بهداشتي دام و نبات.  -10
  موافقتنامه منسوجات و پوشاك.. -11
  موافقتنامه موانع فني تجارت.  -12
  .22هايي از اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت موافقتنامه جنبه -13
  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت در خصوص عوارض ضددامپينگ و جبراني.  6موافقتنامه مربوط به اجراي ماده  -14
  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت در خصوص ارزش گذاري گمركي.  2موافقتنامه مربوط به اجراي ماده  -15
  موافقتنامه بازرسي قبل از حمل.  -16
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