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موضوع اساسی ما در این کتاب این است که اگر ایران به سازمان تجـارت جهـانی ملحـق شـود     
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پردازیم و در ایـن   میاین سازمان هاي اصلی  هاي آن به شرح موافقتنامه تجارت جهانی و ویژگی

تـک   میان پس از مروري کلی بر الزامات ناشی از الحاق ایران بـه سـازمان تجـارت جهـانی تـک     
مقایسـات انجـام شـده کلـی     . کنـیم  لی ایران مقایسه مـی هاي این سازمان را با شرایط فع موافقتنامه

  .شوند میجزئیات نهستند و شامل همۀ 
   . امید است که مورد استفادة خوانندگان قرار گیرد
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  سازمان تجارت جهانی
  
  





   مقدمه
شـکل   1995در سـال   (World Trade Organization WTO)سازمان تجارت جهانی 

المللـی و در حقیقـت جانشـین موافقتنامـه      گرفت، این سازمان یکی از جـوانترین سـازمانهاي بـین   
اشد کـه  ب می (General Agreement on Tariffs and Trade GATT)عمومی تعرفه و تجارت 

توان گفـت هـر چنـد     ین ترتیب میدب .سیس شده بودأت 1947در سال پس از جنگ جهانی دوم 
هنوز جوان است اما نظام تجـارت چنـد جانبـه کـه تحـت گـات  شـکل         سازمان تجارت جهانی

شـاهد رشـدي چشـمگیر در    جهـان  سـال گذشـته    شصـت طـی  . سـاله دارد  شصتگرفت قدمتی 
 6صادرات کاال هـر سـاله بـه طـور متوسـط رشـدي معـادل        بطوریکه  ه است،تجارت جهانی بود

بود که این روند رشد  1950، چهارده برابر سال 1997کل حجم تجارت در سال  ه ودرصد داشت
  .ي داشته استا سابقه بی

مـذاکرات تجـاري تحـت موافقتنامـه     ر ادواتجارت جهـانی از طریـق یـک سـري      نظام
دور مـذاکرات اساسـاً در مـورد کـاهش      شـکل گرفـت نخسـتین    گـات عمومی تعرفه و تجارت 

اي و ضـوابط   از قبیل معیارها و ضـوابط غیرتعرفـه   ها ها بود لکن مذاکرات بعدي سایر زمینه تعرفه
دور مـذاکرات کـه بـین سـالهاي      مهمترینرا نیز در بر گرفت، ) فروش زیر قیمت(ضد دامپینگ 

 سـازمان تجـارت جهـانی   ل بود و به دور  اروگوئه معروف اسـت منجـر بـه تشـکی     1986 -1994
اروگوئـه نیـز    البته مذاکرات به این مرحله ختم نگردید و برخی از آنها بعد از پایـان دور . گردید

کـه   حاصـل شـد  توافقاتی در زمینه خدمات ارتباطـات راه دور   1997ادامه یافت چنانچه در سال 
اروگوئه در آن  دور نامهموافقتدولت در مورد برقراري معیارهاي گسترده آزادسازي فراتر از  69

  . به توافق رسیدند
ـ در همـان سـال، چهـل دولـت بــا موفقی     ت مـذاکرات خـود را در زمینـه تجــارت آزاد    ی

یک تعهدنامه انجـام خـدمات مـالی را     عضو دآوري اطالعات پایان بخشیدند و هفتا تولیدات فن
ت مالی و اوراق قرضه درصد معامالت تجاري بانکها، بیمه و اطالعا 95در زمینه پوشش بیش از 

مذاکرات جدید در زمینه خدمات و کشاورزي آغاز شـد ایـن دور    2000در سال . امضاء کردند
که در چهارمین کنفـرانس   (DDA)هاي وسیعتري در اجالس توسعه دوحه  مذاکرات وارد برنامه

انیـه  بـود گردیـد، بـر اسـاس بی     2001در نـوامبر   قطـر،  وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه، 
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آغاز شده است باید تـا پایـان ژانویـه سـال      2002دوحه، دور جدید مذاکرات که از آخر ژانویه 

ــد   2005 ــان برس ــه پای ــه محــدودیتهاي     در . ب ــایی در زمین ــایر کاره ــذاکرات و س ــه م دور دوح
از قبیـل   سازمان تجارت جهانیاي کشاورزي، تجارت و محیط زیست، برخی مقررات  غیرتعرفه

، سیاسـتهاي رقـابتی، تسـهیالت تجـاري،      گـذاري  قـوانین ضـد دامپینـگ، سـرمایه    اعطاي یارانـه،  
شفافیت در مقررات خریدهاي دولتی، حقوق معنوي، مالکیت، و یک سري از مسائلی که تحت 

 سازمان تجارت جهـانی هاي  موافقتنامهعنوان مشکالت کشورهاي در حال توسعه در بکارگیري 
  . گردد صحبت میاست، 

  
  مبانی نظري 

امروزه همه متفق القولند که تجارت در توسعه و رشـد اقتصـادي داراي اهمیتـی انکـار     
اي است که تجارت منجر به تقسیم بین المللـی کـار    توجه ما به این موضوع به گونه. ناپذیر است

. و تخصص در بین کشـورها شـده و زمینـه افـزایش ارتباطـات را در جهـان فـراهم آورده اسـت        
مروري در این بخش الملل از اهمیت بسزائی در این زمینه برخوردارند لذا  ینهاي تجارت ب نظریه
  .پردازیم میالملل  مهم در تجارت بینهاي  نظریه بر

الملل با روابط اقتصادي میان کشورها سروکار دارد وابستگی متقابل حاصل  اقتصاد بین
روابـط اقتصـادي میـان    . کثـر کشـورها اهمیـت زیـاد دارد    ااز این روابط از جهت رفاه اقتصـادي  

کشورها با روابط اقتصادي میـان بخشـهاي مختلـف یـک کشـور تفـاوت دارد و ایـن امـر سـبب          
ین ترتیـب  دبـ . متفاوتی دارد شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهاي تحلیلی نسبتاً می

اقتصـاد  . مـده اسـت  اي متمـایز و جـدا از اقتصـاد کـاربردي درآ     الملل بـه عنـوان رشـته    اقتصاد بین
از  سیاسـت بازرگـانی  نظریـه  تجارت و ه محض نظری الملل با مباحث چندي سروکار دارد که بین

پـردازد و نظریـه    نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن می. آن جمله است
  .ردازدپ سیاست بازرگانی به دالیل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می

  )سوداگري(نظریه مرکانتیلیسم 
از جمله نظریات تجـاري اسـت کـه پایـه تفکـرات       (Mercantalism) نظریه سوداگري

کـه  ) ها مرکانتالیست(سوداگران  .دهد میالدي را تشکیل می 1700تا  1500اقتصادي بین سالهاي 



 5
فرانســه و هلنــد   ،از قــرن شــانزدهم تــا اواســط قــرن هیجــدهم در ممــالکی نظیــر بریتانیــا، اســپانیا 

قدرتمنـد    نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین راه براي آنکـه کشـوري ثروتمنـد و   
التفاوت با دریافت یـک فلـز    باشد و در نتیجه مابه شبیش از واردات ششود آن است که صادرات

داشـتن طـالي    تر شدن هر کشور را بر مبنـاي  قیمتی مانند طال تسویه گردد در این رابطه قدرتمند
که مقدار طالي موجـود در هـر لحظـه از زمـان ثابـت بـود لـذا یـک          دانستند از آنجائی بیشتر می

از اینـرو سـوداگران از   . مند گـردد  توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره کشور خاص می
  .کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند این عقیده حمایت می

  ریه مزیت مطلق آدام اسمیتنظ
در کتـاب ثـروت ملـل فـروض مکتـب       1776در سـال    (Adam Smith)آدام اسـمیت 

بسـتگی دارد و  ) و نقـره  طـال (روت یک کشـور بـه میـزان دارائـی آن کشـور      ثسوداگران را که 
او عقیـده  . توانند از تجارت سود ببرند را زیر سـئوال بـرد   کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می

که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار شـده و عوامـل تولیـد کشـورها بـر تولیـد        داشت
کاالیی متمرکز خواهد شد که آن کاال در مقایسه با کاالي سایر کشورها ارزانتر تولیـد شـود در   

او اسـتدالل نمـود کـه از طریـق      .1برنـد  مـی  این صورت است که هر دو کشـور از تجـارت سـود   
تواند در تولید کاالیی تخصص پیـدا کنـد کـه در آنهـا داراي مزیـت       می تجارت آزاد هر کشور

و کـاالیی را  ) یعنی آن کاال را با کارآیی بیشتر نسبت به کشورهاي دیگر تولید کند(مطلق است 
بـدین  ) یعنی داراي کارآیی الزم براي تولید آن نیسـت (وارد کند که در آنها مزیت مطلق ندارد 

یابـد و رفـاه همـۀ     مل تولید در سطح جهان، تولید جهان افـزایش مـی  ترتیب با تخصص بهینۀ عوا
از اینـرو دیگـر یـک کشـور بـه ضـرر سـایرین منتفـع نگردیـده و همـه           . یابد کشورها افزایش می

  .کشورها منتفع خواهند شد
براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیـت مطلـق انجـام    

یـا  (کنـد   االئی را با کارائی بیشتر نسبت بـه کشـور دیگـر تولیـد مـی     وقتی یک کشور ک. شود می
عـدم  (کنـد   و کاالي دوم را نسبت به کشور دیگر با کـارائی کمتـر تولیـد مـی    ) مزیت مطلق دارد
در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولیـد کـاالئی کـه در آن مزیـت     ) مزیت مطلق دارد

 

1  Suranovic. 1999. Chapter 40. 
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واضح اسـت کـه نظریـه مزیـت مطلـق فقـط       . 1شوند میع فتمطلق دارند و مبادلۀ آن با یکدیگر من
   .که مزیت مطلق در آن وجود دارد گیرد بخش کوچکی از اقتصاد را در بر می

  ریکاردونظریه مزیت نسبی 
سال بعد نظریۀ مزیت نسبی را ارائه نمـود کـه بخـش مهـم تجـارت       40ریکاردو حدود 

ت به آن جواب بدهـد ایـن بـود کـه آیـا      سئوالی که آدام اسمیت نتوانس. شود جهانی را شامل می
باشـد یـا    ق هستند بر قرار میلتجارت بین کشورهایی که در تولید تمامی کاالها داراي مزیت مط

. در جواب به این پرسش قانون مزیت نسبی را مطـرح کـرد   دیوید ریکاردو  1817در سال  ؟خیر
  :ضات زیر استواین نظریه بر پایه مفر

  دو کشور دو کاال .1
  ارزش کارنظریه  .2
  المللی غیر متحرك نیروي کار در یک کشور کامالً متحرك و در سطح بین .3
  رقابت کامل در بازار عوامل تولید و محصوالت .4
  توزیع درآمد در یک کشور تحت تاثیر تجارت نیست .5
  گیرد تغییرات فنی صورت نمی .6
  هزینه تولید ثابت است .7
  هزینه حمل و نقل صفر است .8
  . تجارت پایاپاي وجود دارد .9

شوري در تولید هر کاال داراي مزیـت مطلـق باشـد هنـوز     کبر طبق نظریه ریکاردو اگر 
هم تجارت براي هر دو کشور سودآور خواهد بود زیرا که هر کشور در تولید کاالیی تخصـص  

نمایـد کـه    د مـی ریابد که هزینۀ نسبی تولید آن در داخل کشور پایین تر باشـد وکـاالیی را وا   می
ریکـاردو اظهـار داشـت حتـی     . آن در داخل نسبت به کاالي دیگر باالتر باشدهزینه نسبی تولید 

اگر کشوري در تولید هر دو کاال داراي مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگـر نباشـد بـاز داد و    
تواند بـین هـر دو طـرف صـورت بگیـرد و کشـوري کـه         ستدي که حاوي منافع متقابل است می
صدور و تولید کاالیی تخصص پیدا کند کـه در آن مزیـت    داراي کارآیی کمتري است باید در

 

 .46صفحۀ  1376و سالواتوره،  22صفحۀ  1375پورمقیم،  1
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 1این همان کـاالیی اسـت کـه آن کشـور در تولیـد آن داراي مزیـت نسـبی       . مطلق کمتري ندارد

این قانون کـه بـه   . از سوي دیگر باید کاالیی را که مزیت مطلق بیشتري ندارد را وارد کند. است
از مشهورترین قوانین اقتصـادي در تجـارت   قانون مزیت نسبی معروف است هنوز کماکان یکی 

  .الملل است بین
توان مشـاهده نمـود کـه چـرا      با مروري گذرا بر فروض نظریۀ مزیت نسبی ریکاردو می

زمانی که دیوید ریکاردو نظریۀ خود را مطـرح نمـود در   . این فروض مورد نقد قرار گرفته است
گردیـد کـه در    ترین عامل تولید قلمداد مـی اوایل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نیروي کار مهم

در آن دوران اکثـر کـارگران مهارتهـاي تخصصـی     . اکثر کاالها نقش اساسی را برعهده داشـت 
اما با گذشت زمان این فروض . کمی داشتند بنابراین  فرض نیروي کار همگن فرض درستی بود

وجهی برخـوردار گردیـد و   اهمیـت قابـل تـ   از سرمایه در کنار نیروي کار . به مرور نقض گردید
تکنولوژي با سرعت زیاد تغییر یافت، بطوري که . نیروهاي کار نیز برحسب مهارتها متمایز شدند

هـاي فزاینـده نسـبت     بازدهی. واحدهاي تولیدي با نوع تکنولوژي متفاوت از هم متمایز گردیدند
رك جهانی برخوردار به مقیاس مشخصه برخی از صنایع شد و سرمایه و نیروي کار هر دو از تح

  . 2شدند
دارد ارزش یا قیمت یک کـاال   است که بیان می یکی از فروض این نظریه، ارزش کار

گـردد کـه امـروزه ایـن      از طریق مقدار کاري که در تولید آن کاال صرف شده اسـت تعیـین مـی   
  . مورد توجه اقتصاددانان نیستنظریه بخش از این 

   نظریه هزینه فرصت
نظریــه ارزش کــار  1936در ســال بــا ارایــه نظریــه هزینــه فرصــت  (Haberlar)هــابرلر 

فرصـت هـابرلر، هزینـه تولیـد یـک کـاال        نـه طبق نظریـه هزی  .ریکاردو را از بن بست خارج نمود
عبارت است از مقدار کاالي دیگري که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی براي تولید 

بر ایـن اسـاس کشـوري کـه داراي هزینـه فرصـت       .  م شودیک واحد اضافی از کاالي اول فراه
کمتري در تولید یک کاال است در تولید آن کـاال مزیـت نسـبی دارد در اینجـا ایـن فـرض کـه        

و هزینه یـا بهـاي یـک کـاال      نیروي کار تنها عامل تولید است یا همگنی نیروي کار وجود ندارد
 

1 - Law of Comparative advantage 
2 Jones & Kenen, 1996, pp: 10-11.  Suranovic, Ch40. p 100, 1999. 
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کشوري که در آن هزینـه فرصـت   . رفته استبرابر با نیروي کاري نیست که در تولید آن به کار 

تر باشد داراي مزیت نسبی در تولیـد آن نسـبت بـه کاالهـاي دیگـر       از دست رفته یک کاال پائین
بدین ترتیب نظریه هزینه فرصتهاي از دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسـبی را  . است
یر همگن معموالً به نسبتهاي مختلـف  پذیرد که یک سري از عوامل تولید غ کند  زیرا می بیان می

همچنـین امکـان افـزایش هزینـه     . شـوند تـا محصـوالت متنـوعی تولیـد کننـد       با هـم ترکیـب مـی   
باین ترتیـب قـانون مزیـت نسـبی را     . فرصتهاي از دست رفته را در تولید بیشتر هر کاال قبول دارد

الف قیمت نسبی کاالها توان بر حسب هزینه فرصتهاي از دست رفته مختلف یا بر حسب اخت می
 .باشد در کشورهاي مختلف بیان کرد که اساس تجارت بین کشورها می

هابرلر از جمله نخستین افرادي است که بین تجارت خارجی و توسعه اقتصـادي پیونـد   
  :الملل از نظر وي به شرح زیر است منابع پویاي تجارت بین. کند می بر قرار

  . آورد م را براي توسعه اقتصادي فراهم میالملل ابزار مادي الز منابع بین  -1
 .اري استنحصتجارت آزاد مهمترین سیاست ضد ا  -2

 .الملل وسیله انتشار اطالعات و تکنولوژي است تجارت بین  -3

المللـی سـرمایه از کشـورهاي توسـعه یافتـه بـه        تجارت ماشین تحرك و جابجایی بـین  
  .1کشورهاي عقب مانده است

  هلین وو ا رشکهنظریه مزیت نسبی 
دهد اما بیـانی   نظریه هزینه نسبی ریکاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضیح می

 ایـن سـئوال را  . از اینکه چرا نسبتهاي هزینه نسبی براي کشورهاي مختلف متفـاوت اسـت نـدارد   
  : جواب دادند و نظریه خود را بر اساس مفروضات زیر بنا کردند 2هکشر و اوهلین 

  . و دو عامل تولید وجود دارددو کشور و دو کاال  -1
  . هر دو کشور از تکنولوژي یکسانی برخوردارند -2
 3.بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد  -3

 

 .46صفحۀ  1376و سالواتوره،  22صفحۀ  1375پورمقیم،  1
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 .هاي یکسان در هر دو کشور وجود سلیقه -4

 .وجود بازار رقابت کامل در بازار عوامل تولید و بازار کاالها -5

 . هزینه حمل و نقل وجود ندارد -6

 .ر داخل و عدم تحرك در سطح بین المللیتحرك کامل عوامل تولید د -7

  .  ایی آنهاستهها برابر با هزینه ن قیمت کاال -8
و اوهلین بر پایه مفروضات نظریه ریکاردو است ولـی داراي یـک فـرض     نظریه هکشر

فرض اساسی در الگوي ریکاردو این بود که توابع تولید دو کشور براي کاالهاي . متعارف است
این نظریه . داند ها مشابه می هکشر و اوهلین توابع تولید را در تمام کشورمشابه یکسان است ولی 

بر تفاوت بین کشورها در برخورداري از عوامل تولید و تفاوت بین کاالهـا در میـزان اسـتفاده از    
نمایـد کـه هـر کشـوري کـاالیی را       این عوامل تولید تأکید دارد و با توجه به فروض باال بیان می

ی را وارد یه در تولید آن نیاز به عوامل نسبتاً  ارزان و فراوان دارد و متقـابالً کـاال  کند ک صادر می
کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسـبتاً کمیـاب و گـران اسـت لـذا فراوانـی نسـبی         می

شود  و در تعیین مزیت نسبی یـک کشـور    عوامل بصورت  قیمتهاي عوامل داخلی نشان داده می
ایـن نظریـه در تعیـین قیمـت عوامـل،       .1نسبی عوامل تولیـد نقـش دارنـد    فورد یک کاال ودر تولی

دهد، در صورتیکه اگر بخش تقاضا در تعیین قیمـت عوامـل    بخش عرضه را بر تقاضا ترجیح می
در نظر گرفته شود این امکان وجـود دارد کـه کشـوري داراي نیـروي کـار بیشـتر بـه صـادرات         

حذف یا کـاهش   ثکند که تجارت باع میمطرح ین چناین نظریه هم .زدبر بپردا کاالهاي سرمایه
شـود، البتـه ایـن نظریـه تـا زمـانی کـه مـا بـا           مـی اختالف در قیمت عوامل تولیـد میـان کشـورها    

 ادتـوان نشـان د   مـی همچنـین  باشد و  عوامل تولید روبرو هستیم صادق میبازدهی پذیري  برگشت
   .استوار باشدنیز نده هاي کاه که تجارت ممکن است بر هزینه

هـر   .زمـین اشاره شد عبارتند از نیروي کار سـرمایه و  به آنها عوامل تولیدي که در باال 
گردد مثل نیروي کار ساده، نیمـه مـاهر و مـاهر و     ه بسیاري گروههاي فرعی نیز تقسیم میبگروه 

 ،اي کشـاورزي ین هـم از انـواع مختلـف زمینهـ    مکارفرمایان همینطور سرمایه نقدي و غیرنقدي ز
نظریـه  . تـوان بـه اجـزاء کـوچکتر نیـز تقسـیم کـرد        صنعتی و معدنی و غیره که باز هم آنها را می

 

1 Jones & Kenen, 1996, pp: 20-11.  Suranovic, Ch40. p 100, 1999. 
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خاصـی اسـتوار اسـت کـه از آنجملـه کشـورها داراي سـلیقه         ضفـرو   اوهلین خـود بـر    -هکشر

ستعداد برند و بازده به مقیاس تولید ثابتی دارند ولی از نظر ا یکسانند، تکنولوژي مشابهی بکار می
هـا یـا شـرایط تقاضـا      در صورتی که سلیقه .کدیگر تفاوت دارندیعوامل تولید به میزان زیادي با 

ند اختالف در استعداد عوامل تولید منجر به تفاوت در قیمت نسبی عوامـل تولیـد میـان    شمشابه با
جـارت  هـا و تفـاوت در ت   شود که به نوبه خود منجر به تفاوت در قیمت نسبی کاال میکشورهاي 

المللـی در شـرایط عرضـه بـه تنهـایی الگـوي        اوهلین تفاوت بـین  -لذا در نظریه هکشر. دگرد می
کند و طبق این نظریه هـر کشـور بـه صـدور کـاالیی دسـت خواهـد زد کـه          تجارت را تعیین می
د کن ارزان و فراوانی براي تولید آن در اختیار داشته باشد و کاالیی را وارد می عوامل تولید نسبتاً

این نظریه به عنـوان   .گران و کمیاب را بکار ببرد که در تولید آن مجبور است عوامل تولید نسبتاً
تجارت موجـب خواهـد    ،محدود کننده کند تحت شرایط شدیداً  گیري مهم اضافه می یک نتیجه

شود از  کشورها که قبل از تجارت مشاهده می ۀشد که اختالف مطلق در قیمت عوامل تولید هم
تجـارت تفـاوت قیمـت مطلـق     ، با این حال تحت محدودیتهاي کمتر و شـرایط عـادیتر   .برود بین

بـه هـر    .بـرد  دهـد ولـی بطـور کلـی از بـین نمـی       عوامل تولید را که قبل از مبادله بوده کاهش می
روي قیمت عوامل تولیـد و توزیـع    تجارتاوهلین در مورد اینکه چگونه  -صورت نظریه هکشر
دهد که اقتصـاددانان کالسـیک راجـع     گذارد مطالب سودمندي ارائه می می درآمد هر کشور اثر

  . به آن صحبت نکرده بودند
  لیندر  مزیت نسبی نظریه 

ایـن نظریـه   بـر اسـاس   . وانی عوامل تولیـد را ارائـه نمـود   انظریه فر 1961در سال  1لیندر
رد کاالهـاي صـنعتی   وانی عوامل تولید فقط در مـورد کاالهـاي اولیـه مصـداق دارد و در مـو     افر

وي معتقد بود که یک کشور در ابتدا کاالهـاي خـود را بـراي بازارهـاي وسـیع       .کاربردي ندارد
شود  و این تولیدات شامل کاالهایی است که از طرف اکثر مردم تقاضا می ،کند داخلی تولید می

شـورها حتـی   و بعد از آن است که آن کشور تجربه الزم را براي صادرات آن کاالها به سـایر ک 
آورد و شـروع بـه    با وجود درآمد سرانه یکسان و نسبت یکسان سرمایه و نیروي کار بدست مـی 

و اوهلـین اسـت زیـرا کـه آنهـا      ر نظریه بر خالف نظریه هکش نای. کند ها می تجارت با آن کشور
 

1 Staffan  Linder 
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هاي نسـبی یکسـانی هسـتند لـذا حجـم       معتقد بودند که دو کشور با مشخصات فوق داراي هزینه

نظریه لیندر فقط در کشور سوئد مورد تأیید واقع شـد  . رت بر خالف نظریه لیندر پایین استتجا
  .1و از نظر کاربردي ضعیف است

  لئونتیفآزمون تجربی 
پیشنهاد اصلی در تئوري هکشر و اوهلین این بود که کشوري کاالیی را صادر کند که 

برد و محصولی را وارد کند که عامل تولیـد  عامل تولید نسبتاً فراوانش را در تولید آن کاال بکار 
 . نسبتاً کمیابش را در تولید آن محصول بکار گیرد

ستانده  ایـن نظریـه را در کشـور آمریکـا بـه آزمـون        -به کمک جدول داده   2ئونتیفل
بـر   بایست  صادر کننده کاالهـاي سـرمایه   گذاشت و به این نتیجه رسید که کشور آمریکا که می

لئونتیف علـت   .4افتیشهرت  3این نتیجه معماي لئونتیف. ده کاالهاي کاربر استباشد صادر کنن
او . دانسـت  این نتیجه گیري را سطح باالي آموزش نیروي کار و کارفرمایی برتر آمریکائیان مـی 

تعریـف و  ) سـرمایۀ انسـانی  (رکیفیـت  پور کـار  وفور سـرمایه بلکـه بـا   وفـ بـا  نـه  اقتصاد آمریکا را 
بعدها اقتصاددانان گوناگونی از جمله پیتر کـنن در صـدد رفـع ایـن معمـا بـر       البته  .مشخص نمود

علت این تناقض را بیشتر در مورد سـرمایۀ انسـانی یـا نیـروي کـار متخصـص در آمریکـا        . آمدند
  .دانند می

دانـیم کـه    الملل صـحبت نکـردیم ولـی مـی     تاکنون راجع به عوامل پویا در تجارت بین
وري عوامـل تولیـد کشـور را افـزایش      پیشرفتهاي تکنولوژیـک بهـره  هرگاه تکنولوژي تغییر کند 

گذارد موجب افزایش عرضه عوامل تولیـد   دهد و با تاثیري که بر منحنی امکانات تولیدي می می
جویی نیروي  ابداعات تکنولوژیک ممکن است به سه نوع اتفاق بیافتد در جهت صرفه. گردد می

حتی اگر سـلیقه  . سرمایه و یا کار و سرمایه با یکدیگر جویی کار در کل اقتصاد، در جهت صرفه
شود رابطه مبادله، حجم تجارت و توزیع منافع  مردم هم بدون تغییر باقی بماند این امر موجب می

 

  .20صفحۀ  1371و دولتشاهی،  24ص . 1375نوربخش،  1
2Leontief 
3Leontief Paradox 

  .102 صص 1375و  پورمقیم   25 -20 صص 1374رحیمی بروجردي 4
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تر اگر سلیقه مردم یـک کشـور    به طور مشخص. حاصل از تجارت میان دو کشور تغییر پیدا کند

ی تغییر جهت دهد حجم تجـارت تنـزل یافتـه و رابطـه     از کاالي وارداتی به سوي کاالي صادرات
عکس این وضعیت نیز ممکن است اتفاق بیافتـد ولـی بـا ایـن وجـود      . یابد مبادله کشور بهبود می
تـوانیم در مـورد رفـاه     کند نمـی  تفاوتی کشور در نتیجه سلیقه مردم تغییر می چون نقشه منحنی بی

  .مردم آن کشور بررسی دقیقی نمائیم
  

  و مخالفان جهانی سازي و کشورهاي جهان سوم موافقان
از زمان آدام اسمیت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نـرخ رشـد اقتصـادي آگـاه     

طبق نظریات اقتصادي تجارت آزاد به توزیع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حـداکثر رشـد   . بودند
به بازارهاي بزرگتري دسترسی دارنـد لـذا   در یک اقتصاد باز از آنجائیکه بنگاهها . شود منجر می

انگیزه و امکان بیشتري در بکارگیري ابتکارات و اختراعـات و بهـره بـردن از منـافع تولیـد انبـوه       
این امر منجر به افزایش سرمایه گذاري و در نتیجه افزایش رشد درآمد ناخالصـی داخلـی   . دارند

ري را سبب دست یافتن بنگاههاي یک کشـور  همچنین بازبودن تجا. شود میو نتیجتاً رفاه جامعه 
وري تولیـد   برداري از آنها بـه منظـور افـزایش بهـره     به دانش و فن آوري کشورهاي دیگر و بهره

  .گذاریهاي مستقیم خارجی است مجراهاي عمده چنین امري سرمایه ۀاز جملو کنند  تعریف می
یـدات واقعـی هـر کشـور     درجه باز بودن اقتصـاد بـا نسـبت کاالهـاي قابـل تجـارت بـه تول       

یک معیار درجه باز بودن اقتصاد نسـبت مجمـوع واردات و صـادرات بـه     . دننمای می گیري اندازه
معیارهـاي   اسـاس بـاالخره درجـه بـاز بـودن اقتصـاد بر     . شـود  گیري مـی  تولید ناخالص ملی اندازه

اقتصاد بازتر هرچه  .باشد میحساب سرمایه عبارت از نسبت خروج سرمایه به تولید ناخالص ملی 
  .باشد امکان استفاده از مزایاي تجارت و تخصیص بهتر منابع وجود خواهد داشت

اند زیرا  مزیت دیگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعیت مدیریت کشورها نیز برشمرده
تري در اقتصاد کالن ایجاد کنند تا موجب تقویت  هاي سنجیده شوند سیاست می مسئولین مجبور
اخلی در جهت رقابت در بازارهاي جهانی و نیز جذب سـرمایه گـذاریهاي خـارجی    بنگاههاي د

اقتصـادي را بررسـی   تحقیقات زیادي نیز آثار مثبت سرمایه گذاري خارجی بر روي رشد . شوند
گـذاري خـارجی بـه تولیـد      سـرمایه  هر یک درصد افزایش در نسـبت که د نده می نشاننموده و 
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چنـین  لـذا  دهـد   افزایش می%  3/0را در حدود  GDPالنه رشد سا )GDP/FDI(ناخالص داخلی 

  .انجامد رشد می شدیدگذاري خارجی به ت که آزادي تجارت و سرمایه نمایند گیري می نتیجه
بر این اساس برخی از اقتصاددانان جهانی سازي را بـه عنـوان یـک نیـروي محـرك قـوي       

گـروه دیگـر    ولـی  .خواهـد گرفـت  توسعه اقتصادي دنیاي آینـده را در دسـت    ددانند که کلی می
شوند و مـوانعی   یابد، مشاغل کمتر می ها افزایش می عقیده دارند که با این کار نابرابري بین ملت

  .آید براي استانداردهاي زندگی و پیشرفت اجتماعی پدید می
بنـدي جـالبی در ایـن مـورد      در کتـاب جهـانی شـدن و مخالفـان آن بـه گـروه       هلـد دیوید 

عناصر بـومی و ملـی اشـاره دارد و بـه      وتعلقات منفی محافظه کاران  بهاز یک سو او . پردازد می
رحـال  ه اما به. داند قول او نگرانیهاي ملی گرایانه آنها را مانع از نگرش مثبت به جهانی شدن می

ــه محافظــه کــاران بلکــه مارک ،جدیــدترین مخالفــان فرآینــد جهــانی شــدن  . هــا هســتند یســتسن
ئولـوژي   نـد کـه بـا یـک ایـده     ندا اي امپریالیسـتی مـی   هانی شـدن را پدیـده  پدیده ج ها تیسمارکس
طبق نظـر آنهـا   . باشند می »ولیبرالی جهانی شدننئ«پروژة بخشیدن به گر به دنبال مشروعیت  توجیه

 هـاي  قـدرت اتّخـاذ شـده توسـط    هـاي   ها و اولویت روابط اقتصادي یا سیاسی مشروط به سیاست
نهـا از توانـایی نظـامی و اقتصـادي کـافی جهـت ایجـاد و حفـظ         زیرا فقط آ ،بزرگ امروز است

مطـابق اسـتدالل آنهـا بـدون     . المللـی برخوردارنـد   شرایط الزم براي نوعی نظم باز نئولیبرالی بـین 
اعمال سلطه آمریکا، نظم جهـانی لیبرالـی موجـود کـه پایـه و اسـاس افـزایش وابسـتگی متقابـل          

امه حیات نیست از این لحاظ جهانی شدن چیـزي بـیش از   دهد قادر به اد را تشکیل می یالملل بین
  .آید آمریکایی شدن به حساب نمی

انوئـل و  مالملل و جامعه شناسی نیـز همچـون ای   گروهی از نظریه پردازان مشهور روابط بین
داري از  والرشتاین و طرفداران آنها معتقدند که جهانی شدن با ظهور و رشد نظام جهانی سـرمایه 

پنج مرحلـه اصـلی     بودن این پدیده کالً  شروع شد و گروهی نیز با تاکید بر قدیمی قرن شانزدهم
حـل جنینـی، نخسـتین،    ان را مرناگیرند و آ براي آن از قرن پانزدهم تا پایان قرن بیستم در نظر می

از دهۀ (و مرحله نااطمینانی ) 1920از دهه (مونی ژبرقراري ه ايمبارزه بر ،)1870-1920(یزش خ
  .ندنخوا می )به بعد 1960

هاي جهانی شدن بر تضعیف نقش دولتهـا و از میـان رفـتن مرزهـا و در نتیجـه       اغلب نظریه
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برخی از نظریه پـردازان حتـی از نـابودي دولـت و از      و کید دارندأگسترش پدیده جهانی شدن ت

یـات و  از ح هـا  براي نمونه برخی همانند اوهم احتمال محو دولت. گویند میان رفتن آن سخن می
ثیر جهانی شدن بر تضـعیف هویـت   أبرخی پژوهشگران نیز از ت. اند مطرح کردهرا صحنه سیاسی 

  .گویند ی و ملی سخن میمقو
هـاي فراملـی و سـایر     نیروهـاي جهـانی بـه ویـژه شـرکت     برخی از اینان بر این باورنـد کـه   

هـاي   يژئولوو ایـد  اتفرهنـگ جهـانی بـا اعتقـاد     ی بـا تشـییع و تقویـت   نهادهاي اقتصادي جهـان 
مـزاحم فعالیـت   ملـی را   هاي شوند که وجود مداوم دولت گرا آنقدر قدرتمند می گوناگون جهان

  . بینند خود می
جهانی شدن اقتصاد را رونـد افـزایش ادغـام بازارهـاي جهـانی کاالهـا، خـدمات و        برخی 

در یکـدیگر  سبب ادغام بیشتر اقتصـادها  براساس این تعریف جهانی شدن . دندان عوامل تولید می
به سمت همگون شدن  بازارهاي جهانی کاالها، خدمات و عوامل تولید کار و سرمایهو  شود می

اي صـورت   و غیرتعرفـه  اي از طریق کاهش موانع تجاري تعرفه هاادغام بازار کاال. روند پیش می
ر المللـی د  و خدمات متفاوت و بازارهاي عوامـل تولیـد براسـاس ترتیبـات تجـاري بـین       گیرد می

  .شوند بازارهاي یکسان مبادله می
مدافعان بازار آزاد بر این بارونـد کـه تبـادل نامحـدود و فرامـرزي کاالهـا بـه سـود همـۀ            

مخالفـان ایـن نظـر ابـراز      .انجامـد  یشتر ملـل مـی  بت و به رفاه هرچه سا شرکت کنندگان در بازار
و هزینـه بیمـه خـدمات     وقتی یک شرکت فراملیتی در جایی که نیـروي کـار ارزان  دارند که  می

 و دهـد  کنـد مخـارج مطلـق خـود را کـاهش مـی       اجتماعی و زیست محیطی صفر است تولید می
اي کـاهش همزمـان بهـاي کـاالي تولیـدي و نیـز ارزش نیـروي انسـانی در          رهارود چنین پدیـده 
هـاي سـنتی    مکانیسـم و  آید نـاچیز نیسـت   راه بدست می سودي که از این   .کشورهاي مرفه است

ها در تولیدهاي فرامـرزي بـه شـکل     بکارگرفتن بهتر سرمایه. نماید می دگرگوناد جهانی را اقتص
هـاي فـرا ملیتـی انجامیـده اسـت، سـازمانهایی کـه         هاي غول آسایی به نام کمپـانی  گیري سازمان

به  .اند وب ساختهعها را مر قدرتی فزاینده و کنترل ناپذیر دارند و با سلب اختیار از شهروندان آن
هـاي ملـی در فـروش محصـوالت      شود به جاي آنکه کشـورها و شـرکت   ین ترتیب مشاهده میا

هـاي شـغلی، بـا یکـدیگر بـه رقابـت        جهـان بـراي بدسـت آوردن فرصـت     کارگرانرقابت کنند 
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ایـن  لذا بر این باورند کـه   .پردازند تا در مراکز تولید سازمان یافته جهانی اجازه کار پیدا کنند می

نـوآوري فنـی و عقالیـی کـردن     اوالً  زیـرا نماید  آسیب وارد میاقتصاد ملی  چارچوببه پروسه 
را با پرسش روبـرو سـاخته    که هدف آنانداخته شتاب به هاي اقتصادي را  چنان فعالیتآنتولید، 
رهـاورد ایـن فرآینـد    . تر از بازدهی تولید رشد داشته اسـت  براي مثال نرخ بهره وري سریع. است

 Great Joblessایـن وضـعیت بـه    . لی جدید به رغم رشد اقتصادي استفرصت شغ نپدید نیامد
 .آورد پدیـد نمـی   يجدیـد اشـتغال  شهرت یافته است یعنی نوعی رشد اقتصادي که هیچ فرصت 

همبسـتگی جهـانی کـه روزگـاري حربـۀ      . به تغییر اساسی رابطۀ سرمایه و کار انجامیده استثانیاً 
داران جنگ طلب بود، اینـک ابـزار طـرف     ها و سرمایه کارگري علیه دولت هاي تبلیغاتی جنبش
هـاي   اند، در مقابل کمپـانی  کارگرانی که فقط در تشکیالت ملی سازمان یافته. مقابل گشته است

بـه نظـر   . دهنـد  اند که هر درخواستی را با تهدید انتقال مکان تولید پاسخ می المللی قرار گرفته بین
گـذاران و   بـراي سـرمایه   »رفـاه از طریـق تجـارت آزاد   «ر شـعا این گروه از مخالفان جهانی شدن 

بـراي   »رفـاه از طریـق تجـارت آزاد   «شـعار  انـد   بر ایـن عقیـده  ولی  ردها اعتبار دا ساي شرکتؤر
که همچنان بر تعدادشان  ان کشورهاي توسعه نیافتهها به ویژه بیکار کارگران و کارمندان شرکت

علیرغم رقابت کشـورها در جـذب سـرمایه و ایجـاد     این موضوع . شود جذابیت ندارد افزوده می
 .اشتغال است

هـاي رشـد و    هـاي مختلـف و حتـی از زمینـه     از دیـدگاه مخالفان جهانی سازي بسیاري از   
واقعیـت اینسـت کـه نـرخ رشـدي کـه از آزادسـازي اقتصـادي         بر این باورنـد کـه   توسعۀ پایدار 

محـیط   و ار فسـاد تـدریجی فرهنـگ   کـ  در عوض نتیجه ایـن و  آید یمد بدست نوش بینی می پیش
در این ارتباط این گروه معتقدند که . خواهد بودزیست و گسترة رو به تزاید فسادهاي اجتماعی 

اصلی در مقوله جهانی شدن و اقتصادهاي نئـولیبرال در  مسئلۀ  کهنک جهانی برخالف گزارش با
ــارت آزاد ــوزه تجـ ــدودیتها در ج    را حـ ــذف محـ ــت و حـ ــش دولـ ــردن نقـ ــداقل کـ ــان حـ ریـ

بــا اشـاره بــه موفقیتهــاي  را برتــري اینگونـه سیاســتها  و  اســتدانسـته  گــذاریهاي مســتقیم  سـرمایه 
اینگونـه ادعاهـا از سـوي     ،اظهار کرده اسـت ) فقیر(جنوب در مقابل ) ثروتمند(کشورهاي شمال 

جنـوب  کشورهاي از سوي  شدهمطالعات انجام . گرفته است کشورهاي جنوب مورد سوال قرار
تحقیقات انجام شده در گزارشات بانک جهانی بر اساس تفاسـیر  که  ضوع اصرار دارندبر این مو
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  :دنکن به موارد زیر اشاره می اتگزارش .باشد غلط از حقایق می

آزادسازي و جهانی سازي هر دو در کشورهاي صنعتی و در حال توسعه بـه طـور جمعـی و     .1
رحـال در یـک سـطح    ه بـه . تبـوده اسـ  مطـرح  یوسته پطی سالیان متمادي بصورت روندي نا

اي و  توان این دو را کم و بیش روند تجـارت آزاد در رابطـه بـا تولیـدات کارخانـه      عملی می
ایـن موضـوع   . تنساخیر داهاي  ههشرو طی دپیآزادي تحرك سرمایه بین کشورهاي صنعتی 

عیت بویژه نه فقط در مقایسه با کشورهاي در حال توسعه بلکه بطور موثري در مقایسه با وضـ 
هـاي فـوق اکثـر کشـورها      در دهـه . هاي پنجاه و شصت مشهود اسـت  اقتصادي آنها طی دهه

نمودند بلکه تولیـد داخلـی،    مینه تنها سیستم کنترل سرمایه را اعمال  وودزتحت نظام برتون 
در راستاي اهداف اجتماعی، اقتصادي و سیاسی آنهـا  نیز بازارهاي سرمایه و نیروي کار آنها 

 .اي بود ررات و قوانین گستردهتحت پوشش مق

اخیـر در رابطـه بـا     هـاي  هدهـ نظام آزاد در کشورهاي پیشرفته صنعتی طی که رفت  انتظار می .2
در حالیکه این انتظار . گرددآنها تحرکات تجارت و سرمایه موجب بهبود وضعیت اقتصادي 

 . سازدبه حقیقت نپیوست و اقتصاد آزاد نتوانست بسیاري از انتظارات را برآورده 

بیکـاري انبـوه   و در کشورهاي صنعتی با مشخصه نوسان و کندي رشد اقتصادي  هاي اخیر ده .3
تــوان گفــت دورة پویــاتر در  ین ترتیــب مــیدبــ. گــردد اجتمــاعی مشــخص مــی مشــکالتو 

 .کشورهاي صنعتی پیش از دوران مقررات زدایی در بازارهاي داخلی و خارجی بوده است

از اقتصـاد آزاد بـوده   ناشـی  شکست مهـم   هاي اخیر دههیی در بیکاري انبوه کشورهاي اروپا .4
سیاستهاي حمـایتی   نیاز به ،سطوح باالي بیکاري همراه با فقر و تداوم روند آزادسازي. است

  .دنمای میتأیید را 

را ) OECD(شکسـتهاي اقتصـادي کشــورهاي عضـو سـازمان همکــاري و توسـعه اقتصــادي       .5
نتیجه اصلی اینست که آزادسـازي  . آوري دانست قبیل فنعوامل خارجی از دلیل توان به  نمی

هاي مالی بـه دورنمـاي اقتصـاد و رشـد کشـورهاي پیشـرفته       رعملکرد سرمایه و بازااز طریق 
نخسـت آنکـه بـدلیل    . صنعتی از دو طریق مشخص اما به هم مربوط، زیان وارد ساخته اسـت 

از (غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم و  بطور گذار  مواج بودن بازارها هزینه سرمایه باال رفته و به سرمایه
در ثانی، بازارهاي مالی به طـور   .صدماتی وارد ساخته است )طریق باال رفتن نرخ بهره واقعی
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 .ساخته است که سیاستهاي تورم زدایی یا کاهش رشد را دنبال نمایند دارکلی دولتها را وا

را نند روند نرخ رشـد خـود   یک رژیم اقتصاد آزاد احتمال کمی دارد که کشورها بتوا تحت .6
جهـانی  . پذیري بازارهاي نیروي کار بـاال برنـد   با استفاده از سیاستهاي جاري مبنی بر انعطاف

در کـه  رود  تواند به رشد اقتصاد و اشتغال کمک نماید حتـی احتمـال مـی    نه فقط نمی سازي
موجـب بـدتر   به عالوه . داخل کشورهاي صنعتی نیز موضوع تقسیم نیروي کار را پدید آورد

 .دوهاي بین کارگران کشورهاي صنعتی و در حال توسعه ش شدن کشمکش

در رابطه با کشورهاي در حال توسعه، آزادسازي و جهانی سازي در این کشورها در مقایسه  .7
علیـرغم بکـارگیري اصـالحات    . با کشورهاي پیشرفته در روندي کنـدتر اتفـاق افتـاده اسـت    

اي در حال توسعه هنـوز گسـترة سیاسـت آزاد سـازي     گسترده سیاستهاي تجاري در کشوره
آزادسـازي جریـان سـرمایه در کشـورهاي در حـال      . محدود است  توسط این کشورها کامالً

 .عمدتاً بخاطر جذب سرمایه مستقیم خارجی بوده است وتوسعه بیش از اصالحات تجاري 

الی و کــاهش نقــش دولــت از ســوي موسســات مــ  سیاســتهاي آزادســازي و جهــانی ســازي .8
چندجانبه براي کشورهاي در حال توسعه توصیه شده است و ادعا گردیـده اسـت کـه پیـاده     

شـامل ژاپـن پـس از سـال     (نمودن چنین سیاستهایی براي اقتصاد کشـورهاي آسـیایی شـرقی    
تجربـه ژاپـن و کـره    در صـورتی کـه    .آمیـز بـوده اسـت    ائو، موفقیـت مو چین پس از ) 1945

ورها طی دوران صنعتی شدن و رشد سـریع اقتصـادي خـود    دهد که این کش جنوبی نشان می
انـد کـه کـامالً مخـالف بـا سیاسـتهاي پیشـنهاد شـده از سـوي           آن دسته سیاستهایی را پذیرفته

بـراي مثـال در دورة مناسـبی ایـن دو کشـور بطـور       . سازمانهاي مالی چنـد جانبـه بـوده اسـت    
گـذاري خـارجی    ر راه سـرمایه و مـوانعی بـر سـ     اي به کنتـرل واردات خـود پرداختـه    گسترده

بوجود آوردند و سیاستهاي شدید هدایت صـنعتی دولتـی را پـیش گرفتنـد و بـه ایـن طریـق        
 .اال ببرنداي دست بزنند و سطح زندگی مردم خود را ب توانستند به تغییرات ساختاري گسترده

الگوي دهد که این کشور از  نشان می مائوین در دوران پس از چوضعیت درخشان اقتصادي  .9
توسعه بانک جهانی که مبنی بر خصوصی سازي، آزادسازي و بازار رقابتی انعطاف پذیر که 

گرچه سیاست بازار . ننموده است تبعیتبراي دستیابی به رشد اقتصادي سریع ضروري است 
و رقـابتی  منعطـف  چنـدان   هـا در چـین  شـد ولـی بازار   بکار گرفتـه ین چنیز تا حد زیادي در 
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تـوان   می کمترسرمایه، کار و زمین بازارهاي مهم همانند بسیاري از در یگر از سوي د. نبودند
 . را مشاهده کرد سیاست این

که سیاستهاي نئولیبرالی پذیرفته شده توسـط دولتهـاي آمریکـاي التـین تحـت       شود می گفته .10
و علت عدم  در دهۀ گذشته لزوماً بهترین نوع آن نبوده است ودزسسات برتون وؤمقیمومت 
مخالفین نظر فـوق در   .یت این کشورها در حصول رشد اقتصادي بدین سبب بوده استموفق

چنین سیاستهایی شامل آزادسـازي مـالی بیشـتر و غالبـاً رقابـت      دارند که اتخاذ  پاسخ ابراز می
قـرار  زمانی که بخشهاي بزرگی از اقتصاد ملی در وضعیت ضعیفی که در باشد  المللی می بین
اوضـاع   باشـد  گذاري کافی بدلیل بحران بدهی می ز تداوم عدم سرمایهناشی اکه خود  دارند

 . نماید تر می را وخیم

توان اینگونه بیان کرد کـه وضـعیت    در رابطه با اقتصاد کشورهاي آفریقائی، بطور ضمنی می .11
ادغام بیشتر آنها در اقتصاد جهان  ناشی ازموجود بدلیل اوضاع ضعیف اقتصادي آنهاست که 

 هـا  ن کشورها در معرض شوکهاي شدید خارجی ناشی از نرخهاي بهـره و قیمـت  ای. باشد می
 .رفع ننمودتعامل بیشتر با کشورهاي جهان قرار گرفتند که وخامت اوضاع آنها را در 

دهد که بدون توجه به سطوح توسعه و درجه ادغام آنها در اقتصاد جهـان   ها نشان می بررسی .12
هـاي مشـترك در    در کلیـه منـاطق عالئـق و وابسـتگی     تقریباً کلیه کشورهاي در حال توسـعه 

ایـن  . هاي آزادسازي و جهانی سازي دارند همچنین مقولهشدن و رابطه با موضوعات جهانی 
توانند سکوي مذاکراتی قویی از کشورهاي در حـال توسـعه تشـکیل     کشورها با یکدیگر می

 :دهند و محور مذاکرات خود را بر موضوعات زیر متمرکز سازند

انکتـاد کـه   بـه  المللی پول و آمریکا  ی از سوي بانک جهانی، صندوق بینمفشارهاي مداو  
اسـت کـه انکتـاد     ضـروري بنـابراین  . شـود  وارد آورده مـی باشد  از نمایندگیهاي سازمان ملل می

مـورد حمایـت کشـورهاي در حـال     ) در مـورد تجـارت و توسـعه   متحـد  کنفرانس سازمان ملل (
تواند پایگـاه سیاسـی بـراي گسـترش همکـاري بـین        آنکتاد میدیگر  از طرف .توسعه قرار گیرد

مشکالت توسعه اقتصادي کشـورها در آینـده نزدیـک    باید توجه نمود که  .شمال و جنوب باشد
بـراي کشـورهاي جنـوب    . توانـد بـه طـول بیانجامـد     قابل حل نیست و مذاکرات در این زمینه می
هـا و اسـتراتژیهایی بـراي     توانـد رویـه   گانی که مـی ضروري خواهد بود که آنکتاد را به عنوان ار
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  .ارائه دهد بشمار آورندرا سازي  کشورهاي در حال توسعه در چارچوب جهانی

سـازي بـه معنـاي     بهرحال انتخاب اولین بهترین سیاست در رابطه با آزادسـازي و جهـانی    
از ادغام اختیاري  سعی در ادغام سریعتر و نزدیکتر نیست بلکه در عوض تعریف سیاستهاي دقیق

اگر طبق دور مذاکرات اروگوئه اجراي برخی . زبان دیگر یک نوع ادغام استراتژیک استه یا ب
بـه  بایـد ایـن سیاسـتها    . تواند سیاستهاي دیگـري ارائـه دهـد    پذیرش نباشد آنکتاد می سیاستها قابل

ژه در مـورد  ایـن کـار بـوی   . اي نیـز باشـد   د کـه مناسـب قالبهـاي فرهنگـی هـر جامعـه      ناشـ ب نحوي
المللـی ندارنـد    اي که واحدهاي تولیدیشان هنوز قدرت رقابـت بـین   شورهاي کمتر توسعه یافتهک

  .بسیاري ضروریست
هـاي الزم را   مذاکرات دور اروگوئه بهتر است مورد ارزیابی قرار گرفته و آنکتاد فرضـیه   

خـارجی سـودآور    گـذاریهاي مسـتقیم   همـۀ سـرمایه  بـراي مثـال    .براي این مذاکرات فراهم سازد
گـذاري خـارجی چنـدان مهـم      دهد کـه مقـدار سـرمایه    شواهد تاریخی و تجربی نشان می .نیستند

نمایـد مهـم    گذاري و انواع ارتباطاتی که با اقتصـاد داخلـی برقـرار مـی     نیست بلکه ماهیت سرمایه
ــوي . اســت ــدتر و ق ــا بنیادهــاي جدی ــه بحــث در مــورد    بهرحــال آنکتــادي ب ــا ب ــاز اســت ت تــر نی
المللـی   هاي بـین  تا اینکه تحت پوشش موافقتنامه. گذاري خارجی و انتقال فنآوري بپردازد مایهسر

  .دنگذاریها بتواند منافع کشورهاي در حال توسعه را نیز در برگیر سرمایه
. باشد نقش مهم دیگر آنکتاد در تحوالت اقتصادي جهانی در رابطه با سیاست رقابت می  
تـی در عـوض رقابـت بـا یکـدیگر بـه رقابـت بـا بازارهـاي داخلـی           که شرکتهاي چنـد ملی  زمانی

کننـد، نقـش آنکتـاد در کسـب      کشورهاي در حال توسعه پرداخته و آنها را بین خود تقسیم مـی 
  .شود تجربه براي مقابله با آنها مهمتر می

دهنـد   اي که در میان خود تجارت خاصی را انجام می تعداد رو به تزاید گروههاي منطقه  
آورد کـه   گذاري خاصی دارنـد بـین کشـورهاي عضـو مسـائلی بـه وجـود مـی         تیبات سرمایهو تر

ضمناً فراهم نمودن کمکهاي فنی نیز از مقوالت دیگر . باشد مستلزم بررسیها و نظارت آنکتاد می
  .تواند باشد مورد نظر در آنکتاد می

ل توسـعه بـا   سازي اگر موجب ایجاد همکاري بیشتر بـین کشـورهاي در حـا    مقوله جهانی  
از جمله دیگر وظـایف آنکتـاد بایـد    . تواند حفظ نماید خودشان نگردد مفهوم اصلی خود را نمی
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در جهت ایجاد همکاري بین جنوب با جنوب در زمینه جریانهاي تجـاري، فنـآوري و اطالعـات    

  .باشد
 سازمان تجارت جهانی روند تاریخی تشکیل

ارت جهـان را بـه خـود اختصـاص     کشورهاي در حال توسعه کمتر از یک چهـارم تجـ  
 .آینـد  اند و بیشتر کشورهاي جهان نیز در زمره کشورهاي کمتر توسعه یافتـه بـه حسـاب مـی     داده

تجارت آنها بیشتر شامل صادرات مـواد اولیـه، سـوخت، مـواد معـدنی و محصـوالت غـذایی بـه         
شـده وارد  کاالهـاي سـاخته    کشورهاي صـنعتی، غنـی و توسـعه یافتـه اسـت و در مقابـل عمـدتاً       

به دلیل الگوي تجارت و شرایط خاص داخلی و نیـز نحـوه عملکـرد نظـام پـولی بیشـتر       . کنند می
از طریق بهبود مستمر رابطه مبادله به جیب کشـورهاي توسـعه   این کشورها منافع حاصل از رشد 

کاالهـاي  کننـد از طریـق بـاال بـردن قیمـت       کشـورهاي در حـال توسـعه سـعی مـی      .رود یافته می
، طرحهاي تثبیت عواید صـادراتی و صـنعتی شـدن از طریـق جانشـینی واردات یـا       خود یتصادرا

شـود و اصـالح    اي تقسیم می اي و غیرتعرفه ایجاد محدودیتهاي تجاري که به محدودیتهاي تعرفه
هاي گمرکی که بـر حسـب ارزش واردات    تعرفه. نظام پولی منافع را تا حدي متوجه خود نمایند

بـراي محـدود کـردن     گیرند و معموالً از سایر محدودیتها مورد توجه قرار می اند بیش تعیین شده
ی مستقیم است که بـر واردات  شوند سهمیه وارداتی یک محدودیت کم مقدار واردات وضع می

  . شود و بسیاري از اثرات تعرفه وارداتی را دارد کاال وضع می
شـد حجـم تجـارت را کـاهش     بخ رابطه مبادله کشـور را بهبـود مـی    وضع تعرفه معموالً

دهد و ممکن است رفاه کشور را بهبود بخشد ولی ممکن اسـت کشـورهاي دیگـر نیـز اقـدام       می
اسـتدالالتی در حمایـت از    .کننـد  زیان مـی  متقابل بکنند که در این صورت هر دو کشور معموالً

اخلـی در  گوید تعرفـه بـراي حمایـت از تولیـد کننـدگان د      تعرفه شده است که مهمترین آنها می
مقابل سیاست ارزان فروشی کاالهاي وارداتی دیگران است، تعرفه موجب رشـد صـنایع داخلـی    

شود تا آنکه به کارآیی برسند و اینکه تعرفه در جهت حمایت از صـنایعی اسـت کـه از نظـر      می
دقیقـاً ارزیـابی   بایـد در هـر مـورد خـاص     این اسـتدالالت  همه رحال ه به. دفاع ملی اهمیت دارد

دالیل مختلف دیگري از قبیل ایجاد اشتغال و برقراري تـوازن در موازنـه تجـاري و حتـی     . شوند
  .شوند که اهمیت خاص خود را دارند اهداف غیر اقتصادي نیز گاه عنوان می
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دهد که در طی ایـن دوره تجـارت    نشان می 1939 -1921تجربه سالهاي بین دو جنگ 

محـدود شـده بـود کـه دالیـل        سایر موانع تجـاري شـدیداً  ها و  ها، سهمیه المللی بواسطه تعرفه بین
در حقیقـت جنـگ جهـانی اول    . اصلی آن رکود و بیکاري حاکم بر کشورهاي توسعه یافته بـود 

مشکالت زیادي براي کشورهاي اروپایی از قبیل کسري موازنه پرداختها، کـاهش ارزش پـول و   
کا را وادار نمود تا با اجراي سیاستهاي بیکاري گسترده بوجود آورد که دولتهاي اروپایی و آمری

پس از گذشت حدود ده سال از . حمایتی و اقدامات تالفی جویانه از صنایع خود حمایت نمایند
جنگ جهانی اول کشورهاي اروپایی اقتصاد را بازسازي کردند و تولیـدات صـنعتی خـود را تـا     

ا مـانع از شـکوفایی تجـارت    اي توسـعه داده و بـاین ترتیـب وجـود محـدودیته      حد قابل مالحظـه 
در شهر ژنـو تشـکیل    1927به همین دلیل کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال  .شد الملل می بین

شد تا موانع تجاري را برطرف نموده و راه را براي ایجاد یک لیبرالیسم اقتصادي فراهم نماینـد و  
اما اعالمیه  .نمایدآماده ) ا یکدیگررفتار برابر ب( 1براي رعایت شرط دول کامله الودادرا کشورها 

   .باقی ماند و جامه عمل نپوشید ات ارشاديپایانی این کنفرانس به صورت توصیه و سفارش
 يباعث شد تا کشورها بـا وضـع برخـی سیاسـتهاي اقتصـاد      1930رکود اقتصادي دهه 

تجـارت را   اصـول مربـوط بـه آزادي    ،تبعیض بـین کشـورها  با هاي وارداتی  همانند افزایش تعرفه
در این راستا هر چند آمریکا و انگلیس توانستند بطور کوتـاه مـدت بـر برخـی      .دار سازند خدشه

اقدامات تالفی جویانه از سوي سایر کشورها  ابواجه کن میلویند آمشکالت اقتصادي خود فائق 
ادي الملل شدیداً کاهش یافت و بر وخامـت اوضـاع اقتصـ    که نتیجتاً حجم تجارت بین ند،گردید

این امر منجر به آن شد که کشـورها در جهـت رفـع موانـع تجـاري خـود برآینـد و         2.افزوده شد
از سوي دیگر بروز جنـگ جهـانی دوم و بـروز    . اي در این راه تنظیم کنند قراردادهاي چندجانبه

ها و لزوم ترمیم خرابیهاي جنگ نظریه تنظیم روابط تجـاري بـر اسـاس رقابـت سـالم را       خشونت
 (ITO)المللـی   کشورهاي عمده تجاري موافقت کردند تا سازمان تجارت بین. قویت کردبیشتر ت

ولی از آنجائیکـه   .دنالمللی پول بوجود آی المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین همراه با بانک بین
  . آمریکا آنرا تهدیدي براي حق حاکمیت آمریکا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد

 

1- Most Favoured Nations 
1- Anderson, Strengthening the global trading system from GATT to WTO. Center of Economic 
Studies, University of Adelaide (1996) P.3- 
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مجـاز شـد تـا بـا کشـورهاي دیگـر در       طبق قـانون  س جمهور امریکا رئی 1934در سال 
این قانون بـار دیگـر بوسـیله کنگـره      1945در سال  .هاي متقابل مذاکره کند جهت کاهش تعرفه

آمریکا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادي از کشورها براي انجـام مـذاکرات چنـد جانبـه     
ر به مذاکره نشستند در همـین زمـان اولـین قعطنامـه     هاي تجاري با یکدیگ مورد کاهش تعرفه  در

نویس یک سـازمان   کمیسیون اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد کشورها را براي تهیه پیش
هـاي گمرکـی،    در کنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گردید کـاهش تعرفـه  . تجاري دعوت کرد

ناگفتـه  . الملـل  زمان تجـارت بـین  نویس سا و پیش) گات(تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 
به دعوت رئـیس جمهـور وقـت آمریکـا روزولـت      ) قبل از پایان جنگ( 1944نماند که در سال 

کشـور در بـرتن وودز تشـکیل شـد و طـی آن موافقتنامـه        44کنفرانسی نیز با شرکت نمایندگان 
نیـز  ) ک جهـانی بانـ (المللی تـرمیم و توسـعه    المللی پول و همچنین بانک بین تاسیس صندوق بین

توان به عنوان تالشی براي جلوگیري از بازگشت به هرج و مـرج   امضاء شد که این کارها را می
 . المللی که بعد از جنگ جهانی اول حاکم شده بود قلمداد کرد در بازرگانی و تامین مالی بین

الملل نیز مطرح شـد و پیشـنهاد گردیـد     در کنفرانس برتون وودز مشکالت تجارت بین
، سـازمانی تحـت عنـوان سـازمان      به منظور منع محدودیتهاي تجاري و کـاهش حقـوق گمرکـی   

آمریکـا برگـزاري     1945بـراي تاسـیس ایـن سـازمان در سـال       .المللی تاسـیس شـود   تجارت بین
ولـی ایـن کنفـرانس    . در لندن تشـکیل شـد   1946کنفرانسی را پیشنهاد کرد که سرانجام در سال 

متعاقـب ایـن کنفـرانس، شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعی سـازمان ملـل          .بدون نتیجـه پایـان یافـت   
گیـري تاسـیس سـازمان     اي مرکب از نمایندگان چند کشور از جمله آمریکا را مسئول پـی  کمیته

متعاقـب  . تجارت جهانی را تدارك دیـد  منشوراین کمیته مقدمات تهیه  .المللی کرد تجارت بین
ایـن   در. کشـور جهـان برگـزار گردیـد     56شـرکت   کنفرانسـی در هاوانـا بـا    1948آن در سـال  

تهیه شده مورد اعتراض بسیاري از کشـورها بـویژه کشـورهاي در حـال توسـعه       کنفرانس منشور
کنفـرانس هاوانـا جـداي از مسـاله      .آن اضافه شده هاي دیگري هم ب بنابراین پیشنهاد. قرار گرفت

چـون  . هـا هـم پرداخـت    لیـت کارتـل  توسـعه و فعا ،  تجارت به موضوعات دیگر نیز نظیر اشـتغال 
دانسـتند و کشـورهاي    کشورهاي در حال توسعه منشور هاوانا را به نفـع کشـورهاي پیشـرفته مـی    

دیدنـد عمـالً فقـط کشـورهاي اسـترالیا و       پیشرفته نیز آن را به سود کشورهاي در حال توسعه می
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مریکـا کـه خـود از    لیبریا موفق به تصویب آن در پارلمان خـود شـدند و سـایر کشـورها حتـی آ     

  .طراحان آن بود نتوانستند آن را به تائید کنگره خود برسانند
المللی را هدایت  هدف اولیه این بود که نهاد ثالثی ایجاد شود تا همکاري اقتصادي بین

طـرح کامـل   . ملحق شود) المللی پول بانک جهانی و صندوق بین(کند و به مؤسسات برتن وودز 
بـه عنـوان    (ITO)المللـی   کشور مواجه شد این بود که سازمان تجارت بین 50آن ابتدا با استقبال 

بسیار بلند پروازانه بـود   (ITO)منشور . یک کارگزاري تخصصی سازمان ملل متحد تاسیس شود
هـاي کـاالیی    که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه

  . شد المللی و خدمات می گذاري بین کننده، سرمایههاي کسب و کار محدود رویه
عمالً تحقق نیافـت ولـی یکـی از موضـوعات      (ITO)الملل  بنابراین سازمان تجارت بین

کشـور   16(کشـور   23منشور این سازمان پیشنهادي، قراردادي مشتمل بر چند ماده بود که میـان  
داد بـه موافقتنامـه عمـومی تعرفـه و     ایـن قـرار  . منعقـد گردیـد   )پیشرفتهکشور  7در حال توسعه و 

پیمـان گـات بـه خـاطر تحقـق      . به اجرا درآمد 1948از سال که  تجارت یا گات معروف گردید
توان به افزایش اشتغال، تولیـد، درآمـد واقعـی و ارتقـاء      اهدافی منعقد گردید که از آن جمله می

جز با توسعه تجـارت   از دیدگاه گات این اهداف. سطح زندگی در کشورهاي عضو اشاره کرد
یابد مگر با رفع موانع موجـود بـر سـر راه     شود و تجارت جهانی نیز توسعه نمی جهانی محقق نمی

هـاي سیاسـی و    المللی که البته استثنائات متعددي نیز داشت کـه مبتنـی بـر ضـرورت     مبادالت بین
  .اقتصادي بود

گـات باعـث شـد تـا      از یک طرف و ادامه حیات الملل بینسازمان تجارت  عدم ایجاد
المللـی   یـک سـازمان بـین   بـه عنـوان    گات رفته رفته وظایف سازمانی و تشکیالتی بیابـد و عمـالً  

  . 1تجاري ادامه فعالیت نماید
  

  )گات(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 
قواعـدي را بـراي   ) گـات (، موافقتنامه عمـومی تعرفـه و تجـارت    1994تا  1948از سال 

المللـی از نـرخ    جهانی وضع کرد و در طول این دوره رشد بازرگانی بین بخش زیادي از تجارت
 

1 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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سال یـک سـازمان و    47این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در طول . باالیی برخوردار بود
  . موافقتنامه موقتی بود

آور نمـودن   نحوه فعالیت گات تاکنون انجام مذاکرات تجاري به منظور کاهش و الزام
المللـی بـوده    هاي گمرکی و دیگر موانع تجاري موجود بر سر راه مبادالت بـین  عرفهمحدودیت ت

هـاي سـاالنه بـین     دور مـذاکرات عـالوه بـر نشسـت     نـه تا به امـروز   1947است بطوریکه از سال 
  .اند ذکر شدهزیر در کشورهاي عضو بعمل آمده است که 

 10اي بود که بر  یازات تعرفهمورد امت 45000نتیجه اولین دور مذاکرات توافق راجع به 
 23. گرفـت اثـر داشـت    میلیارد دالر تجارت که حدود یک پنجم کل تجارت جهان را در بر می

کشور شرکت کننده همچنین توافق کردند که باید برخـی از قواعـد تجـاري منـدرج در منشـور      
(ITO) حـال بـه صـورت     آنها معتقد بودند که این کار باید بـه سـرعت و در عـین   . را نیز بپذیرند

این در حالی است که منشـور  . موقتی انجام شود تا از ارزش امتیازات مورد مذاکره حمایت شود
(ITO) همچنان در دستور مذاکره بود .  

علیرغم تـالش زیـاد در مـذاکرات چهـار دوره آنسـی، تورکـوئی، ژنـو و دور دیلـون،         
تـوان تشـکیل جامعـه     امر را مـی عمده دالیل این . اي حاصل گردید هاي تعرفه کاهش اندك نرخ

اي بـه کشـورهاي غیـر     و عدم تمایل اعضاي آن به اعطـاي امتیـازات تعرفـه    (EC)اقتصادي اروپا 
المنافع به کاهش ترجیحات تجـاري   عضو و نیز عدم تمایل کشور انگلستان و کشورهاي مشترك

ریباً به حالت اشباع رسیده به عالوه در این ادوار شیوه مذاکره کاال به کاال نیز تق. خود ذکر نمود
  . بود

در دور کندي بر خـالف چهـار دور مـذاکرات قبلـی پیشـرفتهاي چشـمگیري حاصـل        
گردید و مجدداً گروه وسیعی از محصـوالت بـه ویـژه محصـوالت صـنعتی مـورد مـذاکره قـرار         

عمـده دالیـل   . درصـد منجـر گردیـد    39تا  36هاي صنعتی از  گرفتند که به کاهش متوسط تعرفه
المنـافع و اسـتفاده از    امر کاهش  قدرت انگلستان در ارتبـاط بـا کشـورهاي جامعـه مشـترك      این

بر اساس این اصل بـه جـاي   . پذیرش اصل کاهش عمومی به جاي شیوه مذاکره کاال به کاال بود
مذاکره در مورد تک تک کاالها هر یک گروه از کاالها مثل کاالهـاي صـنعتی یـا گروهـی از     

پـذیرد و نتـایج    گردیدند و  مذاکره در مورد این گروه صـورت مـی   خاب میکاالهاي صنعتی انت
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به عالوه در این دور مذاکرات به منظور . فتیا حاصل شده به تمامی کاالهاي گروه گسترش می

کمک به کشورهاي در حال توسعه آنها از رعایـت در اصـل دول کاملـه الـوداد و اصـل معاملـه       
  .اي صورت پذیرفت اکراتی در زمینه موانع غیرتعرفههمچنین مذ. متقابل معاف گردیدند

  دورهاي تجاري گات

  کشورها  موفقیت  محل  سال

  23  گات قدرت اجرایی یافت   ژنو  1947
  13  ها  کاهش تعرفه  آنسی فرانسه   1949
  38  ها کاهش تعرفه  ) انگلستان(تورکوئی   1951
  26  ها  کاهش تعرفه  ژنو  1956
  26  ها کاهش تعرفه  )دیلون دور(ژنو   1960 -1961
  62  قوانین ضد دامپینگ   )ور کنديد(ژنو   1964 -1967
  102  اي  اي و غیرتعرفه کاهش محدودیتهاي تعرفه  دور توکیو    1979-1973
  123  تشکیل سازمان جهانی  گوئه ورا دور  1994-1986

  دور دوحه   2008-2000
اي کشاورزي و محیط  غیرتعرفه وانعرفع م

  نه و قوانین ضد دامپینگزیست و اعطاي یارا
152  

  
دور توکیو بـا  . به مذاکرات چند جانبه تجاري معروف شده استدور توکیو مذاکرات 

هـاي   این دور از مـذاکرات بـه تـالش   . به طول انجامید 1979تا  1973کشور از سال  102حضور 
وه بـر  موضـوعات مـورد بحـث در ایـن دور عـال     . هـا ادامـه داد   گات براي کاهش فزاینده تعرفـه 

اي و سایر اقداماتی که باعث تحریف تجارت  هاي گمرکی به موانع غیرتعرفه کاهش بیشتر تعرفه
ایـن دور توجـه خاصـی بـه      بـه عـالوه در   .یافت يتسرّنیز ) از قبیل دامپینگ(گردند  الملل می بین

مسائل تجاري کشورهاي در حال توسـعه معطـوف گردیـد و بـر ایـن اسـاس سیسـتم ترجیحـات         
  . مدآگرفت بوجود  ه در کل براي کشورها شرایط آسانتري را در نظر میعمومی ک
حقـوق و عـوارض گمرکـی     یک سوم، به طور میانگین  نتیجه این دور از مذاکرات در
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هش ادرصـد کـ   7/4نیز میانگین تعرفه محصوالت صنعتی و  پائین آمددر نه بازار بزرگ صنعتی 

  . ندبندي شد رحلهها در یک دور هشت ساله م کاهش تعرفه. یافت
دور توکیو نتایج متفاوتی داشت این دور نتوانست بـا مشـکالت    ،هاي دیگر در موضوع

گذاشت مقابله کند و تهیه موافقتنامـه جدیـد    اساسی که بر تجارت محصوالت کشاورزي اثر می
زمینـه   با وجـود ایـن در  . متوقف شد )تدابیر اضطراري در مورد واردات(ها  در خصوص حفاظت

هـایی شـکل گرفتنـد کـه در برخـی مـوارد مقـررات گـات را تفسـیر           اي موافقـت  ع غیرتعرفهموان
در اکثـر مـوارد   . دادنـد  مـی  هایی کـامالَ جدیـد خبـر    زمینه شکردند و در موارد دیگر از پیدای می

هـا را امضـاء کردنـد از     این ترتیبـات و موافقتنامـه  ) ها صنعتی عمدتاً(تعداد کمی از اعضاي گات 
مام اعضاي گات آنهـا را نپذیرفتنـد بـه صـورت غیررسـمی مجموعـه مقـررات نامیـده         آنجا که ت

تعـدادي از ایـن    .آمدند میها چند جانبه نبودند اما نقطه شروع به حساب  این موافقتنامه. شوند می
اروگوئه اصالح شـدند و بـه تعهـدات چنـد جانبـه تبـدیل گشـتند کـه          مجموعه مقررات در دور
تنها چهـار موافقتنامـه میـان چنـد طـرف      . ان تجارت جهانی پذیرفته شدتوسط تمام اعضاي سازم

باقی ماند که در زمینه خریدهاي دولتی، گوشت گاو، هواپیمـاي غیرنظـامی و محصـوالت لبنـی     
هـایی مربـوط بـه     اعضاء سازمان تجارت جهانی توافق کردند که موافقتنامه 1997در سال . هستند

  . سال لغو کنندهمان ایان گوشت گاو و محصوالت لبنی را از پ
  : خالصه نمود موارد زیرتوان به  مجموعه مقررات دور توکیو را می

  هاي صدور و مجوز واردات  رویه •
 ها و تدابیر جبرانی یارانه •

  خریدهاي دولتی  •
 ضد دامپینگ  •

 موانع فنی تجارت  •

  گذاري گمرکی  ارزش •
  ترتیبات محصوالت لبنی  •
  ترتیبات گوشت گاو  •
  هاي غیرنظامی تجارت هواپیما •
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تردیـد در بهبـود    گات حوزة پوشش محدود و مـاهیتی مـوقتی داشـت امـا بـی     هرچند 

و حتـی  . هـایی را بـه همـراه داشـت     یـت تجارت جهـانی موفق  اطمینان بخشی به آزادسازي بیشتر
ها به تنهایی به نرخ باالي رشـد تجـارت جهـانی در     کاهش دائمی تعرفهبرخی بر این باورند که 

نیروي محرکـه  . کردفراوانی کمک ) درصد در سال 8به طور میانگین ( 1960و  1950هاي  دهه
آزادسازي تجاري اطمینانی بود تا رشد با ثبات تجارت، رشد تولید در عصـر گـات را سـرعت    

که سیستم تجـارت   داللت بر این موضوع داشتاروگوئه  هجوم اعضاي جدید طی دور. بخشد
وسعه و ابزاري بـراي اصـالحات اقتصـادي و تجـاري     براي تحرکت خوب چندجانبه یک نقطه 

  . است
و  70ها به چنین سطح پائینی با رکود اقتصادي در دهه  موفقیت گات در کاهش تعرفه

این باعث شد تا دولتها تدابیر دیگري را براي حمایت از بخشـهایی  . همراه بود 1980اوایل دهۀ 
نـرخ بـاالي بیکـاري و بسـته شـدن مـداوم       . که با افزایش رقابت خارجی مواجه بودند بیاندیشند

، دولتهاي اروپاي غربی و آمریکاي شمالی را بر آن داشت تا ترتیبـات مشـارکت در    ها کارخانه
هـا را دنبـال    یارانـه خود سیاسـت اسـتفاده از   را با رقبا در پیش گیرند و براي حفظ تجارت  بازار
  . کنند

. سـال قبـل شـده بـود     40تـر از   یـده تجارت جهـانی مهمتـر و پیچ   1980در ابتداي دهۀ 
مـورد   ،، تجارت خدمات که در مقررات گات وجـود نداشـت   جهانی سازي اقتصاد در راه بود

توسـعه  . المللی افزایش یافتـه بـود   گذاري بین بود و سرمایهقرار گرفته عالقۀ بسیاري از کشورها 
در سـایر مـوارد نیـز     .دخدمات به مسائلی همچون افزایش تجارت جهانی کاالها وابسته شده بو

هاي موجود در سیستم چندجانبـه  مفر، به عنوان مثال در کشاورزي از .گات کمبودهایی داشت
شد و تالش براي آزاد سازي تجارت کشاورزي با موفقیـت کمـی روبـه     میبرداري  شدیداً بهره

ایـل  و او 1960ی در نظام عـادي گـات در دهـۀ    اتدر بخش منسوجات و پوشاك استثنائ. بودرو 
علـی رغـم اینکـه     .مورد توافق قرار گرفت و به ترتیبات الیاف چندگانه منجر گردید 1970دهه 

ایـن مشـکالت و سـایر    . نگرانـی بودنـد   مایـه  ساختار نهادي گات و سیستم حل اخـتالف خـود  
ایـن  . توسعه سیستم چندجانبه فراخوانـد  عوامل اعضاي گات را به تالشی جدید براي تقویت و

  . اروگوئه با اعالمیه مراکش و تشکیل سازمان تجارت جهانی نتیجه داد تالش در دور
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ترین دور مذاکرات تا به امروز بـوده اسـت    ترین و جامع طوالنیدور ارگوئه مذاکرات 

توسط اعضاء امضاء  1994آوریل  15که هفت سال به طول انجامید و موافقتنامه مقدماتی آن در 
ائل تجـاري را در  سـ تقریبـاً همـه م   و کشور شرکت داشـتند  123اروگوئه  در انتهاي دور. گردید
ور بزرگترین مذاکره تجاري تا آن زمان بـود وشـاید بتـوان گفـت بزرگتـرین      داین . گرفت میبر

رسـید کـه بـه شکسـت      اروگوئه در مواقعی به نظر مـی  دور. نوع خود در تاریخ است مذاکره در
صالح سیستم تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی ، اما در پایان این دور بزرگترین ا شود منجر می

اروگوئه مشاهده برخی نتایج دور از انتظار  دور  دوم را به ارمغان آورد علیرغم پیشرفتهاي سخت
اي از کاهشها در مورد حقوق و عـوارض   تنها طی دو سال، شرکت کنندگان روي مجموعه. ودب

شـد   ر حـال توسـعه صـادر مـی    واردات بر محصوالت گرمسیري کـه بیشـتر توسـط کشـورهاي د    
فصل اختالف تجدید نظر کردند که برخـی از    آنان همچنین در مقررات حل و. موافقت کردند
آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سیاستهاي تجاري  .درنگ اجرا شدند این ضوابط بی

   .اعضا براي شفاف ساختن رژیمهاي تجاري در سطح دنیا شدند که بسیار مهم بود
ــه ــه  تعرف ــع غیرتعرف ــابع طبیعــی، منســوجات و پوشــاك،    هــا، موان اي، محصــوالت من

کشاورزي محصوالت گرمسیري، مواد گات، مجموعـه مقـررات دور توکیـو، ضـد دامپینـگ،      
، حـل و فصـل اخـتالف، سیسـتم گـات،       گـذاري  دارائیهـاي فکـري، اقـدامات سـرمایه     ،ها یارانه

  . در دستور کار دور اروگوئه بود خدمات
در اجــالس وزراي اعضــاي گــات در ژنــو  1982اروگوئــه در نــوامبر  بــذر اولیــه دور

اما اجالس بـر  . گرچه وزراء قصد داشتند که یک مذاکره جدید و مهم  راه اندازند .پاشیده شد
در حقیقـت  . سر موضوع کشاورزي متوقف گردید و این یک شکست براي گات ارزیابی شـد 

اروگوئـه   ن توقف کردند، مبناي دستور جلسۀ مـذاکرات دور مورد آ برنامه کاري که وزراء در
  . قرار گرفت

با وجود این، اجماع براي قبول آغـاز دور جدیـد توسـط وزراء چهـار سـال بـه طـول        
دسـتور  . ندمداروگوئه گرد هم آ (Puntadel Este)در پونتادل استه  1986انجامید و در سپتامبر 

گفتگوهـا در پـی ایـن      .در سیاستهاي تجاري بودجلسۀ مذاکرات در واقع همۀ موضوعات مهم 
توسعه  مالکیت معنويهاي جدید خصوصاَ تجارت خدمات و  که سیستم تجاري را به حوزه دبو
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هاي اولیـه   تمام ماده. منسوجات را اصالح کند دهد و تجارت در بخشهاي حساس کشاورزي و

ور مذاکرات تجاري بود کـه  گات براي بازنگري در دستور کار قرار گرفت این بزرگترین دست
تا آن زمان مورد قبـول قـرار گرفتـه بـود و وزراء بـراي تکمیـل آن چهـار سـال مهلـت در نظـر           

اروگوئـه و بررسـی    ، وزراء بـراي ارزیـابی نیمـی از دور   1988دو سال بعد، در دسـامبر  . گرفتند
جلسـه را بـراي    هدف این بود که دستور. پیشرفت کار دوباره در مونترال کانادا گرد هم آمدند

دوسال باقیمانده روشن کنند اما گفتگوها به بن بست انجامید و بـه صـورت الینحـل درآمـد تـا      
  . اینکه مسئولین رسمی در ماه آوریل سال بعد به آرامی و بدون سر و صدا در ژنو دیدار کردند
ی وزراء طی اجالس مونترال در زمینه مجموعه نتایج اولیه توافق کردند که شامل برخ

امتیازات در مورد دسترسی به بازار محصوالت گرمسیري بـه منظـور کمـک بـه کشـورهاي در      
حال توسعه و ایجاد سیستم حل و فصل اختالفات کارا و نیز مکانیسم بررسـی سیاسـت تجـاري    

هاي تجاري اعضاء گات به صورت جامع و سیسـتماتیک   بود که براي اولین بار سیاستها و رویه
دیگـر در   وزراء بـار  1990دسـامبر   درار بود این دور از مذاکره موقعی کـه  قر. شد بازنگري می

امـا آنـان در مـورد چگـونگی اصـالح تجـارت        .بروکسل با یکدیگر دیدار کردند خاتمـه یابـد  
بـدین  . رسیدند و تصمیم گرفتند کـه بـه گفتگوهـا ادامـه دهنـد     نمحصوالت کشاورزي به توافق 

  . خود شد انراروگوئه وارد سردترین دو ترتیب دور
قابل توجهی ادامه یافت کـه بـه    ری به طوفنرغم چشم انداز ضعیف سیاسی، کار  علی

ژنـو در   در 1991نویس در دسـامبر   این پیش. نویس موافقتنامه نهایی منجر شد تنظیم اولین پیش
فقـط اسـتثناء در    .نویس همانند دستورالعمل پونتادل اسـته بـود   این پیش .دستور کار قرار گرفت

 .بـود به آن اضـافه شـده   مورد کاهش حقوق و عوارض واردات و باز کردن بازارهاي خدمات 
، مـذاکرات بـا    در طـول دو سـال بعـد   . ی براي موافقتنامه نهایی قرار گرفـت ینویس مبنا این پیش
نکات اختالف برانگیز جدیدي به بخـش کشـاورزي،   . ادامه یافتو موفقیت شکست ات انتظار
اخـتالف  . قواعد ضد دامپینگ و ایجاد یک نهاد جدیـد اضـافه شـد     بازار،، دسترسی به  خدمات

  . بیشتر بین ایاالت متحده و اروپا بود
، ایاالت متحده و اتحادیه اروپا اکثر اختالفاتشان در زمینـه کشـاورزي   1992در نوامبر 

ئیـه  در ژو. شـود  نامیـده مـی   Blair Houseرا با روشی حل کردند که به طور غیر رسمی توافـق  
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کانـادا اعـالم کردنـد کـه در      و اتحادیـه اروپـا، ژاپـن    ،ایاالت متحـده  Quadگروه چهار  1993

بـه پیشـرفت مهمـی دسـت     ) دسترسـی بـه بـازار   (مـرتبط   اتها و سـایر موضـوع   مذاکرات تعرفه
 15حل نهایی موضوعات و مـذاکرات بـراي دسترسـی بـه بـازار کاالهـا و خـدمات تـا          .اند یافته

کشــور شــرکت کننــده در  123تمــام وزراي   1994آوریــل  15در . کشــیدطــول  1993دســامبر 
  . را امضاء کردند موافقتنامهاجالس مراکش 
خیر فوایدي در برداشت از جمله باعث مذاکراتی شـد کـه پیشـرفت بیشـتري را     أاین ت

 هـاي  براي مثال برخـی از جنبـه  . به ارمغان آوردممکن بود حاصل کرد  1990نسبت به آنچه در 
و همچنین تشکیل سازمان تجارت جهـانی   )دارایی فکري(مالکیت معنوي ط به خدمات و مربو
هـاي   اما وظیفـه بسـیار بـود و خسـتگی مـذاکرات فرسایشـی در بوروکراسـی       . جمله است از آن

 تمشکل دستیابی بـه موافقتنامـه کـاملی کـه تقریبـاَ همـه موضـوعا        .شد تجاري دنیا احساس می
پـذیر   اي در این مقیاس دوباره امکان گیري شد که مذاکره ین نتیجهتجاري را در برگیرد باعث ا

اروگوئه جدول زمانی براي مـذاکرات جدیـد در مـورد     هاي دور با وجود این موافقتنامه .نیست
خواستار دور جدیدي از مـذاکرات   بعضی کشورها علناً 1996در سال . ها داشت برخی موضوع

داشت که موافقتنامـه عمـومی تعرفـه و تجـارت ابتـدا دو       باید توجه .ندددر ابتداي قرن بعدي ش
الملل وجـود   المللی که در آن مقرراتی براي هدایت تجارت بین اي بین موافقتنامهیکی . چیز بود
  .المللی که بعدها ایجاد شد تا از موافقتنامه حمایت کند سازمانی بینو دیگر داشت 

امـروز موافقتنامـه    .نی داده اسـت گات هم اکنون جاي خود را به سازمان تجـارت جهـا  
المللـی   اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلی اولیه بـراي تجـارت بـین    ،گات وجود دارد

مـوقعی کـه گـات بعـد از جنـگ جهـانی دوم ایجـاد شـد بازرگـانی          . نیست و به روز شده است
حمـل و نقـل،   (ت از آن زمان بتدریج تجارت در خدما. المللی عمدتاَ شامل تجارت کاال بود بین

یافـت و   اهمیـت بیشـتري مـی   ) مسافرت، بانکداري، بیمه، ارتباطـات راه دور، مشـاوره و غیـر آن   
اختراعات و طراحی و کاالها و خدمات موضوع آنها که مجموعاَ (ها  همین طور تجارت در ایده
هـاي   نامـه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت اصالح شـده در موافقت . شود دارایی فکري نامیده می

گـات بـه   سازمان تجارت جهانی سـه موافقتنامـه    .جدید سازمان تجارت جهانی وارد گشته است
هـاي تجـاري حقـوق     و موافقتنامه جنبه (GATS)موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و روز شده 
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یک مجموعه مقررات و یـک  و . آورد را در یک سازمان گرد هم می (TRIPs)معنوي مالکیت 

بـه طـور خالصـه سـازمان تجـارت      . راي حل اختالفات در این سازمان وجود داردسیستم واحد ب
گات به عنـوان یـک سـازمان     .اي از گات نیست بلکه بسیار بیشتر از آن است جهانی امتداد ساده

گـات   گـات،  مـتن قـدیمی   .موافقتنامه گات هنوز زنده اسـت ولی المللی دیگر وجود ندارد،  بین
اصـول کلیـدي   . نامگـذاري شـده اسـت    1994به روز شده آن گـات   و متنشود  نامیده می 1947

در حقیقـت سـازمان   . ستابینی  گات شامل اصل عدم تبعیض، اصل شفافیت و اصل قابلیت پیش
  . بیرون آمدتري از درون گات  تجارت جهانی به شکل کامل
 ، موافقتنامه عمومی هرگز در پارلمانهاي اعضـاء بـه تصـویب نرسـید و     گات موقت بود

هـاي   سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه. هیچ شرطی براي تاسیس یک سازمان را در بر نداشت
المللـی مبنـاي قـانونی مسـتحکم      سازمان تجارت جهانی به عنـوان سـازمان بـین   . آن دائمی هستند

هاي سازمان تجارت جهانی را به تصویب پارلمانهاي خود رسـانده و   زیرا اعضاء موافقتنامه. دارد
سـازمان تجـارت    .ها برنحوه عمل سازمان تجـارت جهـانی نـاظر و حـاکم هسـتند       موافقتنامهخود 

در حالی که گات داراي طرفهاي متعاهد بود و این ویژگـی گـات را    استجهانی داراي اعضاء 
گات با تجـارت کـاال در ارتبـاط بـود در حـالی کـه       . برد میبه عنوان یک متن قانونی زیرسئوال 

سیستم حـل اخـتالف   . دهد نی خدمات و دارائیهاي فکري را هم پوشش میجها تجارتسازمان 
تر و خودکارتر از سیستم قدیمی گـات اسـت و اجـراي احکـام آن      سازمان تجارت جهانی سریع

  . تواند متوقف شود نمی
جهت عضویت کشورها در سازمان و مواد الحاقی به آن اي گات  ماده 38مفاد موافقتنامه 
سازمان تجـارت جهـانی    کشورهایی که داوطلب عضویت در لذا گردید ظتجارت جهانی ملحو

تشکیل سه گروه کاري در سـه زمینـه مشـخص و مـرتبط     با هستند به دنبال درخواست خود باید 
  . ندرداززیر به مذاکره بپ

  مذاکرات سیستماتیک یا چند جانبه  -1
  مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار  -2
  در بخش خدمات مذاکرات مربوط به تعهدات خاص  -3

کشورهاي عضو جهـت عضـویت کشـور متقاضـی در سـازمان       دو سومجلب رضایت 
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به طور کلی الزامات عضویت در سـازمان تجـارت جهـانی بـراي     . تجارت جهانی ضروري است

شـود اهـم الزامـات عمـومی      کلیه کشورها به دو دسته الزامات عمـومی و خصوصـی تقسـیم مـی    
  : عضویت عبارتند از

  هاي مبتنی بر آن  رفتار عدم تبعیض و -1
   هاي دامپینگ رویهمخالفت با  -2
  هاي اعطاي تخفیف و تعرفه بندي رویه -3
  ارزش گذاري گمرکی  -4
  تشریفات وابسته به صادرات و واردات حقوق و -5
  مقررات تجاري  وینتد -6
  هاي مقداري  محدودیت کلیپذیرش شرط حذف  -7
  انه یارپذیرش موافقتنامه راجع به  -8
به بنگاههاي تجاري دولتـی کـه ایـن مؤسسـات را بـه      پذیرش چهارچوب مربوط  -9

آمیز و رعایـت اصـل شـفافیت در تبـادل اطالعـات مکلـف        رفتاري غیرتبعیض
  کند  می

مرز و مناطق آزاد تجـاري  در مرز کشورهاي هم هایی که اتحادیه گمرکی  توافق - 10
  شود  را شامل می

  استثناء از مقررات عمومی گات  پذیرش موارد - 11
جهـانی نیـز بـراي هرکشـور     تجـارت  سـازمان   ت عضـویت در الزامات خصوصـی جهـ  

عضویت ایران در این سازمان در قسمتهاي  متفاوت است و در مورد الزامات خصوصی و قانونی
  . اشاره خواهیم نمود يبعد

 ءکـه بـه کشـورها در ارتقـا    گردیـده  طرح بر این اساس ارچوب نظام تجارت جهانی چ
ها و دیگر موانع تجارت در  حذف تعرفه. ت کمک کندشان از طریق بسط تجار توسعه اقتصادي

 .خالل مذاکرات میان اعضاء به عنـوان راهکـار بسـط تجـارت مـورد پـذیرش واقـع شـده اسـت         
دسترسی به بازار به مفهومی که سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد، در مـورد کاالهـا از طریـق    

قــداري و دیگــر اقــدامات هــاي م محــدودیترفــع هــا،  تعرفــهکــاهش اقــدامات مــرزي همچــون 
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هدف مـذاکرات تجـاري چنـد جانبـه آزادتـر کـردن دسترسـی بـه         . گردد مطرح میاي  غیرتعرفه
باید به عنوان تنها وسیله   در مورد کاالها، شرط الزم گات آن بوده است که تعرفه. است  هابازار

بینـی   و ویژگـی پـیش  ها باید د به عالوه، تعرفه. حمایت از صنعت داخلی مورد استفاده قرار گیرد
یکـی از مفـاهیم و اهـداف    به عنـوان  دسترسی به بازار تا  را داشته باشند) در نرخ( پذیري و ثبات

 و در حـال حاضـر سـازمان تجـارت جهـانی     ) گـات (اساسی موافقتنامه عمومی تعرفـه و تجـارت   
  .تحقق یابد

کـه   .شـد میالدي آغـاز   2002دور جدید مذاکرات تجاري جهان از ابتداي فوریه سال 
اولین دور مذاکرات آزادسازي تجاري جهان پس از تشـکیل سـازمان تجـارت جهـانی در سـال      

دور  این . شود محسوب می 1947و نهمین دور مذاکرات از زمان تأسیس موافقتنامه گات  1995
 1999بود همزمان با سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجـارت جهـانی در سـال     ابتدا قرار
اتل آمریکا آغاز شود امـا بـه دلیـل اخـتالف نظـر کشـورهاي عضـو در دسـتور کـار،          در شهر سی

تا زمـان  شود  که دور دوحه نامیده میو آغاز این دور  موفق نبوداین خصوص   نشست سیاتل در
بـر اسـاس   . در شهر دوحه قطر بـه تعویـق افتـاد    2001چهارمین نشست کنفرانس وزیران در سال 

خواهـد  پایـان   2005آغاز و تـا اول سـال    2002مذاکرات از آخر ژانویه از دور این بیانیه دوحه، 
  1.ادامه دارد) 2008در سال (که هنوز  پذیرفت

دسترسـی بـه    شـامل  قـرار دارنـد  مذاکرات دوحه در دستور کار موضوعاتی که در دور
گـذاري و تجـارت    هاي تجاري حقوق مالکیت فکري، سرمایه جنبه  بازار محصوالت کشاورزي،

در خریـدهاي دولتـی، تسـهیل تجـاري،       هـاي رقـابتی، شـفافیت    باط میان تجـارت و سیاسـت   ارت
سـازي و همکـاري فنـی،     مقررات سـازمان تجـارت جهـانی، تجـارت و محـیط زیسـت، ظرفیـت       

آوري، برخورد ویژه و متفاوت بـا کشـورهاي در حـال     تجارت الکترونیکی، تجارت و انتقال فن
ورها و اقتصادهاي کوچـک و مسـائل و موضـوعات مربـوط بـه      ترین کش یافته توسعه، کم توسعه
  .باشد می هاي قبلی سازمان تجارت جهانی اجراي موافقتنامه

کـه   2جهـانی هسـتند  تجـارت  عضو سازمان  2008می  16تا کشور  152در حال حاضر 
بـا توجـه بـه مقـررات خـاص ایـن       . اند درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده 90تقریباَ 

 

1  The Doha agenda, http://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/doha1_e.htm 
2  http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 

http://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/doha1_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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بـر کاالهـایی کـه از     1درصـد  600توانند تـا   کشورهاي عضو میاستثناء ، در برخی موارد  مانساز

به عبارت دیگر عضـو نبـودن در ایـن    . شود تعرفه ببندند کشورهاي غیر عضو وارد کشورشان می
از . صـادر کـردن کـاال بـه سـایر کشورهاسـت       المللـی و نـاتوانی از   سازمان به معناي انـزواي بـین  

کشـور جهـان برخـوردار و     152انین و مقررات سازمان جهانی بازرگانی از پشتیبانی آنجائیکه قو
تـوان آن را نادیـده    مذاکرات سخت، مداوم و جدي میـان کشورهاسـت نمـی    هاي سالنتیجه سال
  .گرفت

همزمـان بـا     در سـالهاي اخیـر،  . اینکه این مقررات عادالنه است یا نه جـاي بحـث دارد  
، آمریکـا، ایتالیـا و یونـان،     ان در نقـاط مختلـف جهـان ماننـد سـیاتل     هاي متعدد این سـازم  نشست

پایـه  و اسـاس ایـن    . گردد هاي توام با خشونت نسبت به جهانی شدن اقتصاد مشاهده می اعتراض
کشـورهایی کـه در آنهـا ابزارهـاي نظـام      . ریزي شده است سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی

اجتمـاعی و فرهنگـی بــه     لیــدي، خـدماتی، پـولی و مــالی،  داري در بخشـهاي مختلـف تو   سـرمایه 
در حقیقـت   .گرفته و تکامل یافته است نضجاي هماهنگ و تنگاتنگ تدریجاَ طی پنج قرن  گونه

المللی مجال فعالیت و گسـترش   این سازمان شکل توسعه یافته چنین نظامی است که درسطح بین
نگی و اقتصادي کشورهاي در حال توسعه و فره  مشکالت متعدد اجتماعی، سیاسی،. یافته است

تـر از آن   تعامل آنها به نحوي که هریک زاییده و در عین حـال متـاثر ا ز دیگـري اسـت پیچیـده     
هر چند کشورهاي تـازه صـنعتی   . جهانی نصیب آنها شود بازارنماید که سهم قابل توجهی از  می

اکثریـت  و انـد   تصـادي یافتـه  شده در چنـد دهـۀ اخیـر راههـایی بـراي صـنعتی شـدن و توسـعه اق        
نی وو باید به انجـام اصـالحات گونـاگ    در ابتداي راهندکشورهاي در حال توسعه در این مسابقه 

سیاسـتهاي   ذاخـ با علم و آگـاهی و ات  بپردازند تاسیاسی، فرهنگی  و اقتصادي خود هاي  در زمینه
. نماینــدالت کــن کــردن مشــک ریشــه اقــدام بــهمــدیریتی صــحیح و بلندمــدت در ســطح کــالن، 

المللـی، بـه روز    مسـائل و تحـوالت بـین    بری و وقوف سیاسی و بازرگان ،اقتصادي يسیاستگذارا
 بقـا در  گیري از ویژگیهاي مـورد نیـاز   ها در تصمیم ن اطالعات و درك اهمیت زمان و لحظهدبو
   .استعصر حاضر ة جهانی ددهک

فاهی بـین کشـورهاي در   جهانی از بدو تاسیس با توجه به شکاف ر تدر سازمان تجار
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بـراي   .حال توسعه و صنعتی امتیازاتی براي کشورهاي در حال توسعه در نظر گرفتـه شـده اسـت   

هاي صنعتی پـنج سـال بـراي هماهنـگ      ، کشور1995اروگوئه مقرر گردید از سال  نمونه در دور
ن مهلت داشته باشند در حالی که ایفرصت  سازمان تجارت جهانیسازي مقررات خود با قوانین 

ولی آیا شکاف توسعۀ کشورهاي صـنعتی  . براي کشورهاي در حال توسعه ده سال تعیین گردید
براي برخی از کشورهاي در حال توسعه این شکاف . سال است 5و در حال توسعه از نظر زمانی 
المللـی کشـورهاي در    از سوي دیگر باید اذعان کرد که نفوذ بین. کند از یک قرن هم تجاوز می

کشـورهاي در  . المللی قابل مقایسه بـا نیمـۀ اول قـرن بیسـتم نیسـت      توسعه در سازمانهاي بینحال 
دارند و با هماهنگی و همکـاري و   سازمان تجارت جهانیحال توسعه با توجه به اکثریتی که در 

توانند امتیازهاي قابـل تـوجهی در صـحنۀ تجـارت      افزایش توان علمی، فنی و اطالعاتی خود می
سـال حیـات خـود چنـدین بـار       48گـات در طـول    همانطوریکه اشـاره شـد   .کنند جهانی کسب

  . هایی به آن اضافه شد صالح و موافقتنامها
  

  اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی 
مذاکرات مربوط به دسترسی بـه بـازار در دور اروگوئـه در مقایسـه بـا ادوار پیشـین تـا        

توان به شـرح ذیـل     اصلی نتایج این دور را میویژگیهاي . حدود زیادي وضعیت را بهبود بخشید
  :خالصه نمود

هایی که کشورها متعهد به اعمال آن بر محصوالت صنعتی هسـتند، بسـیار    اهش تعرفهک §
 .باالتر از مقادیري است که در دور توکیو صورت گرفت

انــد  ه بــا تصــویب موافقتنامــه راجــع بــه منســوجات و پوشــاك، کشــورها توافــق نمــود   §
ساله  10ظرف یک دوره  ،هایی را که طبق ترتیبات الیاف چندگانه وجود داردمحدودیت

 .تدریجاً حذف کنند 2005یعنی تا اول ژانویه 

موافقتنامه راجع به کشاورزي چارچوبی را براي قراردادن تدریجی تجارت محصـوالت   §
کشاورزي تحت نظامات گات و براي آزادسازي تجـارت در ایـن بخـش ایجـاد کـرده      

 .است

  هاي در حال گذار، که فعاالنه در مذاکرات شرکت شورهاي در حال توسعه و اقتصادک §
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 .اند هاي محصوالت صنعتی و کشاورزي خود را کاهش داده نمودند، تعرفه

در برابـر افزایشـهاي بیشـتر تثبیـت شـده       ،هاي کشورهاي توسعه یافته تقریباً تمامی تعرفه §
هایی کـه   سهم تعرفه ،قتصاد در حال گذاردر کشورهاي در حال توسعه و داراي ا. است

 .اي افزایش یافته است تثبیت گردیده بطور قابل مالحظه

و همچنـین در موافقتنامـه تاسـیس    ) گات(در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 
از اهـداف گـات    .انـد  سازمان تجارت جهانی اهداف گات و سازمان تجارت جهانی اعالم شـده 

  : دباش میزیر  قرار
  ي سطح زندگی اارتق -1
  ن اشتغال کامل ضمیت -2
  حجم زیاد و افزایش دائمی درآمد واقعی و تقاضاي مؤثر  -3
  استفاده کامل از منابع موجود جهان  -4
  توسعه و گسترش تولید و تجارت کاالها  -5

  .تاسیس تجارت جهانی اهداف بصورت زیر کامل گردیدند موافقتنامهدر 
  خدمات  توسعه وگسترش تولید تجارت کاال و -6
  استفاده بهینه از منابع موجود در جهان  -7
  حفظ و حراست محیط زیست  -8
کوشش براي افزایش سهم کشورهاي در حال توسعه، مخصوصاَ کشـورهایی کـه بهـرة     -9

و شناسـائی حـق مشـروع آنهـا در دسـتیابی بـه توسـعۀ         انـد  بسیار اندکی از توسعه داشـته 
 . اقتصادي

فقـط نـاظر بـر تجـارت کـاال بـود،       ) 1947 گـات (عمـومی تعرفـه و تجـارت     موافقتنامه
در دو حوزه اصلی دیگر شامل خدمات و حقوق مالکیت فکري نیز وارد  سازمان تجارت جهانی

 موافقتنامــهعمـومی خـدمات و در حــوزه مالکیـت فکـري،      موافقتنامــهدر حـوزه خـدمات،   . شـد 
محســوب هـاي تجـاري حقـوق مالکیـت فکـري از دسـتاوردهاي مـذاکرات دور اروگوئـه          جنبـه 
نظیـر  (المللـی دور مانـده بودنـد     ضـمناً کاالهـایی کـه قـبالً از نظـام تجـارت آزاد بـین       . شـوند  می

هـاي کـاالیی ایـن     موافقتنامـه نیـز تحـت شـمول    ) منسـوجات و پوشـاك   ،محصوالت کشاورزي
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هـاي عمـومی از ایـن قابلیـت برخوردارنـد کـه ذیـل آنهـا          هریـک از موافقتنامـه  . سازمان درآمـد 

 نظیـر طیـف وسـیعی از فعالیتهـا،     سـازمان تجـارت جهـانی بـا    . اي خاص تنظـیم شـود  ه موافقتنامه
ــی،      ــدهاي دولتـ ــات راه دور، خریـ ــداري، ارتباطـ ــاك، بانکـ ــوجات و پوشـ ــاورزي، منسـ کشـ

دارائیهـاي فکـري و غیـره ارتبـاط دارد،       مقررات بهداشـت مـواد غـذایی،    ،استانداردهاي صنعتی
  : باشد میلکن اصول بنیادین آن به صورت زیر  هاي آن طوالنی و پیچیده است موافقتنامه

و رفتار ملـی تقسـیم    (MFN) کامله الوداددول اصل عدم تبعیض که خود به دو قسمت  )1(
  . شود می

اعطاي بهترین وضعیت تجاري اعطا شده به هر عضو  ( MFN) الوداد کامله شرط دولت
از مرز و پرداخت حقـوق   به دیگر اعضاست و شرط رفتار ملی بدین معنی است که پس از عبور

کننده کاالي خارجی با کاال و عرضه کننده کاالي  و عوارض مربوطه تبعیضی بین کاال و عرضه
 موافقتنامـه  2و مـاده   1994عمـومی تعرفـه و تجـارت     موافقتنامـه  1مـاده   .داخلی صـورت نگیـرد  

طبـق  . اند ردهآمیز را منع ک عمومی راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت رفتارهاي تبعیض
این مواد کاال و خدمات وارداتی به کشورهاي عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان با همۀ 

   .باشد است میکامله الوداد دول  اعضاء که همان شرط
آمیـز نسـبت بـه کاالهـاي      ضیموافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت رفتـار تبعـ   3طبق ماده 

طبق این ماده کشورهاي عضو از اتخاذ آن دسته . وع استوارداتی در مقابل کاالهاي داخلی ممن
ها نسبت به کاالهاي مشابه وارداتی منجـر   از سیاستهاي داخلی که به اعطاي امتیازات و مساعدت

تولیـدات داخلـی مشـابه کاالهـاي وارداتـی مالیـات کمتـري         برتوانند  مثالَ نمی .اند منع شدهد شو
  . نمایند وضع

  تجارت  آزادسازياصل  )2(
هـاي گمرکـی و    هیچ یک از اعضـاء حـق ندارنـد جـز تعرفـه      1994گات  11بق ماده ط
ایـن   .هاي دیگـري را در واردات و یـا صـادرات کاالهـا بـه وجـود آورنـد        محدودیتها،  مالیات

قبیـل سـهمیه بنـدي واردات و صـادرات و الـزام بـه اخـذ          ها شامل کلیه محدودیتها از محدودیت
اصل آزاد سـازي تجـاري از طریـق رفـع تـدریجی      . گردد غیره میارز و   مجوز و سیاستهاي نرخ

ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح  ها، تثبیت سقف تعرفه اي و تبدیل آن به تعرفه موانع غیرتعرفه
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  .گیرد ها صورت می تعرفه

  هاي گمرکی  کاهش تعرفهاصل  )3(
هاي چند  نامه شود عالوه بر الحاق به موافقت سازمان تجارت جهانی میعضو هر کشور 

هاي خود را کاهش  گردد و تعرفه وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا می سازمانجانبه 
شود و حـق نـدارد بـیش از آن     هاي کشور وارد می حداکثر میزان تعرفه در جدول تعرفه. دهد می
در طول صل این ا .را کاهش دهندها  تعرفهگردند بتدریج  کشورها متعهد می. اي اخذ نماید تعرفه

 يهـا  تعرفـه  سـطح رسـیده و   یپنجاه سال عمر گات و سـازمان تجـارت جهـانی بـه نتـایج مطلـوب      
    .1اند گمرکی بتدریج کاهش یافته

  شفافیت بخشیدن به مقررات تجاري اصل  )4(
کلیــه قــوانین و مقــررات و  1994عمــومی تعرفــه و تجــارت  موافقتنامــه 10طبــق مــاده 

اداري که به وسیله هر یک از کشورها برقرار شده است و هاي  تصمیمات قضایی و دستورالعمل
هـا تـاثیر داشـته باشـد      مونتاژ کـاال و یع و حمل و نقل و بیمه و انبارداري زبه نحوي در فروش، تو

 نیـز راجـع بـه تجـارت خـدمات     ایـن امـر   موافقتنامه عمومی  3در مقررات ماده  .شود شفافباید 
  . استشده الزامی 

 ا منصفانهاصل تجارت عادالنه ی )5(

کننـده تجـارت    اي براي رقابت کارآ با حـذف موانـع مختـل    ایجاد زمینه راياصل باین 
زننـده بـه تولیـد و تجـارت      فروش زیر قیمت کاال و مـوارد آسـیب   ،هاي غیر مجاز همچون یارانه

حلها در مقابل تجارت غیر عادالنه نیز از طریق ابزارهـاي دفـاعی همچـون     ارائه راه. ست کشورها
هـا صـورت    یـا اعمـال حفاظـت   ) ضـددامپینگ (عوارض جبرانی یا اقدام ضد قیمت شکنی وضع 
  .گیرد می
 .که کمترین درجه توسعه یافتگی را دارند یحفظ رفتار ویژه با کشورهایاصل  )6(

انجـام  ل تغییرات کمتـر و  یدر تحماین اصل براي همیاري با کشورهاي در حال توسعه 
 .مطرح شده است ی یک طرفهتر، و بصورت در مدتی طوالنیاصالحات 

برخـی اسـتثنائات در تعهـدات قبـول شـده بـراي حفـظ نظـم عمـومی، اخـالق و           اعمال  )7(
 

1 - Trebilock & Howse The Regulation of international trade (London, Routledge, 1995) P73-90 
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 . بهداشت انسان و حیوان و غیره

  :توان در موارد عمومی زیر دانست سازمان تجارت جهانی را میمزایاي عضویت در 
ود که رسماً تواند وارد بازار کشوري ش به راحتی می سازمان تجارت جهانیهر عضو  §

  .استاین سازمان عضو 
کاالهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، واردات براي مثالً هر نوع محدودیتی که  §

  .گردد خود به خود منظور مینیز دیگر صادرکننده همان محدودیت براي کشور 
با عوارض گمرکی مطمئن و  سازمان تجارت جهانیدسترسی مداوم به بازارهاي عضو  §

  .تثبیت شده
تک آنها قرارداد دوجانبه منعقـد   تسهیالت تجاري با کشورهاي عضو بدون اینکه با تک §

  .گردد شود، فراهم می
تجـاري کشـورهاي    ررسـی متنـاوب سیاسـت   بسازمان تجارت جهـانی  یکی از وظایف 

از ایـن جهـت   . دکنـ  نتشر میمبررسیها این هاي منظمی از  گزارش تباطراد و در این باش می عضو
در چارچوب سازمان تجارت . سیاستها و مقررات از اهمیت بسیاري برخوردار استشفاف بودن 

  : پذیرد جهانی این کار از دو طریق صورت می
    .خود ها و قوانین الزام دولتها به مطلع ساختن سازمان و کشورهاي عضو از سیاست با §
 .هاآن هاي تجاري تک کشورهاي عضو و سیاست هاي منظم درباره تک انجام بررسی §

اگرچـه بررسـی سیاسـت تجـاري کشـورهاي عضـو بخشـی از الزامـات توافقهـاي دور          
. ها عمالً پیش از اتمام مذاکرات این دور آغاز گردیـده بـود   اروگوئه است، اما انجام این بررسی

هـا   با آغاز این بررسی 1988کشورهاي حاضر در دور اروگوئه در جلسه وزیران در دسامبر سال 
انجـام گردیـد، امـا بـه دلیـل       نـوع تعاقب آن، در سال بعد اولین بررسی از این م و موافقت کردند

پـذیرفت از اینـرو صـرفاً تجـارت      گات صـورت مـی   قواعدآنکه در آن هنگام این بررسی تحت 
حوزه بررسی نیز گسترش یافت و تجارت خدمات و حقـوق   ولی سپس داد کاالها را پوشش می

 .گرفت مالکیت فکري را نیز در بر

 :داف زیر در پس بررسی سیاست تجاري مد نظر سازمان تجارت جهانی استاه

 .هاي کشورها از طریق نظارت پیوسته افزایش شفافیت و شناخت سیاست تجاري و رویه •
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 .هاي عمومی و بین دولتی درباره موضوعات مربوطه باال بردن کیفیت مباحثات و بررسی •

 . ها بر نظام تجاري جهان ت سیاستامکان پذیر ساختن بررسی ها و ارزیابی تأثیرا •

سیاست تجاري همه کشورهاي عضو باید طی یک دوره زمانی خاص مورد مالحظه و 
ها بستگی بـه انـدازه اقتصـاد کشـورهاي عضـو دارد کـه        تناوب بررسی. بررسی قرار گرفته باشند
 :تقریباً به صورت زیر است

، یعنـی اتحادیـه    دهند  می ی که بیشترین حجم تجارت را به خود اختصاصایعضاچهار 
 .گیرند دو سال یک بار مورد بررسی قرار می تقریباً هر ،اروپا، ایاالت متحده، ژاپن و کانادا

، هر چهـار سـال یـک بـار     )برحسب سهم شان در تجارت جهانی(شانزده کشور دیگر 
 .گردند بررسی می

اي کـم توسـعه   مابقی کشورها نیز هر شش سال یک بـار، البتـه بـا ایـن احتمـال کـه بـر       
 .ها شاید از مرز شش سال نیز بگذرد ترین کشورها تناوب بررسی یافته

یک گزارش توسط کشـور تحـت بررسـی و بـه     : گردد در هر بررسی، دو سند تهیه می
  .جهت اعالم سیاستها و گزارش دیگر بطور مستقل توسط دبیرخانه سازمان تجارت جهانی

جانبـه حـل و فصـل اختالفـات کـه برخـی        ایجاد نظـام چنـد  سازمان تجارت جهانی با  
مـذاکرات دور اروگوئـه بشـمار     دسـتآوردهاي یکـی از   ،کند میضعفهاي قبلی گات را برطرف 

هـاي   االجـل  مبتنـی بـر قواعـد شـفاف و ضـرب      ینظـام تفاهمنامۀ حل و فصل اختالفـات  . دیآ می
یبـاً کلیــه  حـوزه شـمول ایـن تفاهمنامـه بسـیار گسـترده و متنـوع اسـت و تقر        . باشـد  مشـخص مـی  
متــولی اجــراي قواعــد و مقــررات  .شــود مــیرا شــامل هــاي ســازمان تجــارت جهــانی  موافقتنامــه

اعضـاي آن همـان اعضـاي شـوراي عمـومی سـازمان        کـه اخـتالف اسـت    تفاهمنامه، رکن حـل 
 .باشند می

کند که عضوي معتقد باشد عضو دیگر قواعد یکـی از   معموالً اختالف زمانی بروز می
با توجـه بـه اینکـه هـدف مکانیسـم حـل اخـتالف        . ه استدریا تعهداتش را نقض کها  موافقتنامه

تضمین راه حلی مثبت براي اختالفات است، در تفاهمنامه مقرر شده طرفین قبل از مطرح کـردن  
بعـالوه طـرفین   . قضیه نزد رکن حل اختالف باید در ایـن خصـوص بـا یکـدیگر مشـورت کننـد      

یرکـل درخواسـت مسـاعی جمیلـه     باه حـل مرضـی الطـرفین، از د   توانند به منظور دستیابی به ر می
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تواند از رکـن   صورت شکست تالشها براي حل اختالف از طریق مشورت، شاکی می در. نمایند

هیأت رسـیدگی ظـرف مهلـت مقـرر بـه      . حل اختالف درخواست تشکیل هیأت رسیدگی نماید
ویب خواهـد کـرد مگـر اینکـه     رکن گزارش را تصـ . نماید میبه رکن اعالم به قضیه رسیدگی و 

استیناف محدود به موضوعات حقوقی مطرح . اجماع برخالف آن باشد یا تقاضاي استیناف شود
رکن دائمی استیناف نیز ظرف مهلت خاصی گـزارش  . باشد در گزارش هیأت رسیدگی میشده 

نی براي حـل و فصـل مـؤثر اختالفـات، فاصـله زمـا      . کند خود را به رکن حل اختالف تقدیم می
ماه و با استیناف  9تشکیل هیأت رسیدگی تا صدور رأي نهایی در صورت عدم استیناف نباید از 

 . ماه تجاوز کند 12از 

هـا مغـایرت دارد،    بـا مقـررات موافقتنامـه    وهنگامی که مشخص شد اقدامات یک عضـ 
 دسـت بـردارد و در   مزبـور خواهـد کـه از اقـدامات     ابتدا رکن حل اختالف از عضو مذکور مـی 

 توقـف اقـدامات خـاطی اعمـال    موقتی تا زمـان   یباشد، جبران به عنوان اقدامنصورتی که عملی 
هـاي حـل اخـتالف متوسـل      آخرین تدبیري که تفاهمنامه در اختیار عضوي که به رویـه  .شود می

هاي تحـت   دهد، امکان تعلیق اجراي امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه شده قرار می
مبناي تبعیضی در مقابل عضو دیگر است به شـرط اینکـه رکـن حـل اخـتالف اجـازه        پوشش بر

ها و احکام مصـوب، نظـارت    بعالوه رکن حل اختالف بر اجراي توصیه. چنین اقداماتی را بدهد
  .خواهد داشت

 
  ساختار سازمان تجارت جهانی

رل و صرفاً یک معاهده چند جانبـه بـود و بنـا بـود کـه تحـت کنتـ        1947هر چند گات 
ولی به علت عدم تشکیل این سازمان، گات   اجرا شود،  (ITO)تجارت المللی  نظارت سازمان بین

 یکـی از توفیقـات مهـم مـذاکرات دور    . برخوردار بـود دبیرخانه ضعیفی منحصر به  تشکیالتاز 
. اروگوئه، ایجاد یک سازمان تجاري جهـانی منسـجم و دائمـی بـه جـاي دبیرخانـه گـات اسـت        

  : تر است تر و مناسب سه نظر داراي تشکیالت منسجم رت جهانی ازسازمان تجا
  هاي تجاري  ایجاد یک رکن دائمی براي بررسی خط مشی –الف 

هـا و تـدابیر    هاي تجاري وظیفه دارد تا به طـور مسـتمر سیاسـت    رکن بررسی خط مشی
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رکـن موظـف   ایـن  . دنمایـ اتخاذ شده به وسیله اعضا در مورد تجارت کاال و خدمات را بررسی 

ها  سیاست) نسبت به کشورهاي عمده تجاري هر دو سال یک بار(است تا هر چهار سال یک بار 
ایـن گـزارش   . و تدابیر تجاري اعضا را مورد بررسی قرار داده، گزارشی در این رابطه تهیـه کنـد  

 .گیرد همراه با توضیحات دولت متبوع آن کشور منتشر شده و در معرض دیگر کشورها قرار می
هـدف از  . هـایی اسـتوار اسـت    العمـل کشـورها عمـدتاً بـر اسـاس چنـین گـزارش        هرگونه عکس

هاي تجـاري تضـمین وفـاداري اعضـا بـه مقـررات        مقررات مربوط به مکانیسم بررسی خط مشی
موجب خواهـد شـد تـا     ها این بررسی. باشد بر انجام تعهدات تقبل شده آنها می سازمان و نظارت
ها  اي از سیاست طرفانه شفاف شده و درك صحیح و بی هاشورکاري هاي تج مقررات و سیاست

  . به دست آید اءعضاو تدابیر اتخاذ شده 
  ایجاد یک رکن دائمی براي حل و فصل دعاوي  –ب 

براساس مقررات سازمان تجارت جهانی اعضا نباید به اتخاذ تصـمیمات یکطرفـه علیـه    
را از طریق رکن حل و فصـل دعـاوي سـازمان     آنها موظفند تا دعاوي خود. یکدیگر اقدام کنند
دعوا توافـق   هايچنانچه طرفین یا طرف. طبق مقررات سازمان، حل و فصل کنند تجارت جهانی و

گري، سازش  و یا از طریق مساعی جمیلـه حـل و    کنند، موضوع مورد اختالف بر اساس میانجی
سـازش، کشـور شـاکی    گـري یـا    در صورت عدم توافق و یا شکسـت میـانجی  . فصل خواهد شد

حل و فصل اختالفات بر . ممکن است حل و فصل دعوا را طبق مقررات حقوقی درخواست کند
اساس تفاهمنامه حل و فصل دعاوي انجام خواهد گرفـت و رکـن حـل و فصـل دعـاوي وظیفـه       

  . اداري آن را به عهده خواهد داشت
  ایجاد یک رویه منظم براي نشست وزیران کشورهاي عضو  –ج 

مقررات سازمان تجارت جهانی، رویـه منظمـی بـراي نشسـت وزیـران کشـورهاي        طبق
موافقتنامـه تاسـیس سـازمان تجـارت جهـانی، کنفـرانس        4طبق مـاده  . بینی شده است عضو پیش

در  1996وزیران حداقل هر دو سال یکبار تشـکیل خواهـد شـد کـه اولـین آنهـا در اواخـر سـال         
هـایی مـنظم و در سـطح عـالی بـراي بحـث        یجـاد نشسـت  مقصود از این مقررات، ا. سنگاپور بود

هـاي الزم   نـویس  المللی و تهیه پیش پیرامون مشکالت موجود، توسعه و بهبود سیستم تجاري بین
رود با برقراري این رویه منظم، مشـکالت قبلـی    امید می. باشد می براي مذاکرات چند جانبه آتی
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  . انجام مذاکرات تکرار نشودگات در جمع کردن نمایندگان عالی کشورها براي 

ــران  ،گیــري ســازمان تجــارت جهــانی  تشــکیالت و مراجــع تصــمیم در کنفــرانس وزی
ترین رکن سازمان است که متشکل از نمایندگان همه کشورهاي عضو بوده و باید حـداقل   عالی

هـاي   کنفرانس وزیـران صـالحیت دارد تـا طبـق موافقتنامـه     . دجلسه دههر دو سال یکبار تشکیل 
  . د جانبه سازمان هر تصمیمی را اتخاذ کندچن

روزانه سازمان تجارت جهانی به عهده شوراي عمومی است کـه تحـت کنتـرل و     امور
مـاه   2شوراي عمومی تقریبـاً هـر   . باشد میکنفرانس وزیران بوده و متشکل از کلیه اعضا  نظارت

اب آن انجـام داده و بـه   یکبار تشکیل شده و وظیفه دارد تا وظـایف کنفـرانس وزیـران را در غیـ    
شوراي عمومی داراي سه شوراي فرعی به نـام شـوراي تجـارت    . کنفرانس وزیران گزارش دهد

  .هاي تجاري مالکیت معنوي است شوراي تجارت خدمات  و شوراي مرتبط به جنبه ،کاال
ه رکن حل و فصل دعاوي و یا رکن بشوراي عمومی قابلیت دارد تا در موارد مقتضی  
به عبارت دیگـر، شـوراي عمـومی در مـوارد الزم در      . هاي تجاري تبدیل شود مشی بررسی خط

  . شود تشکیل میتجاري ها و تدابیر  رکن حل و فصل دعاوي و یا رکن بررسی سیاست
در راس دبیرخانه دبیرکل قرار دارد . دبیرخانه سازمان تجارت جهانی در ژنو واقع است

  . دردگ کنفرانس وزیران انتخاب می توسط که
اي دارد کـه از تعــدادي مشــاور، نماینــدگان بخــش   هـر عضــوي در کشــور خــود اداره 

هـاي صـنعتی و تولیـدي     هاي کشـاورزان و دیگـر گـروه    هاي تجاري، اتحادیه خصوصی، سازمان
یـا  ریاسـت سـفیر    تحتاکثر کشورها در ژنو داراي یک مرکز دائمی هستند که . شود می تشکیل

البتـه در مـوارد خـاص، یـک     . کننـد  مان تجارت جهانی فعالیت مـی ویژه آن کشور نزد سازوزیر 
کشورهایی که عضو یک . اي براي مقاصد خاصی اعزام کند کشور ممکن است نمایندگان ویژه

هاي خود را نزد سازمان تجارت جهـانی   کنند فعالیت اقتصادي هستند سعی می –اتحادیه تجاري 
ایـن همـاهنگی تـا انـدازه زیـادي بـه       . نماینـد  هماهنگ کرده و نقطه نظرهـاي واحـدي را اتخـاذ   

بـه عنـوان نمونـه،     .ها وابسته است همبستگی کشورهاي عضو آن اتحادیه و وحدت اقتصادي آن
ـ         آن داراي نقطـه  کشورهاي اروپایی عضـو اتحادیـه اروپـا در مقایسـه بـا کشـورهاي عضـوي آس

  .تري هستند تر و یکسان نظرهاي به مراتب هماهنگ
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گیري، سازمان تجارت جهانی در واقع ادامه دهنده رویه گـات اسـت    مدر شیوه تصمی 
این رویه باعـث  . باید بر اساس توافق جمعی و نه بر اساس راي گیري به عمل آید اتکه تصمیم

خواهد شد تا منافع تک تک کشورها مورد توجه قرار گیرد و اکثریت نتواننـد نظریـات خـود را    
کننـد، موافقتنامـه    اعضا به یک توافق جمعی دسـت پیـدا نمـی   زمانی که . به دیگران تحمیل کنند

گیـري   ایـن راي . گیري شـود  دهد تا راي سیس سازمان تجارت جهانی در چهار مورد اجازه میأت
هـاي   گیـري  هـاي متفـاوتی بـراي تصـمیم     اکثریـت . بر اساس یک کشور، یک راي اسـتوار اسـت  

هـاي چنـد جانبـه سـازمان تجـارت       تنامـه تفسیر هـر کـدام از موافق  . بینی شده است گوناگون پیش
همین اکثریت الزم است تا کنفـرانس وزیـران بتوانـد    . داردآرا جهانی نیاز به اکثریت سه چهارم 
هاي چند جانبه بـر عهـده یـک عضـو قـرار داده، از عهـدة او        نامه تعهداتی را که یکی از موافقت

ب مورد ممکن است همـه اعضـا و یـا    هاي چند جانبه بر حس نامه تعدیل موافقت ددر مور. بردارد
در هر حال، تغییرات به عمل آمده فقط نسـبت بـه کسـانی کـه آن را     . یت دو سوم نیاز باشدراکث

  . االجرا خواهد بود اند الزم پذیرفته
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 الحاق به سازمان تجارت جهانی

اعضاي اولیه و اعضاي ملحـق شـده تقسـیم     اعضاي سازمان تجارت جهانی به دو دسته
اتحادیـه  اعضـاي  و نیـز   1994سـال   تـا پایـان   متعاهد گات اعضاي اولیه همان طرفهاي .وندش می
هستند که در مهلت دوساله پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی به عضویت این سازمان  اروپا

هاي مجزا و خود مختار گمرکـی نیـز بـراي عضـویت بایـد       دیگر کشورها و یا قلمرو. اند درآمده
فرآینـد  . موافقتنامه تاسیس سازمان تجـارت جهـانی طـی کننـد     12ابق با ماده فرآیند الحاق را مط

المللی که غالباً از رونـد خودکـار الحـاق     الحاق به سازمان تجارت جهانی با دیگر سازمانهاي بین
شـرایط مـورد توافـق     بـا ین سـازمان  ه ا، الحاق بمزبور براساس ماده. ند متفاوت استهست مند بهره

فرآینـد الحـاق بـه سـازمان      و بـه عبـارت دیگـر    تقاضی صورت خواهد گرفتدولت م وسازمان 
یـن سـازمان را بـه رونـدي     ه اامـر الحـاق بـ    و نتیجتـاً  است اي تجارت جهانی یک فرآیند مذاکره

کـه  طی مذاکرات کشورهاي متقاضی باید بپذیرنـد  لذا . نماید ل مییبدتبر و دشوار  زمان پیچیده،
هاي چندجانبه سازمان بـه عمـل    ین ملی خود با مقررات موافقتنامهاقداماتی را جهت مطابقت قوان

قبـول  هـا و اصـالح مقـررات خـود      عالوه بر این الزمست تعهداتی را براي کاهش تعرفـه . آورند
  . کاالها و خدمات خارجی فراهم نمایندواردات تا دسترسی بیشتري را براي  نمایند

رخواسـت عضـویت و تشـکیل گـروه     الحاق به سازمان تجارت جهانی شـامل د  فرآیند
، مـذاکرات  )مرحلـه حقیقـت یـابی   ( بررسی رژیم تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق کاري، 
جهت تهیه جدول امتیـازات و تعهـدات مربـوط بـه     ) مرحله مذاکرات دسترسی به بازار( دوجانبه

اي آن عمومی تجارت خدمات بر موافقتنامههمچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به  1994گات 
کشور و نهایتاً توافق در مورد گزارش گروه کـاري، سـند تصـمیم در مـورد الحـاق و پروتکلـی       

روز پـس از   30پروتکـل الحـاق   . باشـد  سـازد مـی   که شرایط الحاق را معـین مـی  ) اي مقاوله نامه(
  .گردد الزم االجرا می) تصویب پارلمان آن کشور پس از (پذیرش کشور متقاضی الحاق 

   :نماید مراحل زیر را سپري می  WTOخواهد به عضویت  وري که میطور کلی کشب
اي بـه دبیرکـل    دولـت متقاضـی طـی نامـه    : پرکردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به دبیرخانـه  )1

ایـن نامـه   . دارد سازمان رسماً تمایل کشور خود را بـراي عضـویت در سـازمان اعـالم مـی     
باشـد کـه در ایـن    قبـول توافقـاتی   چنین همو تواند دربردارنده علت تمایل به عضویت  می
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  . زمینه صورت گرفته است

دبیرکـل پـس از دریافـت تقاضـا آن را بـه اطـالع شـوراي عمـومی         : تشکیل گروه بررسی )2
این گروه متشـکل از  . نماید ، گروه بررسی اقدام بکار می شورابول رساند و درصورت ق می

ان کشـورهایی اسـت کـه در    یک رئیس و نمایندگان کشورهاي عمده تجاري و نماینـدگ 
وظیفه این گروه رسیدگی به تقاضاي . باشد می رابطه با عضویت کشور عضو منافعی دارند

در ضـمن کلیـه سیاسـتها و تـدابیر     و  باشـد  سازماندهی مذاکرات می و مدیریت وعضویت 
  . نماید می کشور متقاضی را بررسی و گزارش

کشـور عضـو یادداشـتی    در این مرحلـه  : تهیه یادداشت تدابیر و سیاستهاي تجاري خارجی )3
اي، مقـررات صـادرات و    هـاي گمرکـی، موانـع تجـاري غیرتعرفـه      در مورد جزئیات تعرفه

گـذاري   واردات و محدودیتها و سیاسـتهاي ارزي، تـدابیر اتخـاذ شـده و مقـررات سـرمایه      
تقـدیم  معنـوي بـه دبیرکـل     مالکیـت  مقررات مربوط به تجارت خـدمات وحـق  وخارجی 

   .کند می
این باره کلیه اعضاء سئواالتی در: مرحله پاسخگویی به سئواالت مطرح شده توسط اعضاء )4

  . یی خواهد نمودپاسخگواقدام به کشور متقاضی کتباَ  نمایند و رح میطمگزارش 
را آغـاز  رسی گزارشات ات مختلف برگروه بررسی در جلس رئیس: کیل جلسه بررسیشت )5

  . نماید می
 اعضـاء در زمـان بررسـی گزارشـات    : دیگـر جانبه با کشورهاي  مذاکرات چند جانبه و دو )6

بطور دو جانبه یا چنـد جانبـه در مـورد کـاهش     دیگر ممکن است مذاکراتی با کشورهاي 
کشورهاي عضو معموالَ در قبال گرفتن برخی امتیـازات اجـازه    .تعرفه گمرکی انجام دهند

   .منتفع گردنداز کاهش تعرفه یا تسهیالت مقرر اء عضدیگر اتا دهند  می
پـذیرش   12مـاده   2طبـق بنـد   مسـتلزم  قبـول یـا رد عضـویت کشـور متقاضـی      : ي گیريأر )7

جلب نظر دو سوم کل اعضاء سـازمان اسـت ولـی رویـه متعـارف کـه از        مستلزمعضویت 
بنابراین کشوري که تمایل به . گات بجا مانده است رسیدن به توافق جمعی یا اجماع است

رفهاي عمده تجاري ماننـد آمریکـا، اتحادیـه اروپـا، ژاپـن و      عضویت دارد باید رضایت ط
از رویـه  نبایـد  کانادا را به خصوص جلب نماید و با وجـود جلـب نظـر اکثریـت دو سـوم      
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  . عملی سازمان غافل بماند

بـا پذیرفتـه شـدن عضـویت کشـور متقاضـی پروتکـل الحـاقی کـه          : تنظیم پروتکل الحـاق  )8
جـدول  . گیـرد  ور اسـت مـورد مـذاکره قـرار مـی     دربردارنده تعهدات و شرایط الحاق کشـ 

ها که به پیوست پروتکل تهیه شده به امضـاء   هاي مربوط به کاهش تعرفه امتیازات و توافق
رسد و زمانی که کشور متقاضی رسماَ به دبیر کل سازمان  کشور متقاضی و سایر اعضا می

آن کشـور عضـو   که پروتکل و ضمائم آن مـورد قبـول اسـت     عالم نمایدتجارت جهانی ا
  . سازمان تجارت جهانی خواهد شد

  :جریانشود در این  که مشاهده می همانطور
هاي چنـد جانبـه سـازمان تجـارت      عضویت در سازمان به معناي موافقت با کلیه موافقتنامه :اول 

  . نماید جهانی است که قاعدتاَ شروطی را بر کشور متقاضی تحمیل می
ا کشورهاي عمـده تجـاري وارد مـذاکره گـردد و بـراي جلـب       کشور متقاضی باید بویژه ب :دوم

تجـاري   –هاي گمرکی بدهد و روابط سیاسی  رضایت آنها امتیازاتی از قبیل کاهش تعرفه
  . و بویژه کشورهاي عمده تجاري بهبود بخشداعضاء خود را با 
کشوري که به عضویت سازمان تجارت جهـانی پذیرفتـه شـود، اقـدامات زیـر از      براي 

 : تهاي اجرائی مهمی است که باید مد نظر داشته باشدسیاس

اي یا کاهش  اي و غیرتعرفه شامل برداشتن موانع تعرفه: آزادسازي تجارت خارجی .1
البته براي . باشد اي، غیرقانونی می همچنین وضع موانع تجاري غیرتعرفه .آنهاست

 . اند توسعه در این زمینه استثنائاتی قائل شده کشورهاي درحال

که به تولید  یهاي دولت ها و کمک سوبسید حذف: کاالها و خدمات قیمتادسازي آز .2
البته تعدادي از سوبسیدها مثل . باشدشود براي تحقق این مورد می کاال و خدمات داده می

سازي و سوبسید کاالهاي مصرفی،  خصوصی هايسوبسیدهاي تحقیق و توسعه، سوبسید
  . باشند ملزم به حذف آنها نمی عضو هايسوبسید سبز محسوب شده و کشور

  . باشدشامل حذف ارایۀ هرگونه ارز سوبسیددار می: آزادسازي نرخ ارز .3
  آزادسازي نرخ بهره  .4
  گذاري کاالها و خدمات  لغو انحصارات دولتی و خصوصی در تولید و قیمت .5
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شامل در اختیار گذاشتن اطالعات و مقررات و قوانین تصویبی : جریان آزاد اطالعات .6

  . باشدط کشور عضو به سایر اعضا میتوس
  تخصیص بهینۀ منابع به وسیلۀ بازار  .7
  . جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی .8

  
  رفتار ویژه با کشورهاي در حال توسعه

تشـکیل   کشورهاي در حـال توسـعه  تجارت جهانی را بیش از دو سوم اعضاي سازمان 
ر حـال توسـعه، کـه در طـول چنـد دهـه قبـل از        مقررات مربوط به توسعه کشورهاي د .دهند می

به سازمان تجارت  94تاسیس سازمان تجارت جهانی شکل یافته بودند، از طریق موافقتنامه گات 
اي را  هـاي سـازمان تجـارت جهـانی نیـز هـر یـک رفتـار ویـژه          موافقتنامه. جهانی منتقل گردیدند

بطور کلی ایـن مقـررات را بـه    . اند بینی نموده باکشورهاي در حال توسعه به اشکال مختلف پیش
 :شوند میسه دسته عمده تقسیم 

 مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشورهاي در حال توسعه : الف

ــه امتیــازات شــامل اقــدامات یکجانبــه کشــورهاي توســعه یافتــه در اعطــاي   ترجیحــی ب
  :باشند موارد زیر میکشورهاي در حال توسعه در 

  »(GSP) نظام عمومیت یافته ترجیحات« §
تـر، رفتـار متقابـل و     تصمیم در مورد رفتار متفاوت و مطلـوب ، »سازيمندشرط توان« §

  1979مشارکت کامل کشورهاي درحال توسعه، نوامبر 
هـاي جغرافیـایی خـاص بـه اسـتناد معافیتهـاي        ترجیحات تجاري به کشورهاي حوزه §

  )اصل دول کامله الوداد( 94ماده یک گات   موقت از
توســط درحــال توســعه  الهــاي صــادراتی کشــورهايحــذف عــوارض گمرکــی کا §

  کشورهاي توسعه یافته
  گات 24جنوب با تعدیل شرایط ماده  -امکان ایجاد ترتیبات تجاري جنوب §
توجه بیشتر به آزادسازي تجاري کاالهاي مورد عالقه صادراتی کشورهاي در حـال   §

  توسعه، به استناد فصل چهار گات
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 حال توسعه در پذیرش تعهداتانعطاف بیشتر براي کشورهاي در : ب

  :موارد زیرشامل 
  انعطاف در برقراري حمایت براي تاسیس صنایع جدید §
  تراز پرداختها تاتخاذ اقدامات محدود کننده در زمان بروز مشکال §
هـاي   و دیگـر موافقتنامـه   94معافیت از برخی مقـررات خـاص در چـارچوب گـات      §

  متشکله سازمان تجارت جهانی
تـر   تر براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافیتهاي گسـترده  طوالنیدوره هاي انتقالی  §

  در حال توسعه براي کشورهاي

 ارائه کمکهاي فنی به کشورهاي در حال توسعه: ج

آنهـا  حجـم وسـیع تعهـدات    نسبت به ها جهت یاري کشورهاي توسعه نیافته  این کمک
برآینـد و   ي سـازمان تجـارت جهـانی   هـا  موافقتنامـه باشد که بتوانند از عهدة تعهدات خود در  می

هدف ارائه کمکهاي فنی به منظور ایجاد ظرفیتهاي تخصصی، سازمانی  ترتیبات مختلفی باشامل 
و حقوقی الزم جهت همگرایی بیشتر کشورهاي در حال توسعه در نظام تجـاري چنـد جانبـه در    

 .هاي مختلف سازمان تجارت جهانی است موافقتنامه

و شروع مذاکرات دور جدیـد، تحـرك    2001دوحه در سال  برگزاري اجالس وزراي
اجـالس  . اي کشورهاي در حال توسعه فراهم سـاخت  جدیدي را براي پیگیري مالحظات توسعه

وزراي دوحه تصمیماتی را مبنی بر گسترش دامنه همکاریهاي فنی و ظرفیت سازي اتخاذ نمـوده  
و متفاوت با کشورهاي در حال توسـعه و  و همچنین خواستار تقویت مقررات ناظر بر رفتار ویژه 

  .بررسی تبعات الزم االجراء ساختن مفاد غیرالزامی این مقررات شده است
 
 و سازمان تجارت جهانی اي نطقههاي تجاري م اتحادیه

خـاص  ترتیبـات  بین کشورها در روابط تجـاري آنهـا بـا یکـدیگر     المللی  بین اتعاهدم 
اي را در روابـط خـود اعمـال     مطابق آن اعضا شرایط ویژه ود ده تشکیل می را اي تجارت منطقه

این شرایط شامل سایر اعضا سازمان تجـارت جهـانی کـه عضـو ایـن ترتیبـات نیسـتند        . نمایند می
اي  وارد یک ترتیب تجاري منطقهتواند  میهر عضو از اعضاي سازمان تجارت جهانی  .دشو نمی
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ري نسـبت بـه اعضـاي خـارج از آن برقـرار      تـ  شود و با شرکاي جدید خود رفتار تجاري مطلوب

تواننـد اتحادیـه گمرکـی،     مـی تجارت جهانی ، اعضاي سازمان 1994گات  24مطابق ماده . نماید
هاي موقت ایجاد نمایند با این شرط که ترتیبات مزبور، تجـارت   مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه

کشـورهاي   .شور ثالث تسهیل نمایدبین طرفهاي متعاهد را بدون افزایش موانع تجاري فراروي ک
 24درحال توسعه مطابق شرط توانمندسازي قادرند بدون در نظرگرفتن شـرایط منـدرج در مـاده    

 .اي دیگري تشکیل دهند گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد و یا ترتیبات منطقه

ننـد  موافقتنامه عمومی تجارت خدمات تحت عنـوان یکپـارچگی اقتصـادي هما    5ماده 
ــد اي را مجــاز مــی ترتیبــات تجــاري منطقــه 1994گــات  24مــاده  در حــدود  2005تــا ســال  .دان

 .اي به سازمان تجارت جهانی اعالم شد موافقتنامه تجارت منطقه 300

  
  هاي سازمان تجارت جهانی موافقتنامه 

 مهمتـرین ) 1947گـات  (عمـومی تعرفـه و تجـارت     موافقتنامـه همانطور که گفتـه شـد   
تا پیش از آغاز بـه کـار سـازمان     و رفت چندجانبه کاالیی در نظام تجارت به شمار می مهموافقتنا

هاي مربوط به  ها و تأییدیه پذیرفت و به عالوه پروتکلبر آن صورت  ی، اصالحاتجهانیتجارت 
هاي الحاق و تصـمیمات طرفهـاي متعاهـد گـات از جملـه در مـوارد        اي، پروتکل امتیازات تعرفه
تفاهمنامـه در تفسـیر مـواد گـات و      6در دور اروگوئـه،   .هدات، بـدان ضـمیمه شـد   معافیت از تع

 1994مجموعـه ایـن اسـناد گـات     کـه  افزوده گردید  1947پروتکل الحاقی مراکش نیز به گات 
 بـه تصـویب رسـید   چند جانبه جدید کاالیی نیز  موافقتنامه 12 در دور اروگوئه، .شود میخوانده 

هـاي خـاص در موضـوعاتی     موافقتنامـه و در ارتبـاط بـا    گردند قی میتل 1994که وابسته به گات 
شـکنی،   قیمـت دامپینـگ یـا   گذاري، قواعـد گمرکـی،    چون استانداردها، ضوابط تجاري سرمایه

هاي کشاورزي و منسوجات در زمینه تجارت کاال هسـتند کـه بـه     و بخش ،ها ها و حفاظت یارانه
هـاي   موافقتنامهرا، با عنوان جهانی سازمان تجارت  ضمیمه موافقتنامه تأسیس ،1994همراه گات 

هـاي   موافقتنامـه و  1994گات در صورت تعارض میان مواد . دهند چند جانبه کاالیی، تشکیل می
 .مقدم خواهد بود ، مورد اخیرخاص

ها و تصمیمات متعـددي   ها، اعالمیه ها، تفاهمنامه در مذاکرات دور اروگوئه، موافقتنامه
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باشـند و   گردید که جزء الینفک موافقتنامۀ تأسـیس سـازمان تجـارت جهـانی مـی      منعقد و اتخاذ

  . اند این موارد ذیالً آورده شده. کشورهاي عضو الزاماً باید آنها را بپذیرند
 1994اگـر چـه گـات    .  1947اکتبـر   30مواد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجـارت مصـوب    -1

  . باشند مجزا می موافقتنامهی این دو نیز می شود، لکن از نظر حقوق 1947شامل گات 
  . اي ها و گواهیهاي مربوط به امتیازات تعرفه پروتکل -2
  . 1947هاي الحاق کشورها به گات  پروتکل -3
معافیتهاي اعطایی طرفهاي متعاهد به برخی کشورها جهـت عـدم انجـام تهمیـدات خـاص       -4

(Waivers)  1947گات  25بر اساس ماده .  
  . 1947اهد گات سایر تصمیمات طرفهاي متع -5
  : 1947هاي مربوط به تفسیر برخی از مواد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  تفاهمنامه -6

ــوط بــه جــداول   (b)تفاهمنامــه تفســیر مــاده  • موافقتنامــه عمــومی تعرفــه و تجــارت مرب
  . امتیازات

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مربوط به شرکتهاي تجاري  17تفاهمنامه تغییر ماده  •
  . ولتید

  . عمومی تعرفه و تجارت موافقتنامهتفاهمنامه مواد تراز پرداختها در  •
هـاي   موافقتنامه عمومی تعرفـه و تجـارت مربـوط بـه اتحادیـه      24تفاهمنامه تفسیر ماده  •

  . گمرکی و مناطق آزاد و تجاري
  . عمومی تعرفه و تجارت موافقتنامهتفاهمنامه معافیت از تعهدات خاص در چارچوب  •

  . اي موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت دربارة تغییر جداول تعرفه 28نامه تفسیر ماده تفاهم -7
ایـن پروتکـل،   . 1994پروتکل دور اروگوئه در مورد موافقتنامه عمومی تعرفـه و تجـارت    -8

  . باشد پروتکل الحاقیه کشورها به سازمان تجارت جهانی می
  . موافقتنامه کشاورزي -9

  . دام و نبات موافقتنامه تدابیر بهداشتی - 10
  ..موافقتنامه منسوجات و پوشاك - 11
  . موافقتنامه موانع فنی تجارت - 12
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  .1هایی از اقدامات سرمایه گذاري مرتبط با تجارت موافقتنامه جنبه - 13
موافقتنامــه عمــومی تعرفــه و تجــارت در خصــوص  6موافقتنامــه مربــوط بــه اجــراي مــاده  - 14

  . عوارض ضددامپینگ و جبرانی
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجـارت در خصـوص ارزش    2اي ماده موافقتنامه مربوط به اجر - 15

  . گذاري گمرکی
  . موافقتنامه بازرسی قبل از حمل - 16
  . موافقتنامه مقررات مبداء - 17
  . موافقتنامه رویه هاي صدور مجوز ورود - 18
  . (Safeguards)موافقتنامه مربوط به حراستها  - 19
  . ها و تدابیر جبرانی موافقتنامه یارانه - 20
  . مومی تجارت خدماتموافقتنامه ع - 21
شـامل تجـارت کـاالي     ،هایی از حقوق مالکیت معنوي مـرتبط بـا تجـارت    موافقتنامه جنبه - 22

  . 2تقلبی
  . هاي ناظر بر حل و فصل اختالفات تجاري تفاهمنامه مربوط به قواعد و رویه - 23
  .مکانیسم بررسی سیاست تجاري - 24
  : آور نیستند موافقتنامه کاالیی زیر که الزام 4 - 25

 . مربوط به تجارت هواپیماهاي کشوري موافقتنامه •

 . موافقتنامه مربوط به تدارك دولتی •

هاي  ها و تصمیمات وزراء نیز که غالباً تفسیر موادي از موافقتنامه عالوه بر این، اعالمیه
منضم گردیده است و تمامی موارد بعنوان مجموعه  1994باشند به مجموعه اسناد گات  فوق می
  .3د حقوقی، جزء الینفک موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت استها و اسنا موافقتنامه

 

1 - TRIMs -Trade Related Investment Measures 
2 - TRIPs-Trade – Related Aspects of Intellectual Properay Rights 
3 - http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis/tif_e/agrm9_e.htm 
 Understanding WTO agreement non-tariff barriers: red tape etc.  

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis/tif_e/agrm9_e.htm


  
  

  فصل دوم
  
  

  ایران و سازمان تجارت جهانی
 





  مقدمه
هـاي راهبـردي خـود منظـور      را در برنامـه تجـات جهـانی   ایران نیز عضویت در سازمان 

طی  .است درخواست عضویت خود را به دبیرخانه این سازمان ارائه نموده 1375سال  ازکرده و 
ضویت ایران با مخالفت حداقل یکی از اعضاء که آمریکا است، مواجـه  قبول عهاي گذشته  سال
اجماع الزم به دست نیامده و پذیرش ایـران مـورد   که شد  منفی آمریکا باعث می نظر .ده استبو

البته حتی اگر یک عضو ضعیف هم با پذیرش ایران مخالفت کنـد، بـاز هـم     .موافقت قرار نگیرد
نشست شوراي به هرحال  .فتگر قرار نمیسازمان تجارت جهانی  عضویت ایران در دستور کار 

دومین بار درخواست الحاق ایـران را   و براي بیست) 1384خرداد  5( 2005مه  26عمومی در روز 
تسلیم این سازمان شده بـود را مـورد بررسـی    ) 1375تیر  28( 1996ژوئیه  19سال پیش در  9که 

سـال گذشــته بـدون ابـراز مخالفـت آمریکــا،      4هــاي پیشـین طـی    و بـر خـالف نشسـت   قـرار داد  
بدین ترتیب ایران با کسب عضـویت نـاظر    درخواست اجماعاً مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و

  .1این سازمان را آغاز کرد) الحاق(این سازمان، روند عضویت کامل 
 از زمان هانیان تجارت جسازممذاکرات ایران و به هرحال در صورت پذیرش ایران، 

مدت مذاکرات برخی کشورها بسیار . کشدبطول شود که  بینی می پیش یک دههحدود  موافقت
با ارمنستان براي  سازمان تجارت جهانیمثالً مذاکرات . کوتاه و برخی بسیار طوالنی بوده است

 15ن حدود در حالی که مدت مذاکرات با چی. ماه طول کشید 2قبول عضویت این کشور تنها 
  .تواند باشد و رقم زمان مذاکره سازمان تجارت جهانی با ایران فقط یک برآورد می سال است

 به تدریجها را  کشورها باید تعرفه ،سازمان تجارت جهانیهاي  براساس موافقتنامه
هاي سازمان تجارت جهانی  نفت از موافقتنامهبا تعرفه صفر، عمالً در حال حاضر . حذف کنند

ورود  بر این اساس. شود هاي نفتی نمی هاي آن مشمول فرآورده است و موافقتنامهخارج 
هاي نفتی منجمله ایران مشمول حذف تعرفه شده کاالهاي صادراتی کشورهاي صنعتی به کشور

تعرفه اما واردات نفتی کشورهاي صنعتی از کشورهاي نفتی و ایران مشمول حذف یا کاهش 
البته ناگفته نماند که . دهد تشکیل میصادرات این کشورها را  بخش بزرگی از شود و نفت نمی

هاي آن  در عوض تعرفه کشورهاي توسعه یافته مالیات زیادي بر مصرف نفت و فرآورده
 

1 - http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=1 

http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=1
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کننده  این موضوع بسیار تعیین. گذارد هاي سنگین بر نفت را بجا می بندند که همان اثر تعرفه می

شورهاي صنعتی از مطرح شدن بحث نفت و آمریکا و دیگر ک دلیلاست و به همین 
بنزین در اروپا حدود از یک یورو پرداختی براي زیرا براي مثال  هاي نفتی هراس دارند فرآورده

سنت هم  16 و شود پول نفت خام است که به کشورهاي صادرکننده پرداخت میآن سنت  16
است که کشورهاي اروپایی از مانده مالیاتی  سنت باقی 68و  حمل و توزیع است ،هزینه پاالیش

 سازمان تجارت جهانیمشمول مقررات کاالئی اما اگر نفت . کنند مصرف بنزین دریافت می
توانند  با هم هماهنگ باشند، می سازمان تجارت جهانیخیز عضو  شود و کشورهاي نفت

ت در غیر این صور درصد مالیات محصوالت نفتی دریافت نشود 68خواستار این شوند که یا 
. درصد تعرفه تعیین کنند 68کاالهاي وارداتی از کشورهاي صنعتی بر خیز باید  کشورهاي نفت

برخی علت مخالفت آمریکا با ورود  .برانگیز خواهد بود کننده و جنجال این موضوع بسیار تعیین
  1.دانند ایران در سازمان تجارت جهانی را هراس از طرح این موضوع می

بـا   1375تیار تجاري ایران وابسته بـه وزارت بازرگـانی در سـال    االخ دفترنمایندگی تام
وزیـر بازرگـانی نماینـده     .تشکیل گردیـد  پیگیري الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی  هدف
جمهـور بـه ایـن سـمت منصـوب گردیـده        ئـیس حکم ر باشد که با االختیار تجاري ایران می تام
هـاي   هحـوز در حال حاضر فعالیتهاي خود را در ران ایدفتر نمایندگی تام االختیار تجاري . ستا

 المللـی  ارتباطات بـین و  هاي اجرایی هماهنگی، آموزشی و اطالع رسانی، اي پژوهشی و مشاوره
  .دهد ادامه می

  
  مذاکرات با اتحادیه اروپا 

الـوداد   روابط تجـاري کاملـه  براساس قراردادي از قبل از انقالب، ایران و اتحادیه اروپا 
عمـالً بـه تعلیـق     1977دادي میـان طـرفین امضـاء شـده بـود کـه در سـال         و قرار ندبودردار برخو
براي اولین بار گفتگوي سیاسی این اتحادیه با ایران آغـاز   1995پس از انقالب در سال   .درآمد
  این گفتگوها در سه حوزه .تر شدفراگیر 1998 و در سالگردید تر  گسترده 1997در سال و . شد

اي  موضـوعات منطقـه  ) اي حقوق بشر و منع تکثیر سالحهاي هسته ،ترورسیم(ت جهانی موضوعا
مـواد  (هـاي همکـاري    و حـوزه ) عراق، خلیج فارس، آسیاي مرکزي و فرآیند صـلح خاورمیانـه  (

 

1  http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/34/4-34.htm 

http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/34/4-34.htm
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حـوزه مسـایل و موضـوعات    . انجام گرفت) گذاري مخدر، پناهندگان، انرژي، تجارت و سرمایه

کمیسـیون   2001در هفتم فوریه سال . رچوب منسجم قرارداد بودمورد گفتگو محدود و فاقد چا
اي که در ماه مه همان سـال بـه تصـویب شـوراي اتحادیـه اروپـا رسـید         اروپایی با صدور اعالمیه

 موافقتنامـه انداز و شرایط برقراري روابط نزدیکتر اقتصادي و سیاسی با ایران در قالب یـک   چشم
در چـارچوب   موافقتنامـه ایـن نـوع   . جـارت را ترسـیم کـرد   همکـاري و ت  موافقتنامهتحت عنوان 

گیرد و اتحادیه اروپا تاکنون باکشورهاي زیادي مشابه آنرا منعقـد   توافقهاي غیرترجیحی قرار می
هدف فراهم آوردن چارچوب مناسـب گفتگـوي سیاسـی بـه       موافقتنامهدر این نوع . کرده است

گـذاري و برقـراري روابـط هماهنـگ      ایهمنظور توسـعه روابـط سیاسـی، توسـعه تجـارت و سـرم      
آوري، مـالی، اجتمـاعی و    هـاي فرهنگـی، فـن    اقتصادي و فـراهم آوردن مبنـایی بـراي همکـاري    

 .باشد اقتصادي بین دو طرف می

همکاري و تجـارت بـین دو طـرف     موافقتنامهارتباط با تاکنون چهار دور مذاکرات در 
شامل مقدمـه، بخـش تجـارت و     موافقتنامه مذاکرات فوق ساختار هايطی دور .انجام شده است

گذاري، بخـش همکـاري، بخـش مقـررات و بخـش مقـررات نهـادي و نهـایی و هـم در           سرمایه
  .1خصوص موضوعات محتوایی مورد عالقه طرفین بحث و تبادل نظر شده است

 25تا  20کاالهاي صادراتی ایران براي فروش در اروپا با تعرفه الزم به ذکر است که 
سازمان اي به دلیل اینکه این کشور عضو  درحالیکه کاالهاي ترکیه. مواجه است يدرصد

هاي  اختالف قیمت به دلیل تعرفه %25تا  %20. ها معاف است است، از این تعرفه تجارت جهانی
بازرگانی در دنیایی که حتی یک درصد اختالف قیمت هم در رقابت کاالها تأثیرگذار است، 

   .را نداشته باشد دیگر کشورهااي ما توان رقابت با کاالهاي شود که کااله باعث می
  

  ایران در فرآیند الحاقکلی الزامات 
در صورتی که ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید بایستی معاهدات 

در این بخش به . المللی زیادي را بپذیرد و تعدیالت زیادي را نیز در قوانین داخلی انجام دهد بین
انجام به عضویت در این سازمان متقاضی  که باید کشورتعدیالتی  مواردو معاهدات ن شرح ای

 

  http://www.irtr.ir   .بازرگانیوزارت . دفتر نمایندگی تام االختیار تجاري ایران 1
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مسلماً این معاهدات با توجه به نقاط اشتراك و افتراق مفاد آنان با قوانین، . پرداریم دهد می

هاي صنعتی در  ایران، در صورت عضویت احتمالی در سازمان  ها و سیاست مقررات، رویه
هاي مختلف مرتبط با صنعت کشور صورت  دیالت زیادي باید در بخشتجارت جهانی، تع

  . در این بخش از بررسی مروري بر این موضوعات خواهیم داشت. گیرد
  

  قانون اساسی
هـا، قراردادهــا و   کـه کلیـه مقاولـه نامـه     نمایـد  ایـران الـزام مـی   قـانون اساسـی    77اصـل  

هـاي   کـه ایـن موضـوع شـامل موافقتنامـه      دالمللی باید به تصویب مجلـس برسـ   هاي بین موافقتنامه
   .یز خواهد شدسازمان تجارت جهانی ن

صلح و دعاوي راجع به امـوال عمـومی و    ،قانون اساسی 139طبق اصل از طرف دیگر 
دولتی یا ارجاع آن به هر داوري در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیـران اسـت و بایـد بـه     

عوي خارجی باشد و در موارد مهـم داخلـی بایـد بـه     اطالع مجلس برسد در مواردي که طرف د
هـاي تجـارت    نامـه توافقمـورد م در . کنـد  موارد مهم را قانون تعیین می -تصویب مجلس نیز برسد

جهانی مسئله به ایـن صـورت مطـرح اسـت کـه در مرحلـه اول اخـتالف میـان اعضـاء از طریـق           
المللی  اي شاکی به مرجع بینشود و در صورتی که حل نشد به تقاض مشورت با یکدیگر حل می

حل اختالف که به منظور رسیدگی به دعاوي میان کشورهاي عضو تشـکیل شـده اسـت ارجـاع     
هـاي رسـیدگی تشـکیل دهـد و بـراي اجـراي        خواهد شد و مرجع حل اختالف حق دارد هیئـت 

 بدین ترتیب در مورد حل اینگونـه اختالفـات نیـازي بـه دخالـت     . ها نظارت کند احکام و توصیه
 . مجالس قانونگذاري در هیچ یک از کشورهاي عضو وجود ندارد

نظـام اقتصـادي   هاي سازمان تجارت جهانی با  مفاد موافقتنامههاي اولیه  یکی از مغایرت
هـدف گـات و   . استدولتی بازرگانی خارجی بر اساس این اصل . نهفته است 44در اصل  ایران

ر تجـارت کاالهـاي اساسـی و هـدایت     سازمان تجارت جهانی کم رنگ نمـودن نقـش دولـت د   
، بـزرگ و مـادر   قانون اساسی صـنایع   44اصل . است ها به سمت اقتصاد غیردولتیاقتصاد کشور

و آهـن، کشـتیرانی، هواپیمـایی، معـادن بـزرگ، سـدها        راه بیمـه،  بانکـداري،  بازرگانی خارجی،
شـود و   صـل رعایـت نمـی   گرچه در عمل کامالً ایـن ا . دهد قرار میدر اختیار دولت را ارتباطات 
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در حالیکـه   .باشـند  بخشهاي خصوصی و شبه خصوصی درگیر فعالیتهاي بازرگـانی خـارجی مـی   

مـورد دسترسـی بـه بـازار ، اصـل آزاد سـازي تجـاري از          اصول و قوانین گات در 16طبق اصل 
جمله اصول حاکم بر گات است که در مورد پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهـانی مـورد   

 44تحت عنوان سیاستهاي کلـی اصـل   رهبري  1این مشکل با توجه به مصوبه. گیرد قرار می توجه
هـاي الزم بـراي ایجـاد بسـترهاي      در این مصـوبه زمینـه   2.تا حدودي رفع شده استقانون اساسی 

  .فعالیت آزاد بخش خصوصی مطرح شده است
قـانون    81ل یکی از موارد مهـم در راه الحـاق ایـران بـه سـازمان تجـارت جهـانی اصـ        

تشـکیل شـرکتها و موسسـات در امـور تجـاري و       زبه موجب این اصـل دادن امتیـا  . اساسی است
هـاي   بر اساس موافقتنامه. صنعتی و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است

توانند نسبت به ارائه خـدمات مـرتبط بـا مـوارد فـوق در سـایر        سازمان تجارت جهانی اعضاء می
اگرچه بر اساس . شورهاي عضو اقدام نمایند و این موضوع طبعاً با مفاد اصل فوق تعارض داردک

تفسیر شوراي نگهبان قانون اساسی شرکتهاي خارجی که بـا دسـتگاههاي دولتـی ایـران قـرارداد      
توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهاي خود در حدود قراردادهاي  قانونی منعقد نموده اند می

قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و ایـن امـر بـا      3نعقده طبق ماده م
اي که اعضـاء گـات بـراي     شایان ذکر است که طبق رویه. قانون اساسی مغایرتی ندارد  81اصل 

هـاي خـدماتی    تواننـد رشـته   اند، کشورهاي مذاکره کننده می مذاکره در این بخش در نظر گرفته
امـا مجـاز   . کنند نیاز به حمایـت داخلـی دارد مشـمول مـذاکره ننماینـد      را که احساس می یخاص

طبعاً بـا توجـه بـه ایـن     . هاي خدماتی مورد نظر را از مذاکرات خارج کنند نیستند که تمامی رشته
هـاي خـدماتی خاصـی را کـه از حساسـیت بـاالیی برخوردارنـد مشـمول          توان رشـته  موضوع می

  .مذاکرات قرار نداد
 49گـذاري خـارجی تـا حـد      تاسیس شرکت سهامی سـرمایه  برايقانونی از لحاظ البته 

از سـوي  . درصد از سهام منع قانونی وجود ندارد ولی تفسیر آن از وظایف شوراي نگهبان اسـت 
در مقررات سازمان تجارت جهانی آمده است که هـر کشـور عضـو در سـازمان تجـارت       ،دیگر

امتیاز به شرط اینکه کشور مربوطه اجازه دهد هاي عضو سازمان تواند در دیگر کشور جهانی می
 

1  http://www.iransos.com/gozaresh/05.05/asle44.htm 
2  http://www.asle44.ir/ 

http://www.iransos.com/gozaresh/05.05/asle44.htm
http://www.asle44.ir/


 60
در صـورت الحـاق   این هم مغایر با قانون اساسی ایـران اسـت و    و  تاسیس شرکت را داشته باشد

  .مد نظر قرار گیردباید 
گـات در زمینـه دسترسـی بـازار در مـورد      موافقتنامـه عمـومی خـدمات     16مـاده   2بند 

کنـد از جملـه    بیـان مـی  وطی در خصـوص دسترسـی بـه بـازار     ضمن درج شـر تجارت خدمات، 
گـذاري   اقداماتی که یک عضو نباید انجام دهد برقراري محدودیت در مـورد مشـارکت سـرمایه   

خارجی از لحاظ حداکثر درصد سـهام خـارجی یـا بـر حسـب کـل ارزش یکایـک یـا مجمـوع          
  .گذاري خارجی است سرمایه

گـذاري خـارجی بیـان     ب و حمایـت سـرمایه  قـانون جلـ   45الزم به ذکر است که مـاده  
دارد صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه حاصل از به کار انداختن سرمایه خود  می

گـردد بـه همـان ارزي کـه سـرمایه خـود را وارد یـا         را در ایران تا میزانی که در آئیننامه مقرر می
اجرائی قانون جلب و حمایت سرمایه آئیننامه  1-3ماده . کند محسوب کرده است از ایران خارج

هاي خارجی یا شعب آنها که طبق قوانین و مقررات مربوطـه   دارد که بانک خارجی نیز اعالم می
نامه تـا   هاي خارجی و این آئین شوند از مزایاي قانون جلب و حمایت سرمایه در ایران تاسیس می

هــاي آن تبــاین نداشــته باشــند  حــدودي کــه بــا مقــررات و مــوازین قــانون بانکــداري و آئیننامــه 
دارد  هاي خارجی را ممنوع می قانون اساسی فعالیت بانک  81و  44گرچه اصول،  -برخوردارند 

 31همینطور بند ه ماده  .اند به نحوي تخصیص خورده 81و  44القاعده در این مورد اصول  و علی
ري غیر بانکی خارجی را هاي خارجی و مؤسسات اعتبا قانون پولی و بانکی کشور تاسیس بانک

 %40بنـد ج همـین مـاده هـر بـانکی را کـه بـیش از        . ته اسـت نسـ با تصویب مجلس امکان پذیر دا
سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد بانک خارجی 

بیمـه  قـانون   35همچنین ماده  .دارد که باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت رسد محسوب می
کشور واگذاري مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی به اشخاص حقیقـی یـا حقـوقی تبعـۀ خـارج تـا       

با موافقت بیمه مرکزي ایران را مجاز دانسته و بیش از آن را موکول به پیشنهاد بیمه مرکزي  20%
 قـانون بیمـه نیـز اعـالم     45مـاده  . و تائید شوراي عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران نموده اسـت 

شروع فعالیت بیمه خارجی در ایران موکول به پیشـنهاد بیمـه مرکـزي ایـران و تائیـد      که دارد  می
بیمـه نیـز انتقـال درآمـد مؤسسـات بیمـه        47مـاده  . شورایعالی بیمه و تصویب هیات وزیران است
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داند البته مشـروط بـر آنکـه در     بیمه، بالمانع می 46ماده موضوع خارجی را پس از تکمیل ودیعه 

  . مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزي است تجاوز ننماید %10سال از  هر
کلیـه قـوانین و مقـررات مـدنی، جزائـی، مـالی،       نماید کـه   الزام می قانون اساسی 4اصل

ایـن  . اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر آن باید بر اسـاس مـوازین اسـالمی باشـد    
بـه عهـده   آن اسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص اصول قانون اس سایراصل بر 

موافقتنامـه تاسـیس سـازمان تجـارت      16از مـاده   4بنـد  . گذارده شده است شوراي نگهبان است
خـود بـا تعهـداتش در گـات     کشـور  هاي اداري  نامه جهانی هر عضو ملزم به تطبیق قوانین و آئین

هاي  مرتبط با حقوق مالکیت معنوي در برگیرنده حمایت هاي موافقتنامه جنبه 23ماده نماید و  می
موارد اسـتثناء را بیـان    1947ت گا 20ماده  .براي عالئم جغرافیایی مشروبات الکلی است تجاري
با شرایط فرهنگی و ارزشی را تطبیق آن  تجاري،هاي  امکان تعدیل در اتخاذ سیاستکه کند  می

در جهـت حراسـت   تجـاري  به اقدامات  20الف ماده  در بند .نماید و دینی خاص کشور میسر می
تـوان ورود مشـروبات الکلـی را قانونـاً ممنـوع نمـود        با توجه به اینکه مـی  .کند اخالقی اشاره می
  .آید هاي در نظر گرفته شده فوق بوجود نمی تخالفی با حمایت

  
  مقررات صادرات و واردات

قـانون مقـررات   . اي بـود  رژیم تجاري ایران طـی دهـه گذشـته شـاهد تحـوالت عمـده      
صادرات و واردات کامالً تغییر کرد، مالیاتهاي وارداتـی یـک کاسـه شـد و گـرایش سیاسـتهاي       

بعالوه نرخهاي متنـوع ارز کـه از جملـه موانـع عمـدة صـادرات       . تجاري به سمت آزادسازي بود
صالحات بسـیاري  هاي بسیاري تغییر کردند ولی هنوز نیاز به ا یارانه. آید یکسان گردید بشمار می

هـاي سـازمان تجـارت     براي بررسی تطبیقی قوانین تجاري ایران بـا توافقنامـه  . در این بخش است
و کـاهش   (MFN)جهانی مالحظۀ اصول کلی اصل عدم تبعـیض و اصـل دولـت کاملـه الـوداد      

هـاي   اي به تعرفه و ممنوعیـت اسـتفاده از محـدودیت    هاي گمرکی و تبدیل موانع غیرتعرفه تعرفه
1.ی از اهمیت خاصی برخوردارندکم  

 

  :باشند ارم در این ارتباط میمطرح در قانون برنامه چهموارد زیر  1
  33ماده 
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الملل، توسعه صادرات کاالهاي  سازي تجارت، افزایش سهم کشور درتجارت بین به منظور نوسازي و روان
منظور گسترش  المللی و به غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصوالت صادراتی کشور در بازارهاي بین

در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت کاربرد فناوري ارتباطات و اطالعات 
  : مکلف است

با تجهیز مبادي و مجاري ورودي کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کاالها : الف
  . و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید

جوایز صادراتی در قالب حمایتهاي مستقیم و غیرمستقیم اقدام ها و  نسبت به هدفمندسازي و ساماندهی یارانه: ب
  . نماید
التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش  نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه: ج

  . اي در کشورهاي هدف براي صادرات کاال و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید پوشش بیمه
. باشد برقراري هرگونه مالیات و عوارض براي صادرات کاالهاي غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع می: د

اي را براي صادرات مواد اولیه  دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه
میزان . هده شوراي عالی صادرات خواهد بودتشخیص این قبیل مواد بر ع. فرآوري نشده وضع و دریافت نماید
هاي بازرگانی، امور اقتصادي و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزي  عوارض به پیشنهاد مشترك وزارتخانه

  . و تصویب هیئت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد
هاي مرسوم در  اري و گواهیصادرات کاال و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجب -تبصره

  . باشند معاف می) مورد درخواست خریداران(الملل  تجارت بین
توازن تجاري با کشورهاي طرف همکاري و بلوکهاي اقتصادي ایجاد نماید، طوري که سهم صادرات غیر : هـ

شش دهم به سی و سه و  1382در سال %) 1/23(نفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد 
  . افزایش یابد 1388در سال %) 6/33(درصد 

هاي اداري ساماندهی  ها و مبادالت مرزي را از طریق اصالح نظام اجرایی، معیارهاي تشکیل و رویه بازارچه: و
  . نماید
اي با  اي و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخهاي معادل تعرفه نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفه: ز
  . آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید بندي معین و در قالب پیش انزم
تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ درمواردي که کاالیی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز : ح

  . شود را اتخاذ و اعمال نماید قابل توجه به کشور وارد می
ا و واحدهاي مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت ه با تجهیز دستگاه: ط

  : هاي یاد شده به شرح زیر انجام دهد الکترونیکی، اقدامات الزم را توسط دستگاه
  اي  اي و شبکه رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ها و مراکز اطالع به روز نمودن پایگاه -1
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اعتباري در محیط  -هاي خرید و فروش کاال و خدمات و عملیات مالی  ها و مسابقه ها، مزایده نجام مناقصها -2

  رسانی  هاي اطالع اي و شبکه رایانه
  ایجاد بازارهاي مجازي  -3
  انجام فعالیتهاي تدارکاتی و معامالتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه  -4

ها را براي بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط  موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهقوه قضائیه  -تبصره
  . به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد

هاي سازمان توسعه تجارت در  اندازي دفاتر، شعب و یا نمایندگی از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه: ي
  . یئت وزیران اقدام نمایدکشورهاي هدف با اخذ مصوبه از ه

اند استانداردهاي ابالغی از سوي وزارت بازرگانی را  هاي توزیع موظف هاي تجاري و شبکه کلیه بنگاه -تبصره
  . هاي توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند سازي شبکه در جهت نوین

  یاستهاي استراتژیک تجاري برقراري هماهنگی میان سیاستهاي مالی و پولی با س: ك
پیوندي فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی، قانون  دولت مکلف است به منظور هم: ل

مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتی را بازنگري و اصالح و 
  . ربط برساند مرجع ذيمقررات ضددامپینگ را تدوین نموده و به تصویب 

   34ماده 
دولت موظف است، به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگري، کمک 

برداري پایدار منابع شیالتی و استفاده بهینه از این مناطق، براي توسعه فعالیتهاي تولیدي و خدمات دریایی،  به بهره
ریزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتی امور تصدي به بخشهاي غیر  امهبا حفظ امور سیاستگذاري، برن

ها و شرح  ها، اساسنامه نامه دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین
الیتهاي دریایی را با اصالح هاي اجرایی مرتبط با فعالیتهاي دریایی، لوایح مورد نیاز براي توسعه فع وظایف دستگاه

ها،  قوانین مرتبط و حذف وظایف موازي، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاه
ها، براي اعمال حاکمیت و بر اساس محورهاي زیر تهیه و براي تصویب به مجلس  تفکیک کامل وظایف دستگاه
  : شوراي اسالمی ارائه نماید

کنوانسیونهاي ) المللی با مالحظه تعاریف و اصطالحات بین(ي تعاریف و اصطالحات قانونی ساز یکسان: الف
  . المللی که ایران عضو آنها است بین
  هاي قضایی  برقراري امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه: ب
  هاي تجاري و گمرکات رسمی  انجام کلیه امور تجاري، از طریق بنادر و اسکله: ج
  هاي دریایی و امداد و نجات در دریا  ایمنی در دریا، بیمه: د
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  المللی  بندي نواحی ساحلی و آبهاي داخلی و بین حفاظت از محیط زیست و تعیین حریمها و پهنه: هـ
برداري پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهاي جمهوري اسالمی ایران بر اساس قواعد  بهره: و
حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر : ها در فعالیتهاي اقتصادي، نظیر گذاري ی و حمایت از سرمایهالملل بین

، گردشگري دریایی، خدمات پشتیبانی و ...)آبزیان و(، منابع تجدیدپذیر دریایی ...)نفت و گاز، معادن و(دریایی 
  صنعتی دریایی 

  تهاي تخصصی دریایی و دریانوردي آموزشهاي علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهار: ز
  شناسی و فناوري اطالعات و ارتباطات دریایی  تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطالعات اقیانوس: ح
  المللی  حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین: ط
یز، توسعه، تجه: فراهم کردن امکانات و زیرساختهاي الزم براي گسترش فعالیتهاي ماهیگیري، از جمله: ي

  نگهداري و بهسازي بنادر صیادي 
وري بنادر ماهیگیري با رویکرد بهبود کیفیت،  سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاي بهره: ك

  افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی
   35ماده 

سب در مناطق آزاد اقدامات زیر را دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادي منا
  : انجام دهد

مدیریت سازمانهاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و : الف
هاي نهادي دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن  هاي اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاه کلیه دستگاه

نسبت به اصالح و رفع  7/6/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی مصوب ) 27(رعایت ماده 
  . مغایرتهاي مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند

ها و شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن  ها، سازمانها، مؤسسه وزارتخانه: ب
آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخهاي  هماهنگی با سازمانهاي مناطق

  . مصوب جاري در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود
کاالهاي تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده : ج

اد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق و ارزش مو
  . ورودي معاف خواهد بود

اي خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودي در حکم  مواد اولیه و کاالهاي واسطه -تبصره
  . شود مواد اولیه و کاالي داخلی محسوب می

ها و شناورها بابت خدمات بندري دریافت  هاي بندري که طبق قوانین جاري از کشتی ق، عوارض و هزینهحقو: د
ها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند  شود در صورتیکه این بنادر و لنگرگاه می
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  . گردد توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ می
  . المللی اقدام نمایند هاي بین ه ثبت و ترخیص کشتیمناطق آزاد مجازند نسبت ب

محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی باپیشنهاد هیئت وزیران به تصویب : هـ
صنعتی جمهوري  -مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري 

  . و اصالحات بعدي آن برخوردار خواهد بود 7/6/1372ب اسالمی ایران مصو
به [مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودي، عوارض : و

صنعتی جمهوري اسالمی ایران  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري “)10(استثناي عوارض موضوع ماده 
  . باشند و مالیات معاف می] ”7/6/1372مصوب 

هاي  المللی وزارتخانه در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین: ز
علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و 

هاي خصوصی در مناطق آزاد  ور مجوز جهت ایجاد دانشگاهمصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی نسبت به صد
  .صنعتی اقدام نمایند - تجاري
   36ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري “) 86(ماده  2و تبصره ) 117(، )114(مواد 

  .گردد تنفیذ می) 1384- 1388(براي دوره برنامه چهارم ” هاي آن و اصالحیه 17/1/1379اسالمی ایران مصوب 
  برنامه سوم  114ماده 

گردد و صدور کلیه کاالها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز  تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی
  : خواهد بود

  . اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی: الف
  . باشنداقالم دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته : ب
کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و  صادرات کاالهائی که دولت براي تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می: ج

  . باشد تصویب شوراي اقتصاد مجاز می
به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت بازرگانی مجاز است در مواردي که  -تبصره

  .واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهاي داخلی اقدام نماید دهد از طریق تشخیص می
  برنامه سوم  117ماده 

هاي صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیالت قابل ارائه به بخش صادرات و رفع  مشی به منظور تنظیم خط
یر نفتی به ریاست مشکالت و موانع آن و اجراي سیاستهاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالی توسعه صادرات غ

رئیس جمهور یا معاون اول وي و عضویت وزیران بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، 
امور اقتصادي و دارایی، کشاورزي، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مدیر 

ایران، گمرك جمهوري اسالمی ایران، اتاق  عامل بانک توسعه صادرات و رؤساي مرکز توسعه صادرات
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 سهکاالهاي وارداتی و صادراتی به  ،ایرانمقررات صادرات و واردات  2بر اساس ماده

بـراي  را  هـا گات دسترسی به بـازار کاال  16مادة  1.گردد ممنوع تقسیم می وگروه مجاز، مشروط 
گــات  11اده مـ  .دانـد  مجـاز مـی  هـاي سـازمان تجـارت جهـانی      اعضـاء در چـارچوب موافقتنامـه   

بـر حـذر   محـدودیت مقـداري بـراي ورود کـاال بـه کشـور خـود        را از وضـع  هاي متعاهـد   طرف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

دبیرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگانی مستقر . شود بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل می
بوده و پیشنهادهاي این شورا پس از تصویب هیئت وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیالت 

ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و  ه وزارتخانهصادراتی براي کلی
سه نفر از نمایندگان مجلس شوراي . االجرا خواهد بود همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی الزم

الی توسعه اسالمی از کمیسیونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شوراي ع
دبیرخانه شوراي مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه . نمایند صادرات غیر نفتی شرکت می

  . یکبار به کمیسیونهاي مذکور ارسال نماید
کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرك، سازمان برنامه و 

وظایف دبیرخانه . شود ربط حسب مورد و مدیر عامل بانک صادرات استان تشکیل می بودجه و ادارات کل ذي
  .کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود

   86ماده  - 2تبصره 
ه اند در تهی ها موظف ـ وزارت بازرگانی مسئول تنظیم تراز تجاري کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه2تبصره 
هاي عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی، تنظیم و تفوق تراز تجاري کشور همکاري الزم با وزارت  برنامه

  .بازرگانی به عمل آورند
   :کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند -2ماده  1

 .کسب مجوز نداردکاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به : کاالي مجاز  -1

 .کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است: کاالي مشروط  -2

به اعتبار خرید و (کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم : کاالي ممنوع -3
   و یا بموجب قانون ممنوع گردد) فروش یا مصرف

ات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود دولت می تواند بنا به مقتضی -1تبصره 
   .کاالها را ممنوع نماید بعضی از 

اي که  نوع و مشخصات کاالهاي هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه -2تبصره 
  .رسد، معین خواهد شد توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/paris/fa/EconmicPart/EconomicInformations/ImportExport 

http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/paris/fa/EconmicPart/EconomicInformations/ImportExport
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   1.دارد می

دارد که هر طرف متعاهد ممکن است مقدار یا  گات اعالم می 12ناگفته نماند ماده 
هاي  ارزش کاالهاي مجاز براي ورود را به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و موازنه پرداخت

براي مثال در مواردي که به منظور رفع خطر  2.طبق بندهاي از این ماده محدود نمایدخود، 
فوري یا جلوگیري از سقوط شدید ارزش پولی است و یا ذخایر پولی کشور بسیار اندك است، 
یا اینکه کشور عضو بخواهد محدودیتهایی در مورد برخی از کاالها در قبال ورود براي 

  .شود تر قائل کاالهاي اساسی
هـاي گمرکـی بایـد گفـت کـه ایـن اصـل محـور اساســی          در خصـوص کـاهش تعرفـه   

زیـرا عـوارض   . آیـد  تعارضات مقررات گات با مقررات تجـارت خـارجی ایـران بـه شـمار نمـی      
وارداتی ایران که قبالً شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، سایر عوارض گمرکـی، حـق ثبـت    

شد، ولـی در حـال    بودن از موانع واردات محسوب می بوده ضمن متعدد و پراکنده... سفارش و 
حاضر اصالحات زیادي بر قانون مقررات واردات و صادرات اعمال شده و بسیاري از مشکالت 

  . مربوط به این بخش کاهش یافته است
تعدد و پراکندگی نرخهاي عوارض گمرکـی عـالوه بـر اینکـه موانـع وارداتـی بشـمار        

شوند لذا اصالحات بعمل آمده در خصـوص   ل در امر تجارت میروند به انحاء موجب اختال می

 

در خصوص حمایت مؤثر از تولید داخلی که در مورد کاالهایی قبالً صادرات و واردات کشور جاریه مقررات  1
نمود  رراتی را بیان میگردد مق نیاز کشور نیست و بناچار مقداري از خارج وارد میکه تولید داخلی آنها به مقدار  

مقررات  21ماده . که باید بنحوي سهم واردات تعیین گردد که حمایت مؤثري از تولید داخلی بعمل آید
هیأت وزیران را موظف کرد تا به منظور حمایت از تولیدکنندگان  1372صادرات و واردات کشور مصوب 

نسبت به تهیه الیحه تمهیداتی  کنندگان،داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف 
  .نمایدبقانون امور گمرکی  37قانونی حقوق گمرکی کاالهاي وارداتی و همچنین اصالح ماده 

مقررات صادرات و واردات در حمایت گمرکی از طریق افزایش حقوق و عوارض گمرکی از بخش  35ماده   2
کانیزه شدن آن و همچنین اولویت ساختن ماشین آالت کشاورزي و به دلیل اهمیت خودکفایی در این بخش و م

د کـه  اد و تجهیزات کشاورزي در داخل معافیت گمرکی این قبیل کاالهـا را شـامل حـذف تـدریجی قـرار مـی      
 .هاي گات قرار گیرد در مراحل بعدي در تعارض نسبی با موافقتنامه ستتوان می
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قدم مهمی در جهت سـازگاري بـا    1حقوق وروديها در قالب  ادغام تمامی این عوارض و هزینه

  . مقررات گات مبنی بر وضوح و شفافیت مالیاتها و موانع وارداتی بوده است
رار گیـرد و چنانچـه   مورد مـذاکره قـ   تواند مینرخ تعرفه در خصوص تک تک کاالها 
تـوان نـرخ تعرفـه معینـی را بـراي حمایـت از        توجیه منطقی و اقتصادي قابل قبولی ارائه شود مـی 

بـا  . صنعتی خاص حفظ کرد اما افزایش بعدي منوط به موافقت دیگر اعضاي سازمان خواهد بود
جهی هـاي قابـل تـو    در قالب نظام تک نرخـی ارز کـاهش   حقوق وروديتوجه به اینکه نرخهاي 

اند، قطعاً موضوع سطح نرخها مشکلی را در راه عضویت در سازمان تجارت جهـانی ایجـاد    یافته
سطح نرخهاي تعرفه گمرکی در میـان کشـورهاي در حـال    لحاظ نخواهد کرد و امروزه ایران از 

مذاکرات با سازمان تجـارت جهـانی و    هايدوردر و به احتمال زیاد ارقام باالیی را ندارد توسعه 
  . تري به صنایع ایران تحمیل نخواهد شد ضا آن نرخهاي پاییناع

توان با تبـدیل   اند و می هاي بسیاري کاهش یافته اي نیز با اعمال شفافیت موانع غیرتعرفه 
کاهش نرخهـاي تعرفـه از مسـائل    . باقی آنها به تعرفه این مسئله را نیز تا حد زیادي برطرف نمود

بسـته  توانند  ر حال کشورهاي در حال توسعه در این زمینه میمطرح در این بخش هستند که به ه
  .از امتیازات زیاد و زمان بیشتري براي تغییر نرخهاي تعرفه برخوردار باشندبه کیفیت مذاکرات 

هاي حمایتی و مالی آنهـا حـائز اهمیـت     بطورکلی عوارض وارداتی ایران به سبب جنبه
رونـد در نظـام بازرگـانی     غیرمستقیم بـه شـمار مـی    عوارض بازرگانی که نوعی مالیات. باشند می

خارجی ایران هم از نقطه نظر حمایت از صنایع و نیز ممانعـت از ورود و مصـرف کاالهـا و هـم     
هاي گمرکی تنها ابـزار   طبق مقررات گات، تعرفه. بعلت کسب درآمد براي دولت واجد اهمیتند

 

اصالح موادي از قـانون   )2/11/1381جمیع عوارض مصوب موسوم به قانون ت( قانون) 2(حقوق پایه، طبق ماده  1
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران، حقـوق گمرکـی، مالیـات، حـق ثبـت       

ارزش % 4سفارش کاال، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کاالهاي وارداتی تجمیع گردیده است و معـادل  
به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی کـه طبـق قـوانین مربوطـه توسـط هیـأت       . شود گمرکی کاالها تعیین می

  .شود شود، حقوق ورودي اطالق می وزیران تعیین می
http://www.tpo.ir/tpo2/final/moghadameh-final/moghadameh-%205.htm 

هـاي وارداتـی ایـران بـه     تمـامی عـوارض و مالیات   1372قانون مقررات صادرات و واردات مصـوب   15طبق ماده 
 .صورت یک نرخ و تحت عنوان سود بازرگانی خواهند بود

http://www.tpo.ir/tpo2/final/moghadameh-final/moghadameh-%205.htm
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ن حمایتها را نـه تنهـا از طریـق عـوارض     اما دولت ای. شوند قانونی حمایت از صنایع محسوب می

وضع اولویتهاي ترجیحـی  گمرکی بلکه بیشتر بواسطه اعطاء سوبسیدهاي مستقیم و غیرمستقیم، و 
بطورکلی در نظام تجـاري ایـران عـالوه بـر     . دارد اعمال می مهمترهاي  تخصیص ارز به بخشدر 

ه شـده اسـت از موانـع    هـاي گمرکـی پذیرفتـ    که از طرف گات بـه عنـوان تعرفـه    حقوق ورودي
بطور کلی . شود اي که مورد پذیرش آن سازمان نیست به میزان قابل توجهی استفاده می غیرتعرفه

گیرنـد کـه در همـین     صنایع و تولیدات داخلی کشور، از طرق مختلف مـورد حمایـت قـرار مـی    
 همچنین در جهـت توسـعه صـادرات کاالهـاي غیـر نفتـی قـانون        .بخش به آن خواهیم پرداخت

 19مقررات صادرات و واردات تسهیالت و امکاناتی را براي صادرکنندگان تحت پوشش مـواد  
  .عنوان نموده است 25و  2و 

هاي حمایتی در قـوانین جـاري کشـور در ارتبـاط بـا سـازمان حمایـت از         از جمله جنبه
 بر این اساس سازمان حمایت از مصـرف کننـدگان و  . است 1مصرف کنندگان و تولید کنندگان

 

ها و سازمان حمایت تولید  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ادغام مرکز بررسی قیمت 1
به . تشکیل و اساسنامه آن به تصویب شوراي انقالب رسید  1358کنندگان و مصرف کنندگان سابق در سال 

باشد و به صورت شرکت سهامی  اساسنامه، سازمان داراي شخصیت حقوقی و استقالل مالی می 3وجب ماده م
  .شود و وابسته به وزارت بازرگانی است اداره می

شوراي عالی اداري کلیه وظایف و اختیارات  12/5/1384مورخ  85081/1901همچنین بر اساس مصوبه شماره 
م مورخ /735202و توزیع کاال و خدمات موضوع تصویب نامه شماره  سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت

ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که باقوانین ومقررات  2/8/1383مورخ  40731و آیین نامه اجرایی شماره  20/7/1383
  . موجود مطابقت دارد، به سازمان حمایت محول گردید

  اهداف سازمان
  حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن •
  ها حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات غیر معمول قیمت   •
  هاي وارداتی و تولیدي انجام تحقیقات و ارایه طرحهاي ضروري در جهت متعادل ساختن قیمت •
  تشویق صادرات از طریق همکاري با سازمانهاي ذیربط •
ر تمام بخشها اعم از بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاالهاي تولیدي و وارداتی و خدمات مشمول د •

  دولتی، تعاونی ، خصوصی و نهادها
  اعمال نظارت بر اجراي قیمت ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات •
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  تدوین و اجراي روشهاي کارآمد بازرسی و نظارت و اجراي طرحهاي ویژه نظارتی •
الهاي قاچاق به عنوان دستگاه نظارت بر شبکه هاي توزیع کاالها وخدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کا •

  کاشف
  اهم فعالیتها

  :برخی از مهمترین فعالیتهاي سازمان به شرح زیر است
  فعالیتها در حوزه حمایتی

  .حمایت از تولید و فرآورده هاي داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها •
  .خارجی و کنترل آنها حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهاي داخلی و •
همکاري و تحقیقات الزمه در تشویق صادرات محصوالت و فرآورده هاي داخلی با سازمانهاي مربوط و  •

  شناسائی امکانات بازارهاي خارجی در جذب تولیدات داخلی
بررسی، تأیید ، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصوالت تولیدي اعم از کشاورزي، صنعتی و معدنی  •

  همچنین بررسیهاي الزمه در جهت کنترل قیمت کاالهاي وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشیو 
بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کاال و خدمات و سیستمهاي مربوط به توزیع تا  •

  مرحله مصرف
  ت دولتتمرکز و نظارت بر کلیه اعتبارات پرداختی مربوط به کاالهاي مورد حمای •
تهیه فهرست کاالهاي اساسی مورد نیاز عامه، اعم از تولیدي، صادراتی و وارداتی و تعیین مبلغی که طبق  •

  ) .با تایید وزیر بازرگانی و تصویب شوراي اقتصاد(ضوابط قانونی باید دریافت یا پرداخت شود 
  :فعالیتها در حوزه بازرسی و نظارت

اعم ...) دولتی، تعاونی، خصوصی و( وخدمات مشمول در کلیه بخشها بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال •
  از تولیدات و واردات آنها

ها در کلیه موارد از قبیل اعالم قیمتهاي مصوب ، صدور فاکتور، نصب برچسب  اعمال نظارت بر اجراي قیمت •
  فروش

  تدوین و اجراي روشهاي کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کاال و خدمات •
  نظارت بر شبکه هاي تولیدوشبکه هاي توزیع کاال و خدمات در واحدهاي تولیدي، توزیعی و خدماتی •
  نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات توزیع کاال و خدمات •
  اخذ اطالعات و آمار از کلیه واحدهاي تولیدي، توزیع و وارد کنندگان کاال و خدمات •
  قیمت و توزیع کاالهاي تولیدي، وارداتی و خدماتدریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به  •
  تعیین اولویت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان •
  مبارزه با شبکه ها و مراکز عرضه و توزیع کاالي قاچاق به عنوان دستگاه کاشف •
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هـا و   برخـی حمایـت  ت بـه  بتولیدکنندگان مکلف است بر اساس مصـوبات شـوراي اقتصـاد نسـ    

التفـاوت دریافتهـاي سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان و        اقدام کند و مابـه  هاپرداخت سوبسید
موافقتنامــه گــات دربــارة  1طبــق مــاده . باشــد تولیــد کننــدگان مشــمول مالیــات بــر درآمــد نمــی

وبسید عبارت است از کمک مالی دولـت یـا مؤسسـات دولتـی کـه      سوبسیدها، آمده است که س
وام و تزریق سـرمایه و یـا انتقـال     ،هاي بالعوض متضمن انتقال مستقیم وجوه مثل برقراري کمک

هاي مالیـاتی و دادن    ها و عوارض در قالب مشوق بخشیدن مالیات. تعهدات مثل تضمین وام باشد
طبق ایـن بنـد تسـهیالت    . از دیگر موارد سوبسید استکاال و خدمات دیگري براي امر صادرات 

سوبسـید بـه   باید بررسی شده تا چنانچه از مصادیق مقرر در قوانین ایران از دیدگاه این موافقتنامه 
موافقتنامه فوق نیز دربردارنده مواردي از سوبسـید اسـت    1ضمیمه . اصالح شوند دنآی حساب می

  : باشد وع شده است که مهمترین آن به شرح ذیل میکه برقراري آنها بوسیله کشور عضو ممن
کـه شـامل مـوارد     برقراري حمل و نقل داخلی با شرایط مناسب براي کـاالي صـادراتی   §

   .باشد نیز میاستثنائاتی براي کشورهاي در حال توسعه 
 تر از معمول صرفاً به امر صادرات  هاي پائین اعطاي وام و اعتبارات با نرخ §

 بخشودگی یا اجازه تعویق پرداخت مالیاتی به کاالهاي صادراتی  ها، اعطاي معافیت §

موافقتنامـه راجـع بـه سوبسـیدها کشـورهاي در حـال        27البته ناگفته نماند که طبق مـاده  
توسعه داراي یک فرصت هشت ساله براي کاهش تدریجی سوبسیدها پس از پذیرفتـه شـدن بـه    

  . بودعضویت سازمان جهانی درنظر گرفته شده 
  

  ررات گمرکیمق
شـود   براساس اصل دول کامله الوداد کشوري که به سازمان تجارت جهانی ملحـق مـی  

 1مـاده  (ایـن اصـل   . باید با تمامی اعضاء روابط بازرگانی یکنواخت و بدون تبعیض برقرار نماید
 قـانون  6مغایرتی با قوانین و مقررات تجاري ایران نداشته بلکه حتـی بـا مـاده    ) موافقتنامه عمومی

قـانون امـور گمرکـی، هرگـاه      6براساس مـاده  . نیز هماهنگی دارد 1350گمرکی کشور مصوب 
هاي بازرگانی با دولت یا کشورهاي بیگانه براي کاالي معینی، حقـوق گمرکـی    ضمن موافقتنامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 انجام بازرسی، تنظیم گزارش تخلفات و اعالم آن به سازمان تعزیرات جهت اقدامات بعدي •
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به مأخذي غیر از آنچه که در جدول تعرفـه ضـمیمه قـانون مقـرر اسـت معـین بشـود، مـادام کـه          

زبور بقوت خود باقی هستند حقوق گمرکی آن کاال مطابق مأخذ تعیین شده در هاي م موافقتنامه
گردد، مگر اینکه در تعرفه ضـمیمه ایـن    ها و بارعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می موافقتنامه

بطـور  . قانون حقوق گمرکی کمتري به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشـوده شـده باشـد   
تعرفه گمرکی در مورد کاال یا کاالهاي خاصی را در رابطه بـا کشـور    مثال چنانچه ایران کاهش

. معینی پذیرفت، باید این امتیاز را بدون قید و شرط به سـایر کشـورهاي عضـو نیـز اعطـاء نمایـد      
اي بـه   توانند از اعطاي امتیازات تعرفـه  موافقتنامۀ عمومی، طرفهاي متعاهد می 35گرچه طبق مادة 

  . اند خودداري نمایند اي نداشته مذاکرات تعرفهکشورهایی که با آنها 

ــواد  ــت، شــرایط ورود و صــدور کــاال و     8و  7و  5م کــه در خصــوص آزادي ترانزی
آئیننامه ارزیابی  192و  172ی موارد با مواد رخدر بو هاي مد نظر در ارزیابی گمرکی است  شیوه

گونه تمایزي بر مبنـاي پـرچم   گات هیچ 5براي مثال در ماده . کامالً منطبق نیستگمرکی کشور 
یـا دیگـر   تی کش يی، مبداء ورود و خروج یا مقصد بر مبناي شرایط مربوط به مالکیت کاالتکش

رابطـه بـا برخـی از     این موضوع در قوانین ایـران در در حالی که  .وسایل حمل و نقل نشده است
هـاي   احت حمایـت قانون گمرکی کشور به صر 7و  6و  5ضمناً مواد  .کشورها ممنوع شده است

اي و محدودیتهاي خاصی در ارتباط بـا نـوع کاالهـاي وارده و وضـع عـوارض خـاص در        تعرفه
مطـرح نمـوده   را صـالح   خصوص برخی اقالم وارداتی برحسب ضرورت و تشخیص مراجـع ذي 

مبنـی بـر اتحـاد رویـه در خصـوص وضـع محـدودیت از طریـق         گـات   2و  1است که با اصـول  
  . باشد ض میهاي تعرفه در تعار نرخ

  
  مقررات ارزي

از نظر مقررات گات، سهمیه بندي ارزي و تخصـیص ارز جهـت ورود کـاال برحسـب     
حمایـت از  . رود هاي خاص و نیز نرخهاي ارز ترجیحی نیز نوعی محدودیت به شمار می اولویت

اي نظیر سهمیه بندي ارزي و گـران کـردن    صنایع و تولیدات داخلی به کمک ابزارهاي غیرتعرفه
واردات در مقابل محصوالت مشابه داخلی بـا تخصـیص ارز بـه بخشـهاي اولویـت دار و صـدور       
محصوالت داخلی به صورت دامپینـگ در قالـب سیاسـتهاي تشـویق صـادرات و یـا حمایـت از        
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شرکتهاي داخلی در تجارت خارجی با فروختن ارز ارزان قیمت به آنها از مواردي است کـه در  

ته و برخی از آنها نیـز در حـال حاضـر متـداول هسـتند ولـی از سـال        ایران کم و بیش وجود داش
با اجراي سیاست یکسان سازي ارز بسیاري از معضالت مربوط بـه ایـن موانـع برطـرف یـا       1381

 .حداقل کم شده است

هـاي کمـی در چـارچوب     هـاي ممنوعیـت اسـتفاده از محـدودیت     یکی دیگـر از جنبـه  
ادراتی اسـت کـه بـا مقـررات و سیاسـتهاي تشـویق       ممنوعیت اعطاء سوبسـید صـ   ،مقررات گات

چرا که صـادرکنندگان از نرخهـاي ارز ترجیحـی    . مغایر بود 1370صادرات در کشورما در دهه 
کردنـد و بعضـاً کـاالي صـادراتی خـود را بـا نـرخ شـناور          براي ورود اقالم مورد نیاز استفاده می

متوقف شـد و مغـایرت    1381ز در سال فروختند اما این روند با موضوع یکسان سازي نرخ ار می
میان توافقنامه عمومی تعرفه و تجـارت بـا قـوانین ارزي و تجـاري ایـران از ایـن لحـاظ برطـرف         

هرچنـد افـزایش درآمـد ارزي در     بندي ارزي هنوز موضوعی قابل طرح است گردید ولی سهمیه
  .سالهاي اخیر اهمیت این موضوع را نقصان داده است

  
  یتن مالیایانوق

موافقتنامه گات در ارتباط با رفتار ملی در مورد وضع مالیات و مقررات داخلـی   3اده م
هـاي یکسـان و مشـابه و مطلـوب در مـورد محصـوالت        کشورها را الزام به اتخاذ قـوانین و رویـه  

در این ماده بصراحت اعالم شـده اسـت کـه محصـوالت و     . نماید وارداتی و تولیدات داخلی می
شـود بطـور مسـتقیم و     رف قرارداد گات که وارد سرزمین متعاهد دیگر میتولیدات هر کشور ط

هـایی اسـت کـه در مــورد     غیـر مسـتقیم مشـمول مالیـات داخلـی و دیگـر انــواع مالیـات و هزینـه        
  . گردد و مواردي مازاد بر آن نباید در نظر گرفته شود محصوالت مشابه داخلی برقرار می
بـه اشـکال گونـاگون     142، 141، 132نظیر مـواد  هاي مستقیم  برخی مواد قانون مالیات

البته باید گفت .  نماید هاي مالیاتی می اقدام به حمایت از تولید کنندگان داخلی در قالب معافیت
کنـد بلکـه طبـق مقـررات      که اصوالً گات حمایت از تولیـدات و صـنایع داخلـی را ممنـوع نمـی     

هـاي   هایی باید اساساً از طریق تعرفـه  حمایت دارد که چنین اساسنامه مقرر می 2خاصی نظیر ماده 
، ایجـاد  نـوع حمایـت  اهداف عمـده ایـن   . صورت گیرداي  موانع غیرتعرفهگمرکی و نه از طریق 
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هـاي حمـایتی و بـه حـداقل رسـاندن اختالالتـی اسـت کـه          شفافیت و وضوح در اجراي سیاست

  .کند حمایت در تجارت ایجاد می
  

  الحاق ایران در فرایند کلیات الزامات
اصالحات ساختاري متعددي را به سازمان تجارت جهانی باید  پیوستنایران براي 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد میاصالحات از جملۀ این . انجام دهد
کار،  ،ن اساسییانور قیبسترسازي قانونی از طریق بازنگري در برخی قوانین نظ .1

و تطبیق ... مرك، مالیات، و گذاري خارجی، بیمه، بانکداري، گ سرمایه تجارت،
  .آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی

بسترسازي اقتصادي از طریق شناخت پتانسیل در مزیتهاي نسبی بالقوه و بالفعل در  .2
  .بخشهاي عمدة اقتصادي و افزایش قدرت رقابت محصوالت صادراتی کشور

ر و از لحاظ قیمتی قابل بنگاهها در عرضۀ محصوالتی با کیفیت برتساختن  توانا .3
  .رقابت با محصوالت مشابه در بازارهاي جهانی

دن سهم این قبیل رظرفیت اضافی براي صادرات کاالهاي صنعتی و باال ب ایجاد .4
  .صادرات در کل صادرات غیر نفتی کشور

  .ایجاد شرایط ثبات سیاسی و اقتصادي براي کشور .5
  .و تجاري کشورسیاستهاي پولی، مالی، ارزي در هماهنگی ایجاد  .6
  .صادراتفراهم ساختن شرایط الزم براي رشد  .7
  .اصالح گمرکات کشور .8
مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات  .9

  .کاري منسجم و متخصص هاي ـ حقوقی توسط گروه بازرگانیدقیق 
محوریت هاي موجود بر اساس  ها و اصالح نظام اي تخصصبرارزش قائل شدن  .10

  .دانش
  بهنگام و کارانظام آماري  .11
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سـازي الحـاق    فرابخشی زمینه سنداز اقدامات انجام شده در ارتباط با مسئلۀ فوق تصویب 

در این سند کلیه اقـدامات  . باشد میچهارم توسعه   اسناد برنامه ازایران به سازمان جهانی تجارت 
ران بـه سـازمان جهـانی تجـارت کـه      سازي الحاق هدفمند جمهوري اسالمی ایـ  الزم جهت زمینه

هاي تولیدي به کار گرفته شود تدوین و ارائـه   بایست توسط دستگاههاي اجرایی و وزارتخانه می
  :1به شرح زیر به تصویب رسیده است 5/5/84این سند در جلسه هیأت وزیران مورخ .شده است

  )رت امور خارجهوزا( 1384رفع موانع سیاسی بین المللی قبل از الحاق تا پایان سال  •
  )وزارت امور خارجه( کسب حمایت سیاسی دیگر کشورها در حین الحاق •
  )بانک مرکزي( تداوم سیاست یکسان سازي نرخ ارز •
 1386ساماندهی نظام تعرفه اي کشـور بـه همـراه کـاهش تـدریجی نرخهـا تـا پایـان سـال           •

  )وزارت بازرگانی(
وزارت امور اقتصـادي  ( صی کاالگسترش بازار سرمایه و ایجاد و گسترش بازارهاي تخص •

  )و دارایی
بانـک  (همسو نمودن سیاستها پولی و مالی با قـوانین و مقـررات سـازمان جهـانی تجـارت       •

  )وزارت امور اقتصادي و دارایی -مرکزي
  )وزارت بازرگانی( 1385تنظیم نظام حقوقی حاکم بر خریدهاي خارجی تا پایان سال  •
وزارت ( 1385گـذاري خــارجی تـا پایــان ســال    تنظـیم قواعــد تجـاري مــرتبط بـا ســرمایه    •

  )بازرگانی
-ازجملـه قــانون امـور گمرکـی، قــانون منـاطق آزاد تجــاري     -اصـالح قـوانین و مقــررات   •

  )وزارت امور اقتصادي و دارایی( -صنعتی
ازجمله قانون و مقررات ضد دامپینـگ، قـانون    -تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جدید •

  )وزارت بازرگانی( -ضد انحصارصادرات و واردات و قانون 
هاي کارشناسی دسـتگاه هـاي اجرایـی در امـور مربـوط بـه        آموزش نیروي انسانی و هسته •

وزارت ( 1385ســازمان جهــانی تجــارت و تنظــیم گــزارش رژیــم تجــاري تــا پایــان ســال  
  )بازرگانی

 

1 - http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=4 

http://www.irtr.gov.ir/News/NewsView.asp?id=4
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 1385تأسـیس دفتـر نماینـدگی ایـران در سـازمان جهـانی تجـارت در ژنـو تـا پایـان سـال             •

  )زارت بازرگانیو(
  المللی در ایران  برقراري نظام حق مالکیت معنوي بین •
وزارت ( هــا هــا، ســاماندهی یارانــه و هدفمنــد کــردن کــل یارانــه  کــاهش تــدریجی یارانــه •

 )بازرگانی

  ین وزیر بازرگانی به عنوان نماینده تام االختیار تجاري کشور در مذاکرات الحاقیتع •
  هاي ذیربط ؤولیت وزارت بازرگانی و عضویت دستگاهتشکیل ستاد راهبردي الحاق با مس •
هاي  وزارت بازرگانی براي بنگاه توسط ابالغ شده ضوابط  الزم االجرا بودن استانداردها و •

  تولیدي و تجاري
هاي دور اروگوئه آنها را با شرایط قـوانین   این بخش با بررسی کلیات موافقتنامهادامۀ در 

  .یمنمای و مقررات ایران مقایسه می
  

 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
در قالـب سـازمان تجـارت جهـانی، قواعـد نظـام        1995ها از اول ژانویه  موافقتنامهاین  

به عنوان مهم تـرین   1994گات تکمیل یافته یا  1947گات . ریزي کرد تجارت چند جانبه را پایه
مـواد ایــن  . باشـد  مــییی تجـارت کـاال  جهـانی در مـورد ادارة امــور   سـازمان تجــارت   موافقتنامـه 
نیـز  نامه دیگـر   و تفاهم موافقتنامهو چند  جهانی است مبین اصول کلی سازمان تجارت موافقتنامه

شـرط دولـت   : عبارتنـد از  1994اهـم موضـوعات گـات    . انـد  براي توضیح  این مواد امضـا شـده  
ط بـه ارزشـیابی،   شرط رفتار ملی، جداول امتیـازات، آزادي ترانزیـت، مسـائل مربـو     ،الوداد کامله

عــوارض و تشــریفات گمرکــی، شــفافیت مقــررات تجــاري، حــذف محــدودیتهاي مقــداري و   
تجـاري دولتـی،    هـا، بنگاههـاي   استثنائات آن، حمایتهاي مجاز بر حسب اقتضاي شـرایط، یارانـه  

  .1اي و مالحظات کشورهاي در حال توسعه استثنائات، حل و فصل اختالفات، ترتیبات منطقه

  نسبت به گاتایران حاق الالزامات 
طبـق  نظر به اینکه ایران هنـوز موافقتنامـۀ عمـومی تعرفـه و تجـارت را نپذیرفتـه اسـت،        

 

 1 http://www.irtr.ir/ 

http://www.irtr.ir/
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باشند، قبـل   نمی 1947هاي متعاهد گات  پاراگراف پنجم سند نهایی، کشورهایی که جزء طرف

ش از پذیرش موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، ابتـدا بایـد مـذاکرات مربـوط بـه پـذیر      
ایران بـراي الحـاق    لذا را به انجام رسانده و بعنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شوند 1947گات 

  .را بپذیرد 1947به گات باید موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب 
  
  

  موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت 
مـدیریت  این موافقتنامه وظیفـه اصـلی سـازمان تجـارت جهـانی اجـرا و        3براساس مادة 

هاي دور اروگوئه و فراهم ساختن مجمعی بـراي مـذاکرات میـان اعضـاء در خصـوص       موافقتنامه
ایـن موافقتنامـه، سـاختار تشـکیالتی سـازمان تشـریح        4در ماده . باشد روابط تجاري چندجانبه می

رکن اصـلی ایـن سـازمان، کنفـرانس وزراء متشـکل از نماینـدگان کشـورهاي عضـو         . شده است
شوراي عمومی مرکب از نماینـدگان  . دهد حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می باشد که می

کشورهاي عضو است که در فواصـل بـین اجـالس وزراء بـه انجـام وظـایف محولـه کـه در ایـن          
، تشکیل شورایی براي تجارت کاال، شـورایی  4در ماده . پردازد موافقتنامه مقرر گردیده است می
هـاي تجـاري حقـوق مالکیـت معنـوي تحـت نظـارت         یی براي جنبهبراي تجارت خدمات و شورا

هاي مربوطـه   این شوراها مسئول نظارت بر اجراي موافقتنامه. بینی شده است شوراي عمومی، پیش
در همـین  . باشند و عضویت در این شوراها براي نمایندگان کلیه کشورهاي عضـو آزاد اسـت   می

هاي  کمیته تجارت و توسعه، یک کمیته محدودیتماده آمده است که کنفرانس وزراء باید یک 
همچنـین مقـرر شـده کـه کمیتـه      . ها و یک کمیته بودجه مالی و اداري ایجاد نمایند تراز پرداخت

هاي تجاري  تجارت و توسعه به عنوان بخشی از وظایفش باید بطور ادواري مواد خاص موافقتنامه
ررسی نموده و به شـوراي عمـومی گـزارش    چند جانبه را به نفع کشورهاي عضو درحال توسعه ب

در مـاده  . ها نیز براي تمامی نمایندگان کشورهاي عضـو آزاد اسـت   عضویت در این کمیته. نماید
کنفـرانس  . ، تاسیس دبیرخانه سازمان که در راس آن دبیرکل قرار دارد پـیش بینـی شـده اسـت    6

. تصدي وي را معـین نماینـد   وزراء باید دبیرکل را منصوب و حدود اختیارات، وظایف و شرایط
مســئولیت دبیرکـل و کارمنــدان دبیرخانــه  . کنــد دبیرکـل نیــز کارمنـدان دبیرخانــه را انتخــاب مـی   
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ها و هر مقامی خارج از  المللی دارد و آنها نباید دستوري از هیچیک از دولت منحصراً ماهیتی بین
هـاي متعاهـد در گـات     طـرف ، اعضاء اصلی ایـن سـازمان همـان    11طبق ماده . سازمان را بپذیرند

تصمیم گیري براي پـذیرش عضـو جدیـد در سـازمان، در حیطـه اختیـارات کنفـرانس        . باشند می
  . وزراء با دو سوم آراء کشورهاي عضو است

  نسبت به موافقتنامۀ تأسیسایران الحاق الزامات 
ارت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجـ مذاکرات مربوط به پذیرش ایران باید پس از انجام 

، موافقتنامـه  1947بعنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شود و پـس از الحـاق بـه گـات      1947گات 
از طرفـی عضـویت در   . هـاي پیوسـت آن را بپـذیرد    تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقتنامـه 

و  1994هـاي مـورد نظـر یعنـی گـات       سازمان تجارت جهانی مسـتلزم پـذیرش دیگـر موافقتنامـه    
  .خواهد بودهاي غیرکاالیی و تصمیمات وزیران  فقتنامههمینطور دیگر موا

  
  دسترسی به بازار

در مذاکرات دور اروگوئه و در بخش مربوط بـه دسترسـی بـه بـازار از طریـق کـاهش       
هاي وارداتی خود را باسـتثناي   ها توافق گردید که کشورهاي پیشرفته متوسط موزون تعرفه تعرفه

. درصـد برسـانند   9/3درصد به  3/6درصد کاهش از  38 مواد سوختی طی یک دوره پنج ساله با
بطور مثال . فتهها یکسان و متوازن صورت نگر هاي کاالیی، این کاهش تعرفه البته برحسب گروه

شـد کـه در حـال حاضـر نیـز       هـایی مـی   درصـد مربـوط بـه بخـش     70تـا   40باالترین کاهش بین 
. آالت غیر برقی ذ، اثاثیه، فلزات و ماشیننظیر چوب، کاغذ، خمیر کاغ. هاي متعادلی دارند تعرفه

کـه بـا مشـکالت تعـدیل      بـود هـایی   درصد مربوط به بخش 25تا  20هاي بین  در حالیکه کاهش
، نظیـر منسـوجات و پوشـاك،    بـود  نـد و سـطوح حمایـت از آنهـا نیـز بـاال      بود ساختاري مواجـه 

این، واردات مشـمول  الوه بر ع. چرم، کفش، الستیک و کاالهاي سفري ،تجهیزات حمل و نقل
هـاي کـاالیی متـوازن     صد افزایش یافت که البته در بـین گـروه  رد 43درصد به  20تعرفه صفر از 

افزایش سهم واردات معاف از تعرفه در مورد محصوالتی نظیر ماشـین آالت، فلـزات،   . باشد نمی
شتر و در مقابل هاي شیمیایی بی هاي معدنی، چوب، کاغذ، خمیر کاغذ، اثاثیه و فرآورده فرآورده

سـهم واردات  . سهم واردات محصوالتی نظیر منسوجات و پوشـاك و چـرم کمتـر خواهـد بـود     
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درصد  5درصد به  7از نیز  به بازار کشورهاي پیشرفته) درصد 15بیش از (هاي باال  مول تعرفهشم

 هـاي  ها در بخش همۀ این موارد مربوط به گذشته است و مذاکرات براي کاهش نرخ. تنزل کرد
  .مختلف همچنان ادامه دارد

هـاي   در مورد کشورهاي در حال توسعه درصد کاهش معینی در متوسط موزون تعرفه
هـاي   وارداتی همچون کشورهاي پیشرفته اعمال نخواهد شد، بلکه هر کشور متناسب بـا سیاسـت  

آزاد سازي تجاري درصد کاهش مشخصـی را در مـورد متوسـط نـرخ تعرفـه کاالهـاي صـنعتی        
کشورهاي در حال توسعه پذیرفتند که تمام یا بخش قابل توجهی . گردد میخود متعهد  وارداتی
 تثبیـت  (Binding) االجـرا  حـدود و الزم هاي تعرفـه ثـابتی م   اي خود را با نرخ هاي تعرفه از ردیف

 14از  -بـا تعرفـه ثابـت     -نمایند که بطور متوسط سهم واردات کاالهاي صـنعتی ایـن کشـورها    
در این میان برخی از کشورهاي در حال توسعه نظیر آرژانتـین،  . رصد افزایش یابدد 59درصد به 

درصـد واردات صـنعتی خـود را مشـمول      100برزیل، کلمبیا، جامائیکا و اروگوئه پذیرفتنـد کـه   
کشـورهاي اروپـاي شـرقی عضـو گـات نیـز       . اي ثابـت و الزم االجـرا قـرار دهنـد     هاي تعرفه نرخ

درصد واردات محصوالت صنعتی خود را طـی یـک    96درصد،  74موافقت کردند که به جاي 
  . قرار دهند  االجرا و الزمتثبیت شده هاي ثابت  دوره پنج ساله مشمول تعرفه

  در رابطه با دسترسی به بازارایران الحاق الزامات 
عضـویت کشـورها و منجملـه ایـران در سـازمان تجـارت جهـانی        مهـم  یکی از تبعـات  

اثـر ایـن کـاهش بـر     . باشـد  که از نتایج اعمال این موافقتنامه مـی  کی استهاي گمر کاهش تعرفه
منابع، بودجـه دولـت و غیـره موضـوعی اسـت کـه در        تخصیصوضعیت رقابتی صنایع، اشتغال، 

اهمیت المللی از  و قرار گرفتن در شرایط رقابت بینصورت عضویت در سازمان جهانی تجارت 
   .خواهد شدبسزائی برخوردار 

  
 نامه کشاورزيموافقت

تجـارت  در دور اروگوئه، کشـاورزي تحـت شـمول قواعـد عمـومی تجـارت سـازمان        
   .باشد زیر می موافقتنامه کشاورزي حول سه محور اصلی. قرار گرفتجهانی 

حفظ دسترسی جاري و  واي و تبدیل آنها به تعرفه  لغو موانع غیرتعرفه: سترسی به بازارد .1
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هاي تعرفه کاالهاي کشاورزي از جمله توافقهـا  کاهش نرخو برقراري حداقل دسترسی 

 .باشد می

یابنـده   حمایتهـاي کـاهش   .دنشـو  مـی مجـاز شـمرده   که حمایتهاي سبز : حمایت داخلی .2
 زمـان به حمایتهاي زرد باید در بخش کشاورزي هر کشوري محاسبه و در طول موسوم 

 .کاهش پیدا کنند

باید محاسبه ات در بخش کشاورزي اي از صادر هاي یارانه حمایت: هاي صادراتی یارانه .3
 .کاهش یابنددر طول زمان و 

هـا و حمایتهـاي داخلـی بـراي      ، یارانـه مربوطـه   نامـه توافقمدر زمینه کشاورزي بر اساس 
درصـد   24هـاي صـادراتی بـه میـزان      درصـد و یارانـه   14کشورهاي در حال توسعه باید به میزان 

لی بـر تجـارت یـا تولیـد نداشـته باشـند از کـاهش        کاهش یابند، و تنها حمایتهایی که آثار اختال
کشـورهاي  ) رفتار ویـژه و متمـایز  (نامه کشاورزي توافقم 15به عالوه بر اساس ماده . معاف هستند

سـاله   10اي حداکثر  تعهدات مربوط به کاهش را در دوره ندبودشده در حال توسعه عضو مجاز 
   .مذاکرات است در حال حاضر این شرایط منوط به .به اجرا بگذارند

 هاي کاهش یارانه. در دور دوحه مذاکرات بسیاري در بخش کشاورزي صورت گرفت
کشاورزي یکی از مباحث مهم این مذاکرات در بخش کشاورزي بود که تا بـه حـال    صادراتی

به دلیل عدم توافق کشورهاي درحال توسعه مورد موافقت قرار نگرفته است و در حـال حاضـر   
 2004موافقتهـاي اولیـه در دور دوحـه در سـال      .داردقرار گیري  براي تصمیمدر دستور بررسی 

هـاي کشـاورزي در بـین کشـورهاي      اي در جهت کاهش و حذف یارانـه  حاکی اقدامات عمده
  . متعاهد بوده است

  نسبت به موافقتنامۀ کشاورزيایران الحاق الزامات 
یـد محصـوالت   هـاي حمـایتی خاصـی از جملـه قیمتهـاي تضـمینی جهـت خر        سیاسـت 

اساسی، حفـظ و تثبیـت حـداقل قیمتهـا، بـاال بـردن سـطح درآمـد کشـاورزان از طریـق اعطـاي            
هـاي گمرکـی و سـود بازرگـانی بـر       هاي متعدد مبـارزه بـا آفـات و بیماریهـا، وضـع تعرفـه       یارانه

محصوالت کشاورزي و وارداتی و غیره در بخش کشاورزي از جملۀ موارد مهم قابـل طـرح در   
  . باشد ر ارتباط با ایران میاین بخش د
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هاي تولیدي کشاورزي قوانین و مقررات مختلفـی بـه تصـویب     در ایران در زمینه مشوق

کننـد و برخـی    رسیده که بسیاري از آنان بطور مستقیم تولیدات بخش کشاورزي را حمایت مـی 
ش در بخـ . شـوند  دیگر بطور غیر مستقیم از طرق مختلف منجر به حمایت بخش کشـاورزي مـی  

ها کـه بـاالخص از طریـق حمایـت      ها و اقدامات جبرانی به بسیاري از این مشوق موافقتنامۀ یارانه
هـا شـامل    ایـن مشـوق  . محصوالت صنعتی بر این بخش اثر خواهد گذاشت اشاره خـواهیم کـرد  

ــاي صــادراتی، مشــوق   مشــوق ــه  ه ــاي منطق ــی، مشــوق   ه ــدات داخل ــت از تولی ــاي  اي، حمای ه
، )فـراهم آوردن تسـهیالت زیربنـایی   (هاي زیربنایی  ي مشارکتی، مشوقها گذاري، مشوق سرمایه

که اغلب آنها در بخش کشاورزي هم  باشند ها می حمایت از اختراعات و ابداعات و سایر مشوق
  .اثر مستقیم و هم غیرمستقیم دارند

هـاي مطـرح در ایـن بخـش      قیمتهاي تضمینی محصوالت اساسی کشاورزي از حمایـت 
اي نیز در این بخش وجود دارند که  اي کود و بسیاري از خدمات کشاورزي یارانهه یارانه. است

همگام با مصوبات گذشته و جاري سازمان تجارت جهانی در این بخش در فرآینـد الحـاق بایـد    
  . مدنظر قرار گیرند

    
 موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی

، هاراي حمایت و حفاظت از بهداشـت انسـان  الزم ب شرایطایجاد  1این موافقتنامههدف  
اقدامات مزبور وسیله تبعیض دلخـواه  در صدد اعمال قیودي است که و  ت استتانبا و اتحیوان

ایـن  . کنـد نایجـاد   يیـا محـدودیت پنهـان تجـار    رد و فراهم نیـاو یا غیر قابل توجیه میان اعضا را 
دهد کـه اقـدامات    اعضاء اطمینان می اصولی است که بهو  اي از قواعد شامل مجموعهموافقتنامه 

المللـی   بـراي تجـارت بـین    غیرموجهتجاري بهداشتی اتخاذ شده موجه بوده و در برگیرنده موانع 
  .نیست

 ،کنـد  موافقتنامه کشورهاي عضو را وادار به تبعیت از اسـتانداردهاي واحـدي نمـی   این 
ی و اقلیمی خـود اسـتانداردهاي   دهد کشورها با توجه به شرایط اقتصادي، اجتماع بلکه اجازه می

اماّ در عین حال از  .حیوان و نبات بکار گیرند و مناسبی براي حفاظت از بهداشت و حیات انسان
 

1 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm
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خواهد نسبت به رعایت شـفافیت و اطـالع رسـانی مناسـب بـه اعضـاء در مـورد         این کشورها می

هاي عضو درخواسـت شـده   عالوه بر این از کشور. استانداردها و مقررات فنی خود اقدام نمایند
  . در نظر بگیرندقابل دفاع براي استانداردهاي خود مبناي علمی 

توان مطمئن شد که غذاهایی که وارد  در واقع سؤال مورد نظر آن است که از کجا می
رسد از سالمت کافی برخوردار است و از کجا  یک کشور شده و به دست مصرف کنندگان می

کردن واردات به بهانه سالمتی مواد غـذایی و گیـاهی بـه منظـور      توان مطمئن شد که محدود می
حیوانـات،   ،مـواد غـذایی   بهداشـت موافقتنامه . حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع نشده است

این موافقتنامه به کشورها . سازد قوانین مربوطه را روشن می SPA,SPS( 1(گیاهان و استانداردها 
خود را وضع نمایند اما در عین حال این استانداردها باید علمـی  دهد که استانداردهاي  اجازه می

باشند و تا حدي وضع شوند کـه بـراي سـالمت انسـان، حیـوان و گیـاه الزم هسـتند و نبایـد بـین          
المللـی   انـد کـه از اسـتانداردهاي بـین     کشورهاي عضـو تشـویق شـده   . کشورها تبعیض قائل شوند

تواننـد از اقـداماتی کـه اسـتانداردهاي      که مایل باشند مـی با این وجود در صورتی   استفاده کنند،
را  3اقدامات موقتی احتیـاطی  SPS2از موافقتنامه  5-7ماده . کند استفاده کنند باالتري را تأمین می

دهـد کـه از اسـتانداردهاي متفـاوت و      همچنین موافقتنامـه بـه کشـورها اجـازه مـی     . داند مجاز می
توانـد مطمـئن    پس چگونه یک کشور مـی . ها استفاده شودهاي مختلف براي بازرسی کاال روش

برد براي کشور واردکننده قابـل قبـول باشـد؟     شود که عملیاتی را که براي محصوالتش بکار می
بـرد بـراي    در صورتی که یک کشور صادرکننده بتواند نشـان دهـد کـه اقـداماتی کـه بکـار مـی       

متی در کشـور واردکننـده باشـد در ایـن     صادرات داراي همان سطح و استاندارد قابل قبول سـال 
. صــورت انتظــار مــی رود کــه کشــور وارد کننــده اســتانداردهاي کشــور صــادرکننده را بپــذیرد 

  .ها باید هر گونه تغییر در مقررات سالمتی و بهداشتی را از قبل اعالم کنند دولت
مقـررات فنـی    المللـی و  نامه اعضاء را ترغیب نموده تا از استانداردهاي بین این موافقت
توصـیه بـه   . نمایـد  به تبعیـت از ایـن اسـتانداردها نمـی    آنها را مکلف ولی  هماهنگ استفاده کنند

توصیه به مشارکت در و  (CODEX) مواد غذاییقواعد کمسیون تنظیم مجموعه قوانین  رعایت 

 

1 - Sanitary and Phytosanitary Agreement. 
2 - Sanitary and Phytosanitary Measures 
3 - Precautionary Measures 
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ایـن  از ت تـا المللـی حفـظ نبا   و کنوانسیون بین (OIDE)المللی بیماریهاي مسري حیوانی  دفتر بین

  .جمله است
در موافقتنامه تصریح شده کـه کشـورها مـادامی کـه توجیـه و ادلـه منطقـی بـراي ایـن          

همچنـین از  . نمـود جلـوگیري   از آنهـا تـوان   اقدامات و استانداردهاي حمایتی داشـته باشـند نمـی   
 هـا بـا مفـاد ایـن     کشورها خواسته شده که نه تنها از انطباق اقـدامات منطقـی خـود در ایـن زمینـه     

هاي غیر دولتی نیز بایـد بـا ایـن موافقتنامـه      بلکه اقدامات دستگاه ،موافقتنامه اطمینان حاصل کنند
نامـه و نیـز    اي براي تحقق اهداف موافقـت  نامه موانع فنی تجارت کمیته در موافقت. سازگار باشد

و  دشـو  نیـز مـی   تولیـد  شـامل فرآینـدهاي  موافقتنامـه،  . بینی شـده اسـت   مشورت میان اعضاء پیش
هاي استاندارد پردازش و تولیـد و همچنـین گسـترش     تعریف جدیدي از مقررات فنی نظیر روش

  . نماید میارائه را دامنه اقدامات زیست محیطی 
  الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ بهداشتیالزامات 

مؤسسـه  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست همـراه بـا   
تعیـین،   .توانند در این زمینـه عمـل نماینـد    میبه موجب قانون یران حقیقات صنعتی ااستاندارد و ت

و نظارت بـر اجـراي آنهـا و همچنـین انجـام تحقیقـات       ) رسمی(تدوین و نشر استانداردهاي ملی 
باشـد کـه در مـوارد بهداشـتی و نبـاتی بـا دو سـازمان دیگـر          اخیر مـی مربوطه از وظایف مؤسسه 
طبـق قـانون ایـن مؤسسـه      .گیرنـد  ین مقررات و استاندارها را به عهـده مـی  مشترکاً مسؤولیت تدو

. اجباري نمایـد ) اعم از تولید داخلی، وارداتی و صادراتی(تواند استاندارد برخی از کاالها را  می
بویژه در اجباري کـردن اسـتاندارد   ) قانون فوق 4طبق ماده (البته شرط ایمنی و بهداشت عمومی 

 .موانع فنـی تجـارت انطبـاق دارد    موافقتنامهحائز اهمیت است که از این نظر با کاالهاي وارداتی 
، کیفیت مواد و کاالهاي وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و  قانون فوق 6ماده  2طبق تبصره 

توجه به مسایل ایمنی و بهداشتی و اقتصادي باید با استانداردهاي ملی ایـران و یـا اسـتانداردهاي    
  . و یا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشدکشور مبداء 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر صدور گـواهی ورود اکثـر   
کاالهاي بهداشتی، آرایشی و داروئی را منوط به اثبات واردکننده مبنی بر مصرف کاالي مـورد  

شـود کـه    مشهور شـده باعـث مـی    EU-Saleاین گواهی که به . نظر در کشورهاي اروپایی کرده
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بطور ضمنی استانداردهاي اروپایی براي مصـرف بسـیاري از کاالهـایی کـه در ایـن بخـش قـرار        

  .بهداشتی آنجا برقرار شود-اعمال شود و هماهنگی خودکار با مقررات فنیگیرند  می
  

 موافقتنامه منسوجات و پوشاك
راي تعـدادي از کشـورهاي   هاي صنعتی است که ب منسوجات و پوشاك از جمله بخش

هنگامی که کشورهاي در حال توسعه و نیز ژاپـن در اوائـل   . در حال توسعه اهمیت بسیاري دارد
اي شدند، آمریکـا و متعاقـب آن دیگـر     بتدریج وارد بازارهاي جهانی محصوالت پنبه 1960دهه 

ه ترتیبـات  کشورهاي توسعه یافته به منظور حمایت از صنایع داخلـی خـود درصـدد برآمدنـد کـ     
داد ضـمن اعمـال    معینی را بر تجارت جهانی این محصول حـاکم کننـد کـه بـه آنهـا اجـازه مـی       

هاي کمی بر واردات منسوجات و پوشاك از این کشورها، از انجام برخـی تعهـدات    محدودیت
  . خود در قبال گات شانه خالی کنند
کـه بعـدها در سـال     1961 اي در سـال  المللی منسوجات پنبه  از زمان عقد موافقتنامه بین

المللی منسـوجات یـا ترتیبـات الیـاف چندگانـه تغییـر نـام         به موافقتنامه ناظر بر تجارت بین 1974
تاکنون در چندین مرحله کاالها و کشورهاي تحت پوشـش ایـن موافقتنامـه افـزایش پیـدا      . یافت

اشـت، بتـدریج الیـاف    اي تحت پوشش موافقتنامه قـرار د  در ابتدا تنها منسوجات پنبه. کرده است
به تمامی الیـاف نبـاتی و ابریشـمی     1986مصنوعی و پشمی نیز مشمول آن قرار گرفت و در سال 

تحـت پوشـش ترتیبـات    ) ثناءسـت به جـز چنـد ا  (در حال حاضر تمامی الیاف . هم تسري پیدا کرد
توسـعه   در حـال  کشـورهاي هاي صادراتی  این ترتیبات نه تنها فرصت. الیاف چندگانه قرار دارند

. کند، بلکه بر رفاه مصرف کننـدگان در ممالـک توسـعه یافتـه نیـز اثـر منفـی دارد        را محدود می
هـاي ذینفـوذ حـامی صـنایع      مذاکرات قبلی گات براي توقف این تبعیض، به لحـاظ فشـار گـروه   

طـی مـذاکرات کنـدي و توکیـو، علیـرغم      . قـرین موفقیـت نبـود    ،داخلی در ممالک توسعه یافته
هاي وارداتی بر  ادي که ممالک در حال توسعه براي حذف یا کاهش موانع و سهمیهفشارهاي زی

هاي سیاسی در آمریکا و جامعه اروپا به حدي  د، با این حال مقاومتمآ ممالک توسعه یافته وارد 
هـا بـه نفـع کشـورهاي در حـال توسـعه را عقـیم         بود که هرگونه اقدام در جهت کاهش حمایت

آمیــز، هــدف عمــده بســیاري از  ف کــردن ایــن رژیــم تجــاري تبعــیضازایــن رو متوقــ. ســاخت
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  . بوداروگوئه  کشورهاي در حال توسعه در مذاکرات دور

تـا قبـل از   . باشد بازار منسوجات و پوشاك میتجاري آزادسازي  1این موافقتنامههدف 
 2»ندگانهترتیبات الیاف چ«منسوجات و پوشاك عمدتاً تحت  تدوین این موافقتنامه، بازار جهانی

شد که هدفش فرصت دادن به کشورهاي توسعه یافتـه بـراي مقابلـه بـا تولیـدات ارزان       اداره می 
ایـن ترتیبـات ابتـدا بـه     . داخلی این صـنایع بـود   تمشکالرفع قیمت کشورهاي در حال توسعه و 

ع الیـاف  انوبه ادامنه شمول آن و  محصوالت نخی آغاز شد شمولصورت کوتاه مدت و تنها با 
. محصوالت و کشورهاي وارد کنندة توسعه یافته و صادرکنندة در حال توسعه گسترش یافـت و 

 .باشد می آمیز تبعیضبه نفع کشورهاي توسعه یافته  (MFA)ترتیبات موافقتنامه الیاف چندگانه 

راي توقــف بــموافقتنامــه منســوجات و پوشــاك در حقیقــت یــک چــارچوب حقــوقی 
طـی یـک    1944تجارت جهانی منسوجات و پوشاك در گـات  ترتیبات الیاف چندگانه و ادغام 

تجـارت سـایر کاالهـا بـر     بـر   ساله و تسري دادن همـان اصـول و قواعـد حـاکم     10دوره انتقالی 
طبق این موافقتنامه تمـامی اعضـاء سـازمان جهـانی تجـارت       .است تجارت منسوجات و پوشاك

سـاله برطـرف    10ک دوره هاي موجود بر تجارت این محصـوالت را طـی یـ    موظفند محدودیت
هـاي الیـاف چندگانـه     منسوجات و پوشاك، کاالهاي مشمول محـدودیت  موافقتنامهطبق . سازند

 6در ماده . مرحله و بر حسب درصدهاي ثابتی تحت اصول و قواعد گات قرار گیرند 4باید طی 
وجات و بینی شده که طبق آن در صورتی که واردات منس موافقتنامه یک مکانیسم حفاظتی پیش

تـوان طـی دوره    ، مـی  پوشاك موجب خسارت جدي بر صنایع داخلی کشور وارد کننـده گـردد  
  . هاي جدیدي بر واردات وضع نمود انتقال، محدودیت

در وکـاهش تعرفـه   همیه بندي سرفع محدودیت اقدام به چهار مرحله در  موافقتنامهاین 
. طبـق مقـررات گـات اداره گـردد    الت ایـن محصـو  بـازار   نماید تـا نهایتـاً   می اقالم مشمولمورد 

  .قرار گیرندآزادسازي مشمول اقالم باید  کلیۀ، 2005اول ژانویه  براساس این موافقتنامه از
  الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ نساجیالزامات 

از صـادرکنندگان عمـده   چنانچه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید چون 
المللـی منسـوجات    عضـو موافقتنامـه بـین    و پوشاك نیستعمده  فرش هست و از صادرکنندگان

 

1 Agreement of Textile and Clothing (ATC). 
2 Multi Fibre Arrangement (MFA). 
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هاي وارداتی وضع شده در قالب ترتیبات الیاف چندگانه برخـوردار نبـوده    از سهمیه نبوده و طبعاً

صـنایع نسـاجی   صـادرات  لذا موافقتنامه منسوجات و پوشاك مسـتقیماَ و در کوتـاه مـدت     ،است
ازي بازار بخصوص براي کشـورهایی نظیـر چـین و هنـد و     ولی آزادس. گرداند را متاثر نمی ایران

. همچنین ترکیه اثرات زیادي را از طریق افزایش واردات به این صنعت مترتـب خواهـد سـاخت   
هـاي   ها و سـهمیه  جی در اثر حذف تدریجی تعرفهاافزایش صادرات فرش بعنوان یک کاالي نس

ارهــاي ســنتی و همچنــین بــه هــم بــه باز (GSP)ترجیحــی در قالــب سیســتم عمــومی ترجیحــات 
بینـی   قابـل پـیش  مشروط به کاهش یا تثبیت فعالیت رقباي ایران در صدور فـرش  بازارهاي جدید 

قیمـت جهـانی    ،موافقتنامـه هـا در اثـر اجـراي ایـن      تدریجی سهمیه لغوبا از طرف دیگر . باشد می
ت واهـدیافت و طبعــاَ موجــب افـزایش واردات ایــن محصــوال  خمنسـوجات و پوشــاك کــاهش  

  . گردد می
  

 موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت
مقررات فنی و استانداردهاي صنعتی بسیار مهم هستند اما از کشـوري بـه کشـور دیگـر     

داشـتن اسـتانداردهاي متفــاوت تجـارت و تولیدکننـدگان را بـا مشـکل مواجــه       . متفـاوت هسـتند  
اي  تواننـد بـه عنـوان بهانـه     شـوند مـی  به عالوه چنانچه استانداردها به طور دلخواه وضع . سازد می

  . براي حمایت از صنایع داخلی وضع شده و مانعی براي توسعه تجارت باشند
وضـوعاتی  نمایدکـه م  الزام می،  استانداردها ن موجودیضمن تقویت قوان 1این موافقتنامه

بایـد بـه   هاي مربوط به ارزیـابی، مطابقـت و آزمـایش ن    از قبیل مشخصات فنی، استانداردها، رویه
مقـررات فنـی    به عبـارت دیگـر  . راه تجارت گردند اي منجر به ایجاد موانع بر سر شکل ناعادالنه

تجـارت   ةنباید بیش از حدي که براي تحقق یک هدف مشـروع ضـرورت دارد، محـدود کننـد    
سعی بر آن دارد که اسـتانداردها و مقـررات    2موافقتنامه موانع فنی تجارت به عبارت دیگر دنباش
این موافقتنامه براي کشورها این حق را قائـل  . منجر به ایجاد موانع غیرضروري تجاري نشود فنی
بـه  . کننـدگان را تـأمین کننـد    شود که استانداردهاي مورد نظر خود را وضع تا منـافع مصـرف   می

 

1 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
2 - Technicel Barriers to Trade Agreement (TBT) 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm
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نـوع  اما براي آن کـه از ت . اند عالوه اعضا از اتخاذ اقدامات الزم براي تأمین استانداردها منع نشده

کنـد کـه از    بسیار زیاد مقررات فنی جلوگیري شود موافقتنامـه کشـورهاي عضـو را ترغیـب مـی     
در صورتی که این استانداردها مناسب هستند ـ اما آنها را   المللی استفاده کنند ـ   استانداردهاي بین

ارد کـه  د بـه عـالوه موافقتنامـه اذعـان مـی     . کننـد  هاي داخلی نمـی  ملزم به تغییر در میزان حمایت
هایی که براي تعیین آنکه آیا یک کاال با استانداردهاي داخلـی تطـابق دارد یـا خیـر بایـد       پروسه

اي را که به کاالهاي داخلی مزیت غیرعادالنه بدهـد   عادالنه و قابل اعمال باشد و هرگونه پروسه
کنـد کـه پروسـه تسـت و آزمـون       امـه کشـورها را تشـویق مـی    همچنین موافقتن. داند نامطلوب می

تولیدکننـدگان و صـادرکنندگان بایـد    . استاندارد در کشورهاي دیگر را مورد ارزیابی قرار دهند
از آخرین استانداردهاي موجود در بازارآگاه باشـند و تمـام کشـورهاي عضـو سـازمان تجـارت       

  .دهاي کاالهاي وارداتی هستندجهانی ملزم به تأسیس مراکزي بر آزمون استاندار
جهت  زادر کشورها بر تجارت بین الملل استانداردها و رشد مقررات فنی اثرات منفی 

در دور توکیو موافقتنامه چند طرفه موانع باعث شد که رعایت این استانداردها هاي  هزینهتحمیل 
فنـی،   اجراي مقـررات این موافقتنامه نحوه چگونگی تهیه، تصویب و . دگردیفنی تجارت امضاء 
 رتایـن موافقتنامـه جـامع    اروگوئـه  دور در .نمـود  را مشخص مـی  ارزیابی هاي استانداردها و رویه

  . تبدیل گردیدبه موافقتنامه فنی فرا راه تجارت و  شده
هرگونـه اقـدام ضـروري بـراي حفـظ حیـات، سـالمت        گـات  موافقتنامه  20بق مادة ط 
نه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صـادراتی کـه بـراي    حیوان و نبات و همچنین هرگو ،انسان

اجراي استانداردها یا مقررات طبقه بندي، درجه بندي یا بازاریابی کاالها در تجارت بین المللـی  
مشروط به آنکه این اقدامات براي تبعیض و یا اقدامات   .1ضرورت دارند مجاز دانسته شده است

ه عـالوه دو موافقتنامـه سـازمان تجـارت جهـانی      بـ . اقدامات حمایتی مـورد اسـتفاده قـرار نگیـرد    
  2.درخصوص سالمتی غذا و گیاهان و حیوانات و استانداردهاي محصوالت طراحی شده است

کنـد و همچنـین ایـن     اعضا را ملزم به داشتن استاندارد کاال نمی سازمان تجارت جهانی
موافقتنامه درصـدد اسـت کـه     سازمان در تدوین یا نوشتن استانداردها نیز دخالتی ندارد بلکه این

 

1 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
2 - http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm 
Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm
http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm
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باعـث   صـدور گـواهی محصـوالت،    و آزمایش و اي سلیقه استانداردهاي مقررات فنی اجباري،

 :به شرح زیر است اصول اساسی این موافقتنامه. شوندتجارت ندر غیرضروري  موانع ایجاد

  ها سازي مقررات و رویه یکسان .1

 رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی .2

 هاي ارزیابی مطابقت ررات فنی، استانداردها و رویههماهنگ سازي مق .3

 متقابل یهتائید .4

   اجتناب از ایجاد موانع غیرضروري فرا راه تجارت .5

  شفافیت .6

 مقررات ناظر بر حسن انجام کار .7

  تجارتفرا راه الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ موانع فنی الزامات 
ستاندارد و تحقیقات صـنعتی اسـت   مرجع رسمی و قانونی استاندارد در ایران، مؤسسه ا

و بر اساس  25/11/1374که به موجب قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد مصوب 
و نظارت بر ) رسمی(تعیین، تدوین و نشر استانداردهاي ملی . کند مفاد این قانون انجام وظیفه می

طبـق قـانون ایـن    . باشـد  سه مـی اجراي آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوطه از وظایف این مؤس
اجباري ) ، وارداتی و صادراتی اعم از تولید داخلی(تواند استاندارد برخی از کاالها را  مؤسسه می

بـویژه در اجبـاري کـردن    ) قـانون فـوق   4طبـق مـاده   (البته شرط ایمنی و بهداشت عمومی . نماید
موانـع فنـی تجـارت     موافقتنامـه  استاندارد کاالهاي وارداتی حائز اهمیت است که از ایـن نظـر بـا   

، کیفیـت مـواد و کاالهـاي وارداتـی بـر حسـب        قـانون فـوق   6مـاده   2طبـق تبصـره    .انطباق دارد
ضرورت و اولویت و توجه به مسایل ایمنی و بهداشـتی و اقتصـادي بایـد بـا اسـتانداردهاي ملـی       

. قبول مؤسسـه منطبـق باشـد   ایران و یا استانداردهاي کشور مبداء و یا استانداردهاي معتبر و مورد 
رعایت کلیه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد : آمده است که 9ماده  2همچنین در تبصره 

هاي ارزیابی و غیره کـه در   ها، مقررات فنی، رویه استاندارد. کاالهاي وارداتی الزامی خواهد بود
مـواردي کـه بـا    در تجارت، تنها  قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد آمده، در رابطه با موانع فنی

ــی   ــت م ــاط دارد حــائز اهمی ــان تجــارت ارتب ــراي اعمــال   نچنا. باشــد جری ــه منطقــی ب چــه توجی
مـورد نظـر، در صـورت عضـویت در      موافقتنامـه استانداردهاي اجباري ارائـه گـردد، طبـق مفـاد     
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نکتـه  . اشـت توان ایـران را از اعمـال و رعایـت ایـن اسـتانداردها بازد      سازمان جهانی تجارت نمی

موانع فنی تجارت، این است که ایران باید هر چـه بیشـتر    موافقتنامهدیگر در مورد انطباق با مفاد 
ضمن اینکـه  . المللی استاندارد هماهنگ سازد استانداردها و مقررات فنی خود را با مؤسسات بین

  .باشد مینیز  (ISO)المللی استاندارد  ایران عضو سازمان بین
  

 وابط سرمایه گذاري تجاريموافقتنامه ض
هاي مسـتقیم خـارجی، ضـمن انجـام اقـداماتی       گذاري ها به منظور جذب سرمایه دولت
هاي مالیاتی، تامین خدمات ترجیحی و غیره،  تخفیفات و بخشودگی ،هاي مالی نظیر اعطاء مشوق

ایـن  . ددارنـ  گذاري مقرر مـی  سرمایهنوع این ترغیب اي از الزامات و شرایط را درجهت  مجموعه
الزامات در برگیرنده ضوابطی نظیر ضابطه محتوي داخلی، ضابطه الزام ساخت، ضـابطه عملکـرد   

که مجموعـاً شـرایط ورود سـرمایه خـارجی بـه کشـور       است صادرات، انتقال تکنولوژي و غیره 
 ،گذاري به تجارت کاالهـا مربـوط شـوند    چنانچه این اقدامات سرمایه. دهند میزبان را تشکیل می

 هاي اولیه مـذاکرات دور  در خالل سال. شوند میده میناگذاري مرتبط با تجارت  مات سرمایهاقدا
المللی در خصوص  اروگوئه، برخی از کشورهاي پیشرفته تالش کردند تا ضمن کسب توافق بین

هـاي فراملیتـی، ایـن اصـول را بـه نظـام        رعایت اصول حق تاسیس و رفتار ملی نسبت به شـرکت 
در حال توسعه، نهایتاَ به  کشورهايمرتبط سازند که بدنبال مقاومت گروهی از تجاري چندجانبه 

گـذاري را بـا تجـارت کـاالیی مـرتبط       چگونگی انطباق مقررات گات بـا اقـداماتی کـه سـرمایه    
اند بـه هـر    هاي بزرگ چندملیتی براي سالها سعی کرده در واقع شرکت. سازد متمرکز گردید می

هاي تولیدي و معدنی  آغاز کنند و تقاضـا   شده، کارخانه یا فعالیتخواهند وارد  کشوري که می
اي بر آنها در  گونه مقررات محدودکننده هاي داخلی رفتار شود و هیچ کنند که با آنها نظیر بنگاه
هاي خود را تهیه کنند و یا نیـروي کـار را از کجـا اسـتخدام نماینـد       خصوص اینکه از کجا داده

   1.وجود نداشته باشد
دهـد و بـا    ین موافقتنامه شامل اقداماتی است که تجارت کاالها را تحت تأثیر قرار مـی ا

 

1 - http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html 
The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, 
etc.) Keith Ferguson 

http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html
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دقت بر این موضوع که برخی اقدامات محدودکننده مخل تجـارت هسـتند و کشـورهاي عضـو     
نباید اقدام تبعـیض آمیـزي را بـراي خارجیـان و یـا محصـوالت خـارجی بکـار گیرنـد اقـدامات           

ایـن  . دادنـد  شود نیـز غیرقـانونی مـی    محدود کردن مقادیر کمی می گذاري را که منجر به سرمایه
گـذاري کـه    دارد، بلکه اقـدامات سـرمایه   موافقتنامه، تعهدات جدیدي را براي کشورها مقرر نمی

با تعهدات کشورها در زمینه رعایت رفتار ملی در مورد وضع مالیات و مقررات داخلی و حذف 
گـذاري کـه بـا     شروط و ضـوابط سـرمایه  . سازد ممنوع می  را هاي کمی مغایرت دارد محدودیت

  : اصول گات مغایرند، عبارتند از
هـاي تولیـد خـود از منـابع      معینـی از نهـاده  در اسـتفاده میـزان   خارجی  گذار سرمایه الزام –الف 

  . داخلی کشور میزبان
   .اییمحصوالت وارداتی یا صادرات تولید نه به محدودیتخارجی گذار  الزام سرمایه –ب 
  . معینی از تولیدصدور میزان الزام بر  –ج 
  . هزینه واردات پرداختبراي خود بخشی از درآمد صادراتی  به استفادةگذار  الزام سرمایه–د 
  . نسبت معینی از تولید در بازار داخلی مبنی بر فروشگذار خارجی  سرمایهالزام  –ه 

نظیـر  (انـد   مجـاز شـناخته شـده   استثنائاتی که اعمال آنها در چـارچوب مقـررات گـات    
گـذاري   در موافقتنامـه اقـدامات سـرمایه   ) یط زیست و غیرهحاخالق عمومی، امنیت ملی، حفظ م
بطـور مثـال کشـورهاي در حـال توسـعه بـا توجـه بـه         . باشـند  مرتبط با تجارت نیز قابل استناد مـی 

اجـراي برخـی از مفـاد    تواننـد موقتـاَ    مـی  1947ت گا 18ها به استناد ماده  مشکالت تراز پرداخت
بطور کلی هرگونه معذوریت و محدودیتی . گذاري را به حالت تعلیق درآورند موافقتنامه سرمایه

اند، درصـورت ارائـه ادلـه منطقـی،      که در اجراي مفاد اصول و مقررات گات با آنها مواجه بوده
اینکه تعهـد جدیـدي را    موافقتنامه نیز خواهد بود و این موافقتنامه ضمناین قابل اعمال در مورد 

هاي  دارد، ناقض آزادي عمل و حاکمیت اعضاء در اعمال محدودیت براي کشورهاي مقرر نمی
  .باشد گذاري خارجی نیز نمی بر جریان ورود سرمایه) با توجه به مشکالت داخلی(خاص 

، گسترش آزاد سازي تجاري، تسـهیل سـرمایه گـذاري همـراه بـا      1موافقتنامهاین هدف 
گذاري تجاري کـه   بکارگیري آن دسته از ضوابط سرمایه موافقتنامهدر این . قابت استتضمین ر

 

1 - Trade-Related Investment Measures (TRIMs) Agreement. 
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 1994گـات  ) اصل حذف کلی محدودیتهاي مقداري( 11و ) اصل رفتار ملی( 3با مقررات مواد 

نیـز  و داخلـی و تـراز تجـاري     محتويدو دسته الزامات . 1مغایرت دارند، ممنوع اعالم شده است
، )بـه عنـوان یـک محـدودیت مـرزي     (الزامات تراز تجـاري  شامل تجاري  گذاري ضوابط سرمایه

ایـن  . نـد ا تشـخیص داده شـده  فـوق  ل ومغـایر بـا اصـ    الزامات تراز ارزي و الزامات فروش داخلی
قـانون   3گونه اقدامی را که ناسازگار با ماده  سازد که هیچ موافقتنامه کشورهاي عضو را ملزم می

باشـد، وضـع   ) هـا  سـهمیه (هاي کمـی   حذف عمومی محدودیت 11و ماده ) 2برخورد ملی(گات 
  :گذاري که با موافقتنامه گات مغایرت دارند عبارتند از شروط سرمایه. ننمایند

کـه براسـاس آن یـک شـرکت     ) مغایر با تعهد رفتـار ملـی  (ضابطه یا شرط محتواي داخلی  -1
یـد نهـایی خـود را از    هاي مورد اسـتفاده در تول  شود میزان معینی از داده خارجی متعهد می

  .منابع داخلی تهیه نماید
گذاري خارجی مبنی بر اینکه محصوالت وارداتی بایـد بـه میزانـی از     تعهد شرکت سرمایه -2

حجم یا ارزش صادرات تولید نهایی محدود گردد، که موسـوم اسـت بـه ضـابطه متـوازن      
  .کننده تجارت و با تعهد رفتار ملی اعضاي گات مغایرت دارد

موسـوم بـه ضـابطه    . ی بر اینکه حجم یا ارزش معینـی از تولیـد بایـد صـادر گـردد     الزام مبن -3
  .مغایرت دارد) هاي کمی حذف کلی محدودیت(گات  11عملکرد صادرات که با ماده 

گـردد   گـذار متعهـد مـی    هاي ارزي الزامـی کـه طبـق آن سـرمایه     در چارچوب محدودیت -4
بـا مـاده   . هاي واردات استفاده نماید بخشی از درآمدهاي صادراتی را براي پرداخت هزینه

  .گات مغایرت دارد 11
باید لیست معینی از تولیـد را در بـازار   ) شرکت خارجی(گذار  تعهدي که طبق آن سرمایه -5

 .گات مغایرت دارد 11با ماده . داخلی به فروش برساند

ار باید بخش معینـی از تولیـد را از بـاز   ) شرکت خارجی(گذار  تعهدي که طبق آن سرمایه -6
 .گات مغایرت دارد 11با ماده . داخلی ابتیاع نماید

گذار خارجی از کاالي وارداتی محدود به ارزش یا میزان تولید محصوالت  خرید سرمایه  -7

 

1 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
2 - National Treatment 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm
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 . شود داخلی باشد که صادر می

واردات سرمایه گذار خارجی از محصوالت وارداتی منوط به تولید داخلی به لحاظ میزان  -8
 . ات آن بنگاه شودتولید، ارزش و یا صادر

دسترسی بنگاههاي تولیدي سرمایه گذار خارجی به منابع ارزي بـراي واردات محـدود بـه     -9
 . دسترسی به منابع ارزي حاصل از صادرات محصوالت آن بنگاه شود

میزان صادرات و یا فروش براي صادرات سرمایه گذار خارجی محدود به میزان تولیـد یـا    - 10
  . باشدارزش تولید داخلی آن بنگاه 

هاي گات هست  گذاري که در تضاد با موافقتنامه در واقع یک لیست از اقدامات سرمایه
این لیست شامل اقداماتی است که مستلزم وجود سطوح خاصی از . باشد به موافقتنامه منضم می
کند و یا  این موافقتنامه اقداماتی که واردات یک شرکت را محدود می. خریدهاي داخلی است

  .سازد کند محدود می هایی را براي صادرات وضع می محدودیت
انـد نظیـر    استثناءهایی که اعمال آنها در چهارچوب مقررات گات مجـاز شـناخته شـده   

گـذاري   اخالق عمومی، امنیت ملی، حفظ محیط زیست و غیـره در موافقتنامـه اقـدامات سـرمایه    
رهاي در حـال توسـعه بـا توجـه     بـه طـور مثـال کشـو    . باشـند  مرتبط با تجارت نیز قابل استناد مـی 

توانند موقتاً اجراي برخی از مفـاد موافقتنامـه    گات می 18ها به استناد ماده  مشکالت ترازپرداخت
به طورکلی هرگونه محدودیتی که در اجراي مقررات گات . گذاري را به تعلیق درآورند سرمایه

در مـورد ایـن موافقتنامـه نیـز قابـل      اند در صورت ارائه ادله منطقی قابل اعمـال   با آن مواجه بوده
هایی و ملزومـات آن غیرمعقـول بـوده و     برخی معتقدند که چنین محدودیت .استفاده خواهد بود

توانــد منـافع کشــورهاي در حـال توســعه را از    ایـن نگرانـی وجــود دارد کـه ایــن موافقتنامـه مـی     
  . هاي خارجی محدود کند گذاري سرمایه

گـذاري   عضو بایـد سـایر اعضـا را از اقـدامات سـرمایه      کشورهاي موافقتنامهتحت این 
به کشورهاي عضـو، بنـا بـه سـطح توسـعه      . نامه در تضاد است مطلع سازندتافقمواخود که با این 

 .دوره انتقـال قابـل تمدیـد اسـت     و آنها، دوره انتقالی براي حذف ایـن ضـوابط داده شـده اسـت    
راي برخی کشورهاي در حال توسـعه افـزایش   شوراي کاالها موافقت کرده که این دوره انتقال ب

گـذاري تأسـیس کـرده     اي را براي بازرسی و بکـارگیري اقـدامات سـرمایه    موافقتنامه کمیته .یابد
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گـذاري و   هـاي سـرمایه   به عالوه اعضا باید بررسی کنند که آیا باید مقرراتی براي سیاست. است

قـرار گرفتـه    Dohaمـذاکرات دور   این موضوع در دستور کار کمیتـۀ توسـعه  . رقابتی وضع شود
تواننـد   بینی شده است که کشورهاي عضو طی دوره انتقال مـی  همچنین در موافقتنامه پیش. است

گذاري جدید وضع نماینـد کـه در واقـع     گذاري را در قبال سرمایه اقدامات محدودکننده سرمایه
  .آید گذاران موجود به حساب می نوعی حمایت از سرمایه
نظـارت دارد و   موافقتنامـه سرمایه گذاري تجاري بر عملکـرد و اجـراي    کمیته ضوابط

 2000از سـال  . دهـد  انجـام مـی   را کنـد  مسؤولیتهایی که شوراي تجارت کـاال بـه آن محـول مـی    
کنـد تـا در    گذاري تجاري را بررسی مـی  شوراي تجارت کاال عملکرد موافقتنامه ضوابط سرمایه

تی در خصوص سیاست سرمایه گـذاري و رقـابتی اصـالح و    صورت لزوم این موافقتنامه با مقررا
   .تکمیل شود

  گذاري الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ سرمایهالزامات 
در حـال حاضـر تعیـین کننـده     ایـران  گذاري خـارجی   قانون جلب و حمایت از سرمایه

ارت بـا  گـذاري مـرتبط بـا تجـ     سرمایه موافقتنامهدر مقایسه . گذاري خارجی است ضوابط سرمایه
گذاري خارجی ایران، باید متذکر شد که این موافقتنامه اصول و ضـوابطی را بـراي    قانون سرمایه

ــرر نمــی   چگــونگی ســرمایه  ــد    گــذاري خــارجی مق دارد، بلکــه در آن تصــریح شــده در فرآین
در رابطـه بـا رعایـت     1947گات  11و  3گذاري مرتبط با تجارت، ضوابطی مغایر با مواد  سرمایه
هـاي   ار ملی در مورد وضع مالیـات و مقـررات داخلـی و نیـز حـذف کلـی  محـدودیت       اصل رفت

نشـده   تخواسـ درلذا در موافقتنامه از کشورها پـذیرش تعهـد جدیـدي     مقداري منظور نگردد و
گـذاري خـارجی ایـران اساسـاَ متعـرض چنـین ضـوابط و         قانون جلب و حمایت از سرمایه. است

صـورت   امـا بایـد در  . مزبـور دانسـت  مغایر بـا موافقتنامـه    آن راشروطی نگردیده است که بتوان 
ــرانعضــویت  ــا عقــد قراردادهــاي ســرمایه  ای ــد   گــذاري و ی ــوانین جدی ــه مالحظــات ق دو جانب
  . گذاري کشور با عنایت به ضوابط موافقتنامه مزبور مد نظر قرار گیرد سرمایه

  
 هاي ضد دامپینگ موافقتنامه رویه 

. رسـانند  بازار به فروش مـی را زیر قیمت  خود والتمحصن صادرکنندگابرخی اوقات 
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 اي شود بعنـوان رویـه تجـاري غیرمنصـفانه     نامیده می قیمت شکنییا این عمل اصطالحاً دامپینگ 

ایـن  براسـاس  . گـردد  الملـل مطـرح مـی    در تجـارت بـین   شـود،  مـی رقابـت  باعث اخـتالل در  که 
شود که قیمـت صـادراتی آن کمتـر     یممحسوب ) دامپینگ شده( موافقتنامه محصولی زیر قیمت

قیمـت   ،ایـن موافقتنامـه  . از قیمت اخذ شده براي همان نوع محصول در کشور صادر کننده باشد
تواند صرفاً به این دلیـل کـه    نمی کند و عوارض ضد قیمت شکنی نفسه محکوم نمی شکنی را فی

حقیقـی کـه بـه    داردکـه چنانچـه پـس از ت    لیکن مقرر مـی . محصولی زیر قیمت است، وضع شود
صورت گرفته  درخواست صنعت داخلی کشور وارد کننده آغاز شده، احراز شود قیمت شکنی

وارد آمـدن صـدمۀ   خطـر  وارد آمـدن یـا   موجب بازار زیر قیمت مربوطه است و واردات کاالي 
کننده محصول مشابه و یـا تـاخیر مهـم در ایجـاد آن صـنعت       به صنعت داخلی تولیدقابل توجهی 

میان واردات زیر قیمت و لطمه وارده رابطه علّـی وجـود دارد،آنگـاه ایـن عـوارض       است و شده
که مجمـوع   مده باشدمشکل باید براي آن دسته از تولید کنندگانی بوجود آ. تواند وضع شود می

حقـوق و  . دهـد  اي از کـل تولیـد داخلـی صـنعت را تشـکیل مـی       تولید محصول آنها سهم عمـده 
که موجب ایـراد  قیمت شکنی که براي مقابله با میزانی تا زمان و تنها قیمت شکنی  عوارض ضد

  .صدمه شده است قابل وضع است
بـراي تمـامی کشـورهاي عضـو     ها  ت بر الزم االجرا بودن تعرفهئااستثنا به عبارت دیگر

  :عبارتند از
  )فروش یک کاال در قیمت بسیار پایین(اتخاذ اقدامات ضددامپینگ  §
 جبرانی براي خنثی سازي سوبسیدها در سایر کشورهاسوبسیدها و عوارض گمرکی  §

 1.اقدامات اضطراري براي کاهش واردات به طور موقتی براي حمایت از صنایع داخلی §

تـر از قیمتـی کـه معمـوالً اجنـاس خـود را        چنانچه شرکتی کـاالیی را بـه قیمـت پـایین    
بسـیاري  . نموده اسـت  گویند که آن کاال را دامپ فروشد به یک بازار خارجی صادر کند می می

. کننـد تـا از صـنایع داخلـی خـود حمایـت کننـد        ها از اقدامات ضددامپینگ استفاده می از دولت
بـه  . سازمان تجارت جهانی شرایط خاصی را براي اجراي اقدامات ضددامپینگ بیان نموده است

 

1 -http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm8-e.htm 
Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, 
WTO, Switzerland. 

http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm8-e.htm
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داند که  می) نگضد دامپی(عنوان مثال این سازمان زمانی اعضاء را مجاز به اعمال چنین اقداماتی 

بـراي اجـراي عملیـات ضـددامپینگ     . باعث ایجاد صدمه جدي بـه صـنعت رقیـب داخلـی شـود     
ها باید مجاز باشند کـه تفـاوت قیمـت صـادراتی را بـا قیمـت داخلـی کشـور صـادرکننده           دولت

  . محاسبه کنند و نشان بدهند که این اقدام باعث زیان و صدمه صنعت داخلی شده است
 یعنـی  دنمایـ  کشورها را مجاز به اتخاذ عملیات ضددامپینگ میگات  مهموافقتنا 6ماده 

در واقع آنتـی دامپینـگ بـه معنـاي     . هاي محدود کننده را بشکنند کشورها اصول مربوط به تعرفه
هاي گمرکی باالتر بر یک محصول خاص از یک کشور صادرکننده خاص است و  اعمال تعرفه

قیمت واقعی که در بـازار داخلـی   (آن را به قیمت متداول شود که قیمت  به این منظور اعمال می
نزدیک کند و صـدمه وارده بـه صـنعت کشـور واردکننـده را جبـران       ) شود آن کشور اعمال می

زمانی که قیمت در داخل کشـور صـادرکننده قابـل محاسـبه نباشـد از قمیتـی کـه بـه سـایر          . کند
هاي تولید صادرکننده  جمع هزینه حاصلشود و یا قیمت از  کشورها صادر شده است استفاده می

اقـدامات  . امـا محاسـبه تفـاوت قیمـت بـه تنهـایی کـافی نیسـت        . شـود  و سود نرمال محاسـبه مـی  
ضددامپینگ زمانی قابل اجراء است که بتوان نشان داد که دامپینگ به صنعت داخلی در کشـور  

مـورد رسـیدگی قـرار     ایـن موضـوع بایـد    بنـابر . واردکننده صدمه و زیان جدي وارد کرده است
این رسیدگی باید تمامی عوامل مرتبط اقتصـادي را کـه در ارتبـاط بـا صـنعت مـورد نظـر        . گیرد

اگر نتایج رسیدگی نشان داد که صنعت داخلـی دچـار زیـان شـده     . است مورد ارزیابی قرار دهد
تواند نسبت به افزایش قیمت خود به یـک سـطح توافـق شـده بـین       است شرکت صادرکننده می

حـداکثر  اقدامات ضددامپینگ باید . طرفین اقدام کند تا از اقدامات ضددامپینگ جلوگیري شود
سال از زمان اجراء فسخ شود مگر آنکه نشان دهند که حذف آن منجر به زیان صنعت   5پس از 

  . داخلی خواهد شد
% 2کمتـر از  (اقدامات ضددامپینگ در مـواردي کـه حاشـیه دامپینـگ کوچـک اسـت       

باید به سرعت خاتمه یابد، البته شرایط دیگري نیـز بایـد   ) مت صادراتی با قیمت داخلیتفاوت قی
به عنوان مثال این اقدامات باید خاتمه یابد اگر میزان واردات دامپ شده قابل اغماض . مهیا باشد

. کل واردات آن محصول باشد% 3باشد، به عنوان مثال حجم صادرات از یک کشوري کمتر از 
کـل واردات را داشـته   % 3چنانچه هر یـک از کشـورهاي صـادرکننده کمتـر از      اتقداماین ااما 
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  .قابل ادامه خواهد بود کل واردات را به خود اختصاص دهند% 7در مجموع  ولیباشند 

دامپینگ ضـد که تمامی کشورهاي عضو باید کمیتـه اقـدامات    نماید لزام میا موافقتنامه
ی و نهایی به سرعت مطلع سـازند و در سـال دو بـار گـزارش     مقدماتاعم از را از تمامی اقدامات 

تواننـد از پروسـه حـل و فصـل      شـود کشـورها مـی    زمانی که تفاوت در نتـایج ایجـاد مـی   . بدهند
  . استفاده کنند سازمان تجارت جهانیاختالفات در 

  ضددامپینگ الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀالزامات 
یران به سـازمان  ادي است که نه تنها پس از الحاق دامات ضد دامپینگ از جمله موارقا

شود بلکه در حال حاضر نیز نسبت به برخی از کاالهاي ایرانی نیز اعمال  تجارت جهانی فعال می
براي مثال اقدامات ضد دامپینگ اروپا در مقابـل فـوالد صـادراتی ایـران بـه آلمـان در       . گردد می

  . سالهاي اخیر از جملۀ این موارد است
ــر ــدامات     ای ــا اق ــی ب ــۀ حقــوقی و فن ــراي مقابل ان بایســت از همــین اآلن شــرایط الزم ب

گرچـه  . ضددامپینگ و همچنین ارزیابی فنی و حقوقی با اقدامات دامپینگ خارجی را مهیا سازد
این اقدامات در حال حاضر از ضرورت کمی برخـوردار اسـت ولـی در آینـده و هنگـام الحـاق       

  .از اهمیت بسزائی برخوردار خواهد شدایران به سازمان تجارت جهانی 
  

  سوبسیدها و اقدامات جبرانی موافقتنامه
هـا و اختالفـات تجـاري میـان      ها یکی از دالیل عمده تـنش  در طول تاریخ گات، یارانه

المللـی در خصـوص نقـش مناسـب      کشورها بوده که این امر عمدتاً بخاطر فقدان یک توافق بین
موافقتنامـه   16طبـق مـاده   . ذاري، تولیـد و تجـارت بـوده اسـت    ها در حمایت از سرمایه گـ  دولت

هاي صـادراتی محـدود شـده اسـت و در      استفاده از یارانه) 1947گات (عمومی تعرفه و تجارت 
گات، و به منظور جلوگیري از وارد آمـدن خسـارات    6مقابل تعدادي از کشورها به استناد ماده 

، نسبت به وضع عوارض جبرانی اقدام )شده  ت یارانهاز ناحیه صادرا(مادي به صنایع داخلی خود 
کشورهاي توسعه یافته در قالب توافقات حاصله در چارچوب مـذاکرات دور توکیـو،   . اند نموده

هاي صادراتی بـه   ها و عوارض جبرانی، ضمن پذیرش عدم اعطاي یارانه موسوم به مقررات یارانه
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. ي صـادراتی ممنـوع توافـق کـرده بودنـد     هـا  ، در خصوص فهرست یارانـه 1محصوالت غیر اولیه

 16و  6در ایـن قـانون مـواد    . گردیـد » هـا  قانون یارانـه «گیري  مذاکرات دور توکیو منتج به شکل
 معذالک .راههاي وضع عوارض جبرانی به طور کاملتري تعریف گشتند ،گات تعبیر مجدد شده

ن کشورها به اصول آن عمـالً منجـر   اي به دو دلیلِ نواقص مقرراتی و پاي بند نبود توافقات یارانه
  .اي کشورها نگردید به حل اختالفات یارانه

ها و اقدامات جبرانی که در مذاکرات دور اروگوئه منعقـد گردیـد،    اما موافقتنامه یارانه
توکیـو مـورد توافـق برخـی از کشـورهاي عضـو قـرار         به میزان قابل توجهی با آنچه کـه در دور 

هاي تجاري چندجانبه، کلیه اعضـاء   فقتنامه همچون تمامی موافقتنامهاین موا. گرفت تفاوت دارد
در ایـن موافقتنامـه یارانـه یـک کمـک مـالی تعریـف        . گیـرد  سازمان جهانی تجارت را در بر می

ایـن  . شـود  هـا یـا صـنایع معینـی اعطـا مـی       شود که توسط دولت یا هر رکن دولتی به شـرکت  می
هـاي   ، مشـوق )هاي وام نظیر ضمانت(نتقاالت مستقیم کمک مالی شامل پرداخت مستقیم وجوه، ا

یا هر نوع حمایـت  ) باستثناي خدمات زیربنایی(مالی، اعتبارات مالیاتی، کاالها و خدمات دولتی 
  : اخیر عبارتند از موافقتنامهمحورهاي عمده  .باشد قیمتی و درآمدي می

به  دولت است که منجر  کمکی مالی از طرف  برابر تعریف کلی، یارانه:  تعریف یارانه .1
 .گردد انتقال نفع به گیرنده آن می

مند سازي رفتار مقابله جویانـه   ، یارانه ها را با هدف قانونموافقتنامه: ها  دسته بندي یارانه .2
 :نماید به سه دسته کلی تقسیم می

شـوند کـه    هـایی مـی   هاي صادراتی و یارانه هاي ممنوع که شامل یارانه یارانه -الف
  . سازد از کاالهاي داخلی را در مقابل واردات با صرفه تر می استفاده
هـایی کـه باعـث وارد آمـدن      یارانـه  ،(Actionable)هـاي قابـل تعقیـب     یارانه -ب

خسارت به صنایع داخلی اعضاء دیگر شوند یا مزایا و امتیازات اعطایی را خنثی و 
 . ایر اعضاء گردندبال اثر گردانند و یا منجر به تبعیض جدي در منافع تجاري س

 –هـاي ویـژه تحقیقـات صـنعتی      یارانـه  –) مجـاز (هاي غیر قابل تعقیـب   یارانه -ج
هاي تحقیقاتی کـه توسـط موسسـات آموزشـی یـا تحقیقـاتی بـر         کمک به فعالیت

 

1 - Non–Primary Products 
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شود مشروط بر اینکه کمک مورد نظـر بـیش از    ها انجام می اساس قرارداد با بنگاه

درصد هزینه فعالیت توسعه صـنعت پـیش از    50درصد هزینه تحقیق صنعتی یا  75
هـاي   هـایی مشـمول شـرایط و آزمـون     تشخیص چنین یارانـه . رقابت را شامل نشود

اي خـاص و یـا صـنعتی     هایی که به بنگـاهی خـاص، منطقـه    یارانه. باشند دقیقی می
  .گیرند نیز در این بند قرار می گیرد خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمی

  :از سه نوع صدمه که سوبسیدها ممکن است ایجاد کنند نام برده است موافقتنامه .3
سوبسید صادراتی یک کشور ممکن اسـت بـه صـنعت داخلـی کشـور وارد       -الف

  .کننده را بواسطه قیمتهاي پائینتر آسیب برسانند
زمـانی   -ممکن است به رقباي صادر کننده کشورهاي دیگـر آسـیب برسـاند    -ب

 .کنند ه یک کشور صادر میکه هر دو کاالي خود را ب

سوبسـیدهاي داخلــی در یــک کشـور ممکــن اســت صـادرکنندگان بــه بــازار     -ج
کشوري که در مورد کاالهاي داخلـی از سوبسـید اسـتفاده کـرده اسـت را تحـت       

 .تأثیر قرار داده و بدآن آسیب برساند

اي طرفهـ   دو راه کلی بـراي جبـران خسـارات ناشـی از یارانـه     : راههاي جبران خسارت   .4
 .بینی شده است پیش موافقتنامهتجاري در 

در این روش کشور متضـرر شـکایت   : المللی  روش چند جانبه یا روش بین -الف 
خود همراه با مدارك و دالیلی که نشانگر وارد آمدن تأثیر سوء بر منـافع اوسـت   

، بـه رکـن حـل     کننـده یارانـه   را پس از انجام مشورتهاي الزم با طـرف پـرد اخـت   
 .دهد سازمان تجارت جهانی جهت بررسی و صدور حکم ارجاع می اختالف

کشــوري کــه پــس از بررســیهاي الزم : روش یــک جانبــه یــا روش داخلــی -ب 
 ،دهد منافعش در نتیجه یارانه کشور دیگري دچـار لطمـه شـده اسـت     تشخیص می

 .تواند رأساً علیه کاالي منتفع از یارانه اقدام جبرانی نماید می

هـاي اداري اقامـه    اي از موافقتنامه، اختصاص بـه رویـه   بخش عمده: یالتها و تشک رویه .5
راههاي اثبات و ارائـه ادلـه و همچنـین سـاختار نـاظر بـر موضـوعات مـرتبط بـا           ،دعوي

 .دارد موافقتنامه
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کنـد و اقـداماتی    استفاده از سوبسیدها را تحت اصولی مشخص تنظیم می موافقتنامهاین 

این . سازد اي خنثی سازي اثرات این سوبسیدها اعمال کنند روشن میتوانند بر را که کشورها می
اسـتفاده   1تواند از پروسه حل اختالفات و مشـاجرات  دارد که یک کشور می ان میعاذ موافقتنامه

تواننـد شخصـاً    کند تا درخواست حذف سوبسید و یا آثار جبرانی آن را بنماید و یا کشورها مـی 
ض گمرکی اضـافی و یـا جبرانـی را بـر واردات سوبسـیدي کـه بـه         رسیدگی کرده و نهایتاً عوار

فقـط بـراي سوبسـیدهاي خـاص      موافقتنامـه این . رساند اعمال کنند هاي داخلی صدمه می فعالیت
  .اعم از داخلی و یا صادراتی قابل اعمال است

براي کاالهاي کشاورزي و محصوالت صنعتی قابل اعمال است مگر در  موافقتنامهاین 
  .کشاورزي مستثنی شده است موافقتنامهاز  2ی که سوبسیدها تحت مقررات ماده صلحشرایط

سوبسیدهاي ممنوع شده عبارتند از سوبسیدهایی است که اهداف صادراتی مشخص را 
کنند و یا تولیـد کننـدگان را ملـزم بـه اسـتفاده از کاالهـاي داخلـی بـه جـاي کاالهـاي            دنبال می

کننـد   المللی را مختل مـی  اند چرا که تجارت بین سیدها قدغن شدهاین نوع سوب. کنند وارداتی می
با این وجود ممکن است در پروسه حل . سازند و احتماالً تجارت سایر کشورها را دچار زیان می

اگـر کمیتـه حـل اخـتالف     . مورد رسیدگی قرار گیرند سازمان تجارت جهانیو فصل اختالفات 
باشد باید سریعاً حذف شود در غیر ایـن صـورت    ع میمورد نظر ممنو  تشخیص دهد که سوبسید
چنانچه محصـوالت داخلـی از چنـین    . تواند از اقدامات جبرانی استفاده کند طرف تجاري نیز می

سوبسیدهاي قابـل  در . توانند از وضع عوارض جبرانی استفاده کنند سوبسیدهایی آسیب ببینند می
د صادراتی اثرات منفی بر منـافع کشـور وارد   اعمال کشور شاکی باید نشان دهد که وضع سوبسی

  . باشند کننده دارد واال سوبسیدها قابل اعمال می
گیري کند که سوبسید داراي آثار زیانبـار اسـت بایـد     چنانچه هیأت حل اختالف نتیجه

ــه عــالوه در صــورتی کــه تولیدکننــدگان داخلــی از واردات محصــوالت  . فــوراً حــذف شــود ب
البتـه وضـع چنـین عوارضـی     . توانند از عوارض جبرانی اسـتفاده کننـد   یسوبسیدي صدمه ببینند م

نظیر مورد آنتی (پذیر است که کشور واردکننده رسیدگی کاملی را به این موضوع  زمانی امکان
هاي تجاري کشور صادرکننده ممکـن   البته در صورت توافق طرف. اعمال کرده باشد) دامپینگ

 

1 - Dispute Settlement Procedure  
2 - Peace clause 
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ایش دهد تا اینکـه از اقـدامات و عـوارض جبرانـی توسـط      هاي صادراتی خود را افز است قیمت

  .کشور واردکننده استفاده شود
ها تنها زمانی  ها توسل به اقدامات جبرانی در مقابل یارانه موافقتنامه یارانه 2براساس ماده 

ها و صنایع بطور خاص  مجاز است که یارانه به یک شرکت و یا صنعت و یا گروهی از شرکت
اند یعنی دسترسـی بـه آنهـا بـراي همـه       هایی که بطور خاص اعطاء نشده یارانه. داعطاء شده باش

گیرنـد، مگـر    هاي ممنوع و قابل تعقیب قرار نمـی  ها و صنایع مقدور باشد در زمره یارانه شرکت
هـایی کـه کمتـر از یـک      همچنـین یارانـه  . ها عمالً جنبه خاص دارنـد  اینکه ثابت شود این یارانه

مشـمول عـوارض   ) درصـد  2در مـورد کشـورهاي در حـال توسـعه     ( اشـد  درصد ارزش کـاال ب 
  . جبرانی نیستند

ها، تحقیق صنعتی به معناي جستجوي برنامه ریـزي شـده یـا تحقیقـی      در موافقتنامه یارانه
مهم به منظـور کشـف دانـش جدیـد بـا ایـن هـدف اسـت کـه چنـین دانشـی بتوانـد در توسـعه              

اي پـیش از   همچنین اصـطالح فعالیـت توسـعه   . باشد محصوالت، فرآیند یا خدمات جدید مفید
هاي تحقیق صنعتی بـه برنامـه، نقشـه یـا طرحـی بـراي محصـوالت،         رقابت به معناي تبدیل یافته

فرآیندها یا خدمات به صورت جدید یا همراه با تغییر یا بهبود است اعم از اینکه هدف، فروش 
هـاي   عطایی به منـاطق محـروم یـک کشـور و یارانـه     هاي ا یارانه. یا استفاده از آنها باشد یا نباشد

  . باشند هاي مجاز می اعطایی جهت نوسازي تسهیالت موجود زیست محیطی نیز در زمزه یارانه
سوبسیدها نقش حائز اهمیتی را در کشـورهاي در حـال توسـعه و کشـورهاي در حـال      

ص و ویـژه بـا کشـورهاي در    در قسمت هشتم موافقتنامه، به موضوع رفتار خا. کنند انتقال ایفا می
درآمـد  کشورهاي با حداقل توسعه و کشورهاي در حال توسعه بـا   .شود حال توسعه پرداخته می

سایر کشـورهاي در حـال   . سرانه زیر هزار دالر، از مقررات سوبسیدهاي صادراتی مستثنی هستند
. نــدند نســبت بــه حــذف سوبســیدهاي صــادراتی مبــادرت کنشــد مجــاز 2003توســعه تــا پایــان 

کشورهاي با حداقل توسعه بایـد سوبسـیدهاي جـایگزین واردات خـود را کـه بـراي حمایـت از        
ایـن زمـان    .حـذف کننـد   2003تا پایان را تولیدات داخلی و کاهش واردات طراحی شده است 

تواننـد از   کشـورهاي در حـال توسـعه مـی    . بوده است 2000براي کشورهاي در حال توسعه سال 
خوردار شوند در صورتی که صادرات آنها منوط بـه رسـیدگی مربـوط بـه     رفتارهاي ترجیحی بر
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گیرند باید  سایر کشورهاي در حال توسعه که در این طبقه بندي قرار نمی. عوارض جبرانی باشد

هایی که جهـت اسـتفاده    همچنین یارانه. هاي صادراتی را متوقف نمایند طی زمان پرداخت یارانه
اگر یک کشور در حال توسعه در  . شود کاالهاي وارداتی اعطاء میاز کاالهاي داخلی در مقابل 

تولید و صدور یک کاال به مرحله رقابتی رسید یعنـی سـهم صـادراتش طـی دو سـال متـوالی در       
سـال پرداخـت    2درصـد رسـیده باشـد، بایـد ظـرف       25/3تجارت جهانی آن کاالي خاص بـه   

هـا، بـه کشـورهاي بـا      در موافقتنامه یارانـه . مایدهاي صادراتی در مورد آن کاال را متوقف ن یارانه
سال مهلـت قابـل تمدیـد داده شـد تـا پرداخـت        7) سوسیالیستی سابق(اقتصادهاي در حال گذار 

  . هاي ممنوع را متوقف نمایند یارانه
  الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ سوبسیدهاالزامات 

مختلفی به تصویب رسیده که بـر   هاي صنعتی قوانین و مقررات در ایران در زمینه مشوق
  : توان آنها را بشرح زیر طبقه بندي نمود حسب مورد و موضوع می

  هاي صادراتی  مشوق -1
 اي  هاي منطقه مشوق -2

 حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی  -3

 گذاري صنعتی  هاي سرمایه مشوق -4

 هاي مشارکتی صنایع  مشوق -5

 ) یالت زیربناییفراهم آوردن تسه(هاي زیربنایی صنایع  مشوق -6

 حمایت از اختراعات و ابداعات  -7

 ها  سایر مشوق -8

هـاي   هـاي مالیـاتی، مشـوق    هاي گمرکـی، مشـوق   ها بطور کلی شامل مشوق این تشویق
  . باشد ها می اعتباري و سایر مشوق

  : هاي گمرکی در زمینه صادرات شامل مشوق –الف 
  . اي صادراتیمعافیت گمرکی مواد و قطعاتی وارداتی براي ساخت کااله -1
 . بندي کاالهاي صادراتی بندي وارداتی که براي بسته معافیت گمرکی لوازم بسته -2

 . معافیت گمرکی مواد اولیه وارداتی براي ساخت لوازم بسته بندي کاالهاي صادراتی -3
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 . روند مجاز بودن ورود اقالم لوکس که درساخت کاالهاي صادراتی بکار می -4

  : نه صادراتهاي مالیاتی در زمی مشوق –ب 
ورزنـد   واحدهاي تولیدي که مستقیماً به صدور کاالهـاي تولیـدي خـود مبـادرت مـی      -1

 . باشند درصد ارزش صادرات از مالیات بر درآمد معاف می 50معادل 

  : هاي صادراتی سایر مشوق –ج 
  اعطاي جوایز و فراهم آوردن تسهیالت براي کاالهاي صادراتی  -1
 کاالهاي صادراتی ایجاد تسهیالت براي حمل و نقل  -2

  : مناطق با اولویت توسعه –د 
کلیه صنایعی که در نقاط مرزي و مناطق با اولویت توسعه از نـوع درجـه یـک احـداث      -1

  . باشند سال از پرداخت مالیات معاف می 10شوند، به مدت  می
 8شوند بـه مـدت    احداث می 2کلیه صنایعی که در نقاط با اولویت توسعه از نوع درجه  -2

  . باشند پرداخت مالیات معاف می سال از
کیلـومتري شـعاع شـهرهاي     50کیلومتري تهران و  120کلیه صنایعی که خارج از شعاع  -3

  . سال از پرداخت مالیات معاف هستند 5شوند به مدت  اصفهان و تبریز احداث می
کیلومتري تهران به سایر نقاط منتقل شـود،   50در صورتی که واحد واقع شده در شعاع  -4

سال از تـاریخ شـروع فعالیـت در محـل جدیـد از پرداخـت مالیـات معـاف          10دت به م
  . خواهد بود

هاي مختلف بهداشتی در روستاها و همچنـین نقـاط    درصد از درآمد حاصل از رشته 50 -5
  . محروم از پرداخت مالیات معاف است

  . درآمد ساکنین روستاها حاصل از فروش صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف است -6
  : حمایت مالیاتی از صنایع اساسی و تولیدات صنعتی داخلی -هـ
ســال از  6اي باشــد بـه مـدت    در صـورتی کـه محصـول واحــد تولیـدي از نـوع سـرمایه       -1

  . پرداخت مالیات معاف است
سـال از پرداخـت مالیـات     3در صورتی که محصول از نوع واسـطه اي باشـد بـه مـدت      -2

 . معاف است
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الیت صـنعتی کـه بـراي بازسـازي، توسـعه و یـا تکمیـل        آن قسمت از سود حاصل از فع -3

واحدهاي صنعتی موجود و یـا ایجـاد واحـد صـنعتی جدیـد ذخیـره گـردد از پرداخـت         
 . مالیات معاف است

درصد و یا بیشـتر از مـواد مصـرفی واحـد تولیـدي جدیـد االحـداث         75چنانچه حداقل  -4
 . سال از پرداخت مالیات معاف است 2وارداتی نباشد به مدت 

درصد کمتر باشد بـه مـدت یـک     75درصد بیشتر و از  40چناچه مواد اولیه وارداتی از  -5
 . سال از معافیت مالیاتی برخوردار است

  : حمایت اعتباري از صنایع اساسی و تولیدات صنعتی داخلی -و
هـاي سـنواتی    بودجـه ) 59و  3(هـاي   اعطاي اعتبارات از محل تسهیالت تکلیفـی تبصـره   -6

 . صنعتی و کشاورزي دولت به بخشهاي

اعطاي تسهیالت به بخشهاي صنعتی و کشاورزي با نرخ بهره کمتـر در مقایسـه بـا سـایر      -7
 . ها بویژه خدمات بخش

اعطاي تسهیالت اعتباري به بخشهاي صنعتی و تولیـدي از محـل صـندوق ذخیـرة ارزي      -8
 .با نرخ بهرة کمتر

  هاي سرمایه گذاري صنعتی  مشوق –ز 
صـورت ماشـین آالت بـه منظـور صـدور کاالهـاي تولیـدي مجـاز         اجازه ورود سرمایه ب -1

  . است
 . باشد ورود سرمایه خارجی جهت سرمایه گذاري صنعتی آزاد می -2

سرمایه گذاري در نقاط با اولویت توسعه در مقایسه با کـل سـرمایه گـذاري صـنعتی از      -3
 . تسهیالت اعتباري بیشتري برخوردار است

  . یقی یا حقوقی به کشور آزاد استورود سرمایه خارجی اعم از شخص حق -4
هاي وارده مورد حمایت دولت بوده و هرگونه تسهیالت و امکانـات حمـایتی از    سرمایه -5

 . صنایع داخلی، مشمول سرمایه گذاري خارجی نیز خواهد بود

در صورت سلب مالکیـت بـر اسـاس قـانون، دولـت جبـران عادالنـه خسـارت وارده را          -6
 . کند تضمین می
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توانند هر ساله سود ویژه خود را بر اساس مقـررات از ایـران خـارج     ه میصاحبان سرمای -7

 . سازند

 . خروج اصل و فرع سرمایه با رعایت شرایطی از کشور مجاز است -8

  : هاي صنعتی  سایر مشوق -ط
  . باشد ورود محصوالتی که تولید داخلی دارند مجاز نمی -1
خل تولید گردد، مکلفانـد  موسسات و سازمانهاي دولتی در صورتی که محصولی در دا -2

 .نیازهاي خود را از محصوالت داخلی تامین نمایند

سهمیه بندي ارزي و تخصیص آن به واحدهاي تولیدي، در سـالهاي گذشـته از دیگـر    
هاي حمایتی متداول در بخش صنعت ایران بود که با یکسان شدن نرخ ارز تا حـدود بسـیار    شیوه

ن ارز به میزان زیاد به متقاضیان صنعتی یا تولیـدي بـا ارائـۀ    زیادي از میان برداشته شد ولی همچنا
کل ارز تخصیصـی بـه وزارت صـنایع بـراي رفـع نیازهـاي       . یابد مجوزهاي مختلف تخصیص می

گردد که ابتـدا در هـر    آالت یا قطعات یدکی به این صورت توزیع می جاري و گاه خرید ماشین
ن رشته مشخص و با توجه به کـل ارز تخصـیص   هاي صنعتی ارزبر، میزان ارزبري آ یک از رشته

توزیـع ارز بـین واحـدهاي تولیـد در هـر یـک از       . گـردد  یافته، سهم هر رشته صـنعت تعیـین مـی   
هاي صنعتی با در نظر گـرفتن معیارهـایی نظیـر ظرفیـت تولیـد، رانـدمان، میـزان صـادرات،          رشته

بطوریکه در . گیرد ره صورت میالمللی و غی کیفیت محصول، دارا بودن استانداردهاي ملی و بین
هـا   هاي هـر یـک از ایـن رشـته     هاي مختلف صنعتی و سهم زیربخش ابتداي هر دوره، سهم رشته

محصـوالتی کـه داراي ارزبـري    . گیـرد  مشخص شده و بر مبناي آن ثبت سفارشات صورت مـی 
  . نمایند هستند از این سهمیه ارزي استفاده می

بنـدي بـه صـنایع مختلـف از دیگـر روشـهاي       تخصیص مواد اولیـه بـه صـورت سـهمیه     
براي مثـال در  . مواد اولیه سهمیه بندي شده طیف وسیعی دارند. باشد حمایتی در صنعت ایران می

صنایع نساجی از الیاف و نخ و تاپس پلی استر، و اکریلیک و گرانول پلـی پـروپلین و در صـنایع    
اکتیـل فتـاالت، کاغـذ چـاپ و تحریـر و      پلی اتیلن، پلی پروپلین، پی وي سی، دي : شیمیایی از 

کرافت یا بطور کلی تمام محصوالتی که به نحوي در هر زمـان مشـمول قیمـت گـذاري دولتـی      
شوند از نظر صادرات بـا   اقالمی که تحت سیستم سهمیه بندي توزیع می. توان نام برد شود می می
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  . باشند محدودیت مواجه می

هاي مختلـف صـنعتی در ایـران     ها و مشوق با حمایت ها در مقایسه مفاد موافقتنامه یارانه
هـایی کـه    هاي صـادراتی و یارانـه   همانگونه که عنوان گردید یارانه. باشد چند نکته قابل ذکر می

هاي ممنـوع بشـمار    تر سازد، از جمله یارانه استفاده از کاالي داخلی را در مقابل واردات با صرفه
مربـوط بـه بخـش صـنعت بایـد گفـت کـه در خصـوص          در قـوانین و مقـررات ایـران و   . رود می

درصـد   50معافیـت  ( هـاي مالیـاتی    مشـوق ) معافیـت گمرکـی  (هاي گمرکی  صادرات هم مشوق
و هــم اعطــاء جــوایز و تســهیالت حمــل و نقــل اعمــال  ) ارزش صــادرات از مالیــات بــر درآمــد

هـا و   ر شـد کـه ایـن حمایـت    اما باید متـذک . ها مغایرت دارد گردد، که طبعاً با موافقتنامه یارانه می
روند و به حمایـت درآمـدي و قیمتـی از صـادر کننـده       ها که طبق تعریف یارانه بشمار می مشوق

گیرند و در قانون صنعت  شوند، جنبه خاص ندارند و کلیه صادرات صنعتی را در بر می منجر می
ر بـه صـنعت یـا    اگـ . انـد  یا گروه خاصی از صنایع مشمول تسهیالت صادراتی خاص قرار نگرفتـه 

ارزش  %2شود، اوالً باید محاسبه کرد که این یارانـه بـیش از    صنایع معینی یارانه خاص اعطاء می
کاالي تولید آن صنعت باشد، ثانیاً سهم صنعت مورد نظر در تجارت جهانی کاالي تولیدي طـی  

ها ممنـوع   مۀ یارانهرسیده باشد، تا بتوان این حمایت را از لحاظ موافقتنا %25/3دو سال متوالی به 
 3در مورد هیچکدام از کاالهاي صنعتی ایران چنین سهمی حاصل نگردیده و شاید تنها . دانست

کاالي صادراتی ایران یعنی فـرش، پسـته  و پوسـت گوسـفند سـهم قابـل تـوجهی در بازارهـاي         
بطور کلـی  هاي صادراتی و  توان گفت که یارانه لذا می. روند جهانی دارند که صنعتی بشمار نمی
اي طراحی نشده که اوالً از تولید و صادرات صنعت خاص  رژیم حمایت صادراتی ایران به گونه

  . ها داشته باشد حمایت بعمل آورد و ثانیاً مغایرتی با مفاد موافقتنامه یارانه
رود  هـا مـی   هـاي صـنعتی کـه احتمـال مغـایرت آن بـا موافقتنامـه یارانـه         از دیگر مشوق

طبـق قـانون اینگونـه صـنایع     . ت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی اشـاره نمـود  توان به حمای می
باشند و همچنـین از   تا مدتی از پرداخت مالیات معاف می) اي آنها تولیدات سرمایه اي و واسطه(

آالت از اعتبارات  اعتبارات بانکی ترجیحی نیز برخوردار هستند و براي ورود مواد اولیه و ماشین
چنین رویه اي در مورد کـم و بـیش   . کنند ارزي با نرخ بهرة ترجیحی استفاده می صندوق ذخیرة

شود و در فرآینـد حمایـت از توسـعه صـنعتی، امـري       تمامی کشورهاي در حال توسعه اعمال می
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هـاي مالیـاتی و    در اینجـا معافیـت  (هـاي اعطـایی    لکن باز جنبه خاص بـودن یارانـه  . متداول است

تواننـد از   است که در مورد این صنایع مصداق ندارد و همه صنایع مـی مطرح ) تسهیالت اعتباري
از سـوي  . کنـد  هـا پیـدا  نمـی    چنین تسهیالتی برخوردار گردند و لذا مغایرتی با موافقتنامـه یارانـه  

آید و متعاقباً ورود کاالهاي معینی ممنوع اعـالم   ها از صنایع کشور بعمل می دیگر برخی حمایت
ها قابل تحلیـل اقتصـادي و مقایسـه تطبیقـی حقـوقی نیسـت        موافقتنامه یارانهشود که در قالب  می

) 1947گـات   18و  12اد وبویژه م(بلکه براي دفاع از این اقدامات باید به برخی مفاد دیگر گات 
  . ها استناد شود در رابطه با حمایت از صنایع نوپا یا مشکالت تراز پرداخت

شود کـه بـا توجـه بـه      هاي قابل تعقیب مربوط می ه یارانهها ب جنبه دیگر موافقتنامه یارانه
اي بـا اعضـاء    عدم عضویت ایران در گات و سازمان جهانی تجارت و عدم مبادله امتیازات تعرفه

کنـد، چـرا کـه امتیـازي      ها در حال حاضر در مورد ایران مصداق پیـدا نمـی   دیگر، این قسم یارانه
ولی پس از الحـاق ایـران ایـن مبحـث     . اثر امتیاز خنثی شوداعطاء نگردیده که با برقراري یارانه، 

  . یکی از مسائل اساسی است
هـا و اقـدامات    هاي اولیه از مقایسـه موافقتنامـه یارانـه    بطور کلی باید متذکر شد، تحلیل

دهد کـه اوالً رژیـم    نشان می) ها و غیره ها، مشوق یارانه(جبرانی با رژیم حمایتی صنعتی در ایران 
هاي نسبی  کشور رژیم نامتناسب و بدون هدفی است و صنعت خاصی را بر اساس مزیتحمایتی 

آن صنعت نه از بابت تولید نه از بابت صـادرات مـورد حمایـت قـرار نـداده اسـت و ثانیـاً چنـین         
باشـد، طبعـاً بـا مفـاد موافقتنامـه       رژیمی که فاقد حمایت منطقی و جهت دار از صنعت معینی مـی 

  . کند یرتی پیدا نمیها نیز مغا یارانه
  

  اقدامات حمایتی و اضطراريسایر 
نیز بخشـی   و) ضد دامپینگ(ها در کنار موافقتنامه ضد قیمت شکنی  حفاظت موافقتنامه

هـاي نـاظر بـر اتخـاذ اقـدامات واکنشـی یـک         موافقتنامهها و اقدامات جبرانی،  یارانه موافقتنامهاز 
شـوند   گـاه حمایتهـاي اقتضـایی نیـز خوانـده مـی      جانبه تجاري در سازمان تجارت جهانی را کـه  

این اقدامات بـه منظـور مقابلـه بـا رقابـت غیـر منصـفانه و یـا مواجهـه بـا شـرایط            . دهد تشکیل می
 .شوند اضطراري به کار بسته می
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بنابر این حصول توافق در مورد یک سیستم حفـاظتی چنـد جانبـه مـوثر و کارآمـد در      

امنیت الزم براي دسترسی به بازارها بویژه براي کشـورهاي   گات در فراهم ساختن 19قالب ماده 
در حال توسعه  و نیز به منظور احیاء اعتبار اصول تجاري چند جانبه از اهمیت زیادي برخـوردار  

ها نیز جهت پاسخ به چنین نیازي و ضمن تاکیـد بـر رعایـت اصـل دول      موافقتنامه حفاظت. است
هـاي   ممنوعیت و حـذف توافقـات موسـوم بـه خـودداري      کامله الوداد و تعهد کشورها نسبت به

و دیگـر اقـدامات مشـابه، مـورد پـذیرش       (OMA)داوطلبانه صادراتی و ترتیبات بازاریابی مـنظم  
ها، به منظور نظارت دقیـق بـر نحـوه اجـراي      در موافقتنامه حفاظت .اعضاي گات واقع شده است

همچنین ضـوابط دقیقـی بـراي تعیـین     . ستبینی شده ا ها پیش مفاد موافقتنامه یک کمیته حفاظت
در . خسـارت و رابطـه علّـی میـان واردات و صـنعت خسـارت دیـده در نظـر گرفتـه شـده اسـت           

چارچوب این موافقتنامه و تحت شرایط استثنایی و هنگامی که واردات از یک کشور عضـو بـه   
در میـان عرضـه    طور نامتناسبی افزایش یابد، برقراري سهمیه وارداتی کـه طبعـاً موجـب تبعـیض    

  . شود، مجاز دانسته شده است کنندگان مختلف می
یکـی از مـواردي اسـت کـه     ) 1947گـات  (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  19ماده 

دارد در صورت وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی از ناحیـه واردات، بـه    کشورها را مجاز می
هـاي اخیـر برخـی از کشـورها بـویژه       لدر سـا . اقدامات تجاري محـدود کننـده مبـادرت ورزنـد    

کشورهاي صنعتی به بهانه وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی خود و به استناد به ایـن مـاده، بـا    
اي در مقابل واردات از کشورها به ترتیبات تجاري محدود کننده و تجارت  وضع موانع غیرتعرفه

گات، ایـن اسـت کـه     19ست از ماده یکی از دالیل عدم استفاده در. اند غیرمنصفانه متوسل شده
اقدامات حفاظتی باید با تعهد کشورها در مورد رعایت اصل دول کامله الوداد منطبـق باشـد کـه    

خود مفهوم خسارت نیـز  . باشد این امر مستلزم عدم تبعیض در مقابل واردات از منابع مختلف می
آن وجـود نـدارد و در   از دیگر مواردي است که در کشورهاي مختلف تعریـف یکسـانی بـراي    

برخی از کشورها، استانداردهاي باالیی براي آن وضع شده و معموالً با رفتار غیرمنصفانه تجاري 
از این رو کشورهاي پیشرفته و بویژه اتحادیه اروپا، معتقدند که کشـورها در قالـب   . تفاوت دارد

آمیـز توسـل    امات تبعـیض باید مجاز باشند که در مقابل واردات از منـابع خـاص بـه اقـد     19ماده 
جویند، چرا که خسـارت غالبـاً بعلـت گسـترش سـریع واردات از یـک یـا تعـدادي منـابع معـین           
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شود و تنها این منابع باید محدود شوند کـه عمـالً بـه معنـاي نقـض اصـل دول        وارداتی ناشی می
رگونه نقـض  مخالفت بسیاري از کشورها بویژه ممالک در حال توسعه با ه. باشد کامله الوداد می

اصل دول کامله الوداد باعث گردید که کشورهاي عضو گات نتواننـد در دور توکیـو در مـورد    
یکی . ها به توافقی دست یابند و این امر در مذاکرات دور اروگوئه همچنان ادامه داشت حفاظت
 هاي اخیر جهت حمایت از صـنایع داخلـی در مقابـل    هایی که کشورهاي پیشرفته در سال از شیوه
اند، مـذاکره و حصـول توافـق بـا تعـداد       هاي احتمالی از ناحیه واردات بدان متوسل شده خسارت

محـدودي از کشـورهاي صـادر کننـده و در زمینـه برخـی از کاالهـاي معـین در قالـب ترتیبـاتی           
ترتیبـاتی کـه در چـارچوب    . بوده اسـت  (VERs) 1هاي داوطلبانه صادراتی  موسوم به خودداري

هاي صادراتی منسـوجات و پوشـاك    و به منظور تعیین سهمیه (MFA)اف چندگانه موافقتنامه الی
اقـالم  . هـا و کاالهـاي دیگـر نیـز تسـري پیـدا کـرد        معمول شـد بتـدریج بـه بخـش     1974از سال 

هـا و کشـتی از    هـادي  تلویزیون، ماشین ابزار، کفش، ویدئو، نیمه ،محدودي چون فوالد، اتومبیل
ایـن  . باشـند  کـه در آمریکـا و اتحادیـه اروپـا مـورد حمایـت مـی       هاي صنعتی هستند  جمله بخش

موسوم است، یکی از عوامل تضـعیف اعتبـار    2اقدامات حمایتی که به اقدامات حوزه خاکستري
هـایی   کشـورهایی کـه از وضـع چنـین محـدودیت     . هاي اخیر بـوده اسـت   مقررات گات در سال

لکـن  . برانی و تالفی جویانه متوسل شوندبه اقدامات ج 19شوند مجازند که طبق ماده  متضرر می
اسـتناد کننـد و    19توانند به مـاده   ها با توافق صورت گرفته، نمی از آنجا که وضع این محدودیت

اي نظیر ژاپن، کره جنـوبی و تـایوان بخـاطر تـرس از دسـت دادن تمـامی        کشورهاي صادرکننده
حادیه اروپا، به پذیرش داوطلبانه این اي چون آمریکا و ات سهم خود در بازارهاي وسیع و پرجاذبه

  .اند ها تن داده محدودیت
گـات گنجانـده    19حفاظت ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتی را که در ماده  موافقتنامه
اقداماتی اضطراري هستند که یک کشور عضـو   ،این اقدامات حفاظتی. کند شده است، تبیین می

 

1 - Voluntary Export Restraints 
بخش یا ولت د(اي است که طی آن کشور صادر کننده  هاي داوطلبانه صادراتی، توافق دوجانبه خودداري
ها و  ها، تعرفه پذیرد که صادرات خود را بدون اینکه کشور وارد کننده مجبور به استفاده از سهمیه می) خصوصی

  . هاي وارداتی شود کاهش داده یا محدود نماید یا دیگر کنترل
2 - Grey Area Measures 
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دي به یک صنعت داخلـی آن وارد مـی سـازد بـه     موقتاً در شرایطی که افزایش واردات لطمه ج

این اقدامات در دو قالب افزایش تعرفه به باالتر از نرخهاي تثبیت شده و نیز اعمال . کار می بندد
گیرد و اسـتثنایی مهـم بـر دو قاعـده کلـی گـات محسـوب         محدودیت هاي مقداري صورت می

وند چرا کـه در ایـن شـرایط کشـور     گاه شروط فرار نیز خوانده می ش  اقدامات حفاظتی. شود می
 .عضو قادر است از برخی تعهدات خود بگریزد

منسـوجات و   ،کشـاورزي (هـاي بخشـی سـازمان تجـارت جهـانی       موافقتنامههریک از 
اقـدامات حفـاظتی    ،مواد دیگر گـات  دربعالوه . اقدامات حفاظتی خاص خود را دارند) خدمات

ین موافقتنامـه  او اي گنجانده شده  تی با اهداف توسعهمربوط به ترازپرداختها و نیز اقدامات حفاظ
هـاي منسـوجات و پوشـاك و     دهد و بطور مثـال بخـش   ها را تحت پوشش قرار نمی تمامی بخش

  .کنند هاي مربوطه از ترتیبات حفاظتی دیگري تبعیت می کشاورزي در چارچوب موافقتنامه
چنانچه صنعت اال را تواند واردات یک ک یک کشور عضو سازمان تجارت جهانی می

محدود کند یـا اقـدام حمـایتی     اًموقتداخلی تهدید شده و یا به دلیل افزایش واردات صدمه ببیند 
 19اقدامات حمایتی در مـاده  . در این مورد صدمه باید قابل مالحظه باشد. وضع نمایددربارة آن 

هـا تـرجیح    برخـی دولـت  . اما به ندرت مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت   ،بود بینی شده پیشگات 
ایـن اقـدامات از   . از طریق اقدامات منطقه خاکسـتري از صـنایع خـود حمایـت کننـد      تاند ادد می

اعمـال  به متقاعد سـاختن کشـورهاي صـادرکننده بـراي      گاتطریق مذاکرات دوجانبه خارج از 
یـر  اقـداماتی از ایـن نـوع بـراي برخـی از محصـوالت نظ      . صادراتی بـود  اي سلیقه هاي یتمحدود

امـا سـازمان تجـارت جهـانی اقـدامات منطقـه        .فـت ر هـا بـه کـار مـی     اتومبیل، فوالد و نیمه هادي
این . نمودبراي این اقدامات تعیین را  1خاکستري را ممنوع ساخت و برنامه زمانبندي ماده غروب

هاي حمایتی صادراتی یـا وارداتـی    دارد که کشورهاي عضو نباید محدودیت موافقتنامه اعالم می
حـذف   1998در پایـان   جدیـد همسـاز نبودنـد   هاي  اقدامات دوجانبه که با موافقتنامه. دنوضع کن
ادامه دهنـد امـا فقـط     1999البته کشورها مجاز بودند صرفاً یکسال این اقدامات را تا پایان . ندشد

 

1  - Sunset Clause 
ه محدود کردن صادرات یک کشور بطور عمدي منجـر  منظور از ماده غروب حذف تمامی اقداماتی است که ب

  .شود که باید در طول دوره زمانی خاص خاتمه یابد می
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  .هاي وارداتی از ژاپن از این مقررات استفاده نمود اتحادیه اروپا براي اتومبیل

تواند افزایش واقعی در واردات و  الیل موجه براي اتخاذ اقدامات حمایتی مییکی از د
ـ   در واردات ایجـاد نشـده    يی تغییـر یا افزایش سهم بازار باشد حتی در صورتی که به لحـاظ کم

. ها اقدام به اتخاذ اقدامات حمـایتی کننـد   توانند از طریق دولت صنایع و یا کارخانجات می. باشد
یکی از . انی شرایطی را براي رسیدگی به اقدامات حمایتی وضع نموده استسازمان تجارت جه

اقدامات و نیازمند اعالم عمومی اقدام به رسیدگی . آن ملزومات شفافیت قوانین و عملیات است
  .ستشواهد مورد نیاز اارائه 

و عواملی را که باید  1»صدمات جدي«همچنین شرایطی را براي ارزیابی  موافقتنامهاین 
زمـانی کـه چنـین    . براي تعیین آثار واردات بر صنایع داخلی مد نظر داشت در نظر گرفتـه اسـت  

د بایـد صـرفاً در صـورتی وضـع شـود کـه از بـروز صـدمات جـدي          گـرد  اقدام حمایتی وضع می
هـاي کمـی نبایـد از متوسـط      محـدودیت اعمـال  . د و یـا بـه درمـان آن کمـک نمایـد     نممانعت ک

باشد مگر آن کـه توجیـه منطقـی وجـود داشـته باشـد کـه سـطح          واردات سه سال گذشته کمتر
  .ردمتفاوتی از حمایت براي جلوگیري از زیان و یا درمان صنعت وجود دا

اقدامات جدید حفاظتی نباید براي مدت زمـانی معـادل مـدتی کـه قـبالً متـداول بـوده،        
ه اقدامات قبلـی بـه   سال پس از خاتم 2برقرار شود و در هر صورت هر اقدام جدید حفاظتی باید 

توانند پس از گذشت نصف زمـان   در این مورد کشورهاي در حال توسعه می. مورد اجرا درآید
در صورتی که سـهم صـادرات   . مورد نظر نسبت به وضع اقدامات جدید حفاظتی مبادرت ورزند

درصد واردات یک کشور عضو را در مورد کاالي معینی  3یک کشور در حال توسعه کمتر از 
  . باشد کیل دهد، وضع اقدامات حفاظتی در مورد اینگونه صادرکنندگان مجاز نمیتش

امـا  . تـوان در مـورد واردات از یـک کشـور خـاص بکـار بـرد        اقدامات حمایتی را نمی
. دهد که چگونه سهمیه را باید بین کشـورهاي عرضـه کننـده تقسـیم نمـود      توضیح می موافقتنامه

سال به طول بیانجامد مگر آنکه یـک مقـام صـالحیتدار نشـان      4یک اقدام حمایتی نباید بیش از 
در ایـن صـورت    .ارائـه دهـد   دهد که چنین اقدامی مـورد نیـاز اسـت و شـواهد کـافی بـراي آن      

  .سال ادامه داد 8توان تا  اقدامات حمایتی را می

 

1 - Serious injury 
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کند در مقابـل   زمانی که کشوري واردات را براي حمایت از صنایع داخلی محدود می

کشـور صـادرکننده   براي جبران کند که  میتصریح نامه توافقم. طرف مقابل امتیازي بدهدباید به 
اما اگر توافقی بین دو طـرف تجـاري ایجـاد نشـد کشـور      . شود راهی ایجادباید از طریق مشاوره 

توانـد نـرخ تعرفـه بـر      به عنوان مثال مـی . جویانه را دنبال کند تواند اقدامات تالفی صادرکننده می
در برخـی شـرایط   . کشوري که اقدامات حمایتی وضـع نمـوده اسـت را افـزایش دهـد      صادرات

کشور صادرکننده باید سه سال پس از آغاز اقدامات حمایتی صبر کند تا قادر به اتخاذ اقـدامات  
  .جویانه باشد تالفی

. شـوند  صادرات کشورهاي در حال توسعه تا حدودي از اقدامات حمایتی حفاظت مـی 
تواند از اقدامات حمایتی در مقابل یک کشـور در حـال توسـعه     ننده زمانی مییک کشور واردک

استفاده کند که آن کشور در حال توسعه بیش از یک سوم واردات آن کاالي خـاص را تـأمین   
کل واردات یک % 9سهم جمعاً بیش از % 3کند و یا تمامی کشورهاي در حال توسعه با کمتر از 

ها باید هر مرحله از رسیدگی به اقـدامات حمـایتی را اعـالم     دولت .دنکاالي خاص را تأمین نمای
نموده و تصـمیمات اتخـاذ شـده از شـفافیت الزم برخـوردار باشـد و سـپس کمیتـه مربـوط ایـن           

  . نماید ها را رسیدگی کرده و نتیجه نهایی را اعالم  گزارش
بـه   1995در سـال   157هـاي ضـددامپینگ از    براساس آمارهاي موجود تعداد رسیدگی

هـاي اعضـا از    این روند فزاینده به دلیل افزایش تعداد گـزارش . افزایش یافت 1999در سال  355
هـایی کـه در مـورد آنهـا بیشـترین       بخـش . افزایش یافتـه اسـت   2001در سال  25به  1995در  18

در سـال  % 38(فلـزات اساسـی و محصـوالت آن    : ها به وقوع پیوسـته اسـت عبارتنـد از    رسیدگی
% 85حـدود  %). 4/14(و پالسـتیک و محصـوالت السـتیکی    %) 17(محصوالت شیمیایی  ،)2001

چهار کشور . مورد محصوالت فوالدي اعمال شده است  ها در بخش فلزات اساسی در رسیدگی
  . ندنموداقدامات ضددامپینگ را رسیدگی  2001در سال چین، کره، اندونزي و تایلند 

امات ضددامپینگ بدون وضع یک اقدام نهـایی  شایان ذکر است که حدود نیمی از اقد
اقدامات جبرانی کمتر از اقدامات ضددامپینگ مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     . به پایان رسیده است

مهمترین کشورهایی کـه از ایـن   شد و مورد رسیدگی  27 به ،2001به عنوان مثال در سال . است
غالبـاً در مقابـل   ) مـورد  6(ادیـه اروپـا   اتح و) مـورد  18(اقدامات استفاده کردنـد ایـاالت متحـده    
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اقدام حمایتی در سـال   30 .تعداد اقدامات حمایتی افزایش یافت 2002در سال . بودندهندوستان 

  .ه استاعمال شد 1999و  2000مورد در سال  15و  26، 2001اقدام در سال  14 ،2002
  الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ اقدامات حمایتیالزامات 

افقتنامه پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر تجارت و قوانین تجاري این مو
نیازهایی در فرآینـد الحـاق بـه سـازمان      گذارد و قبل از آن مستلزم اصالحات و پیش ایران اثر می

ي دیگـر بـه آن اشـاره شـده بایـد شـرایط       اه ولی همانطور که در بخش باشد تجارت جهانی نمی
هـا منطبـق بـا     هاي دیگر باالخص موافقتنامـۀ یارانـه   مختلف را طبق موافقتنامهحمایت از کاالهاي 

  .  سازمان تجارت جهانی نمود
  

 موافقتنامه ارزش گذاري گمرکی
توجه به نقشی که گمرکات در تجارت خارجی کشـورها بعنـوان خـط مقـدم نقـاط       با

صادراتی بـراي محاسـبه   گذاري کاالهاي وارداتی و یا  تماس تجاري برعهده دارند، نحوه ارزش
حقوق و عوارض گمرکی توسط گمرکات همواره مـورد توجـه و دسـتمایه اختالفـات تجـاري      

  . براي کشورها بوده است
پروسه برآورد ارزش یـک محصـول در گمرکـات مشـکالتی را بـراي واردکننـدگان       

تنامـه  موافق. هاي گمرکی سـخت و محدودکننـده باشـد    دربردارد که ممکن است به اندازه تعرفه
سازمان تجارت جهانی بر روي ارزیابی کاالها در گمرکات با این هدف طراحی شده است کـه  
یک سیستم ارزیابی عادالنه، متحدالشکل و بیطرف را در گمرکات اعمـال نمایـد، سیسـتمی کـه     

هـاي خودسـرانه و دلخواهانـه را در ارزیـابی ممنـوع       هاي تجاري و اعمـال رویـه   مطابق با واقعیت
دهـد کـه دقـت و وسـعت بیشـتري از       این موافقتنامه یکسري قوانین ارزیابی را ارائـه مـی   .کند می

  .را داراستگات مقررات ارائه شده در موافقتنامه 
دهـد کـه    براساس تصمیمات اتخاذ شده در دور اروگوئه به گمرکات ایـن حـق را مـی   

عـالم شـده مشـکوك    اطالعات بیشتري را از واردکننده در شرایطی که نسبت به صحت مـوارد ا 
در صورتی که گمرکات علیـرغم کسـب اطالعـات اضـافی مشـکوك باشـند       . هستند اخذ نماید

  .ممکن است ارزش گمرکی کاالي وارداتی براساس اظهارات واردکننده تعیین نشود
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این موافقتنامه ارزش گمرکی کاالي وارد شـده ارزش معـامالتی یعنـی     1براساس مادة 

آمده است کـه اگـر    2همچنین در ماده . باشد پرداخت براي کاال می قیمت پرداخت شده یا قابل
نتوان ارزش گمرکی کاالي وارد شده را تعیین نمود، ارزش گمرکـی، ارزش معـامالتی کـاالي    

خواهد بود که براي صدور به همان کشور واردکننده فروخته شده و حـدوداً در همـان    1همسانی
موافقتنامـه آمـده اسـت کـه اگـر نتـوان ارزش        3مـاده  عـالوه بـر ایـن در    . زمان صادر شده است

گمرکــی کــاالي وارد شــده را طبــق مقــررات مــواد فــوق تعیــین کــرد، ارزش گمرکــی، ارزش  
معامالتی کاالي مشابهی خواهد بود که براي صدور به همان کشور وارد کننده فروختـه شـده و   

گمرکی کاالي وارد شـده  در صورت عدم تعیین ارزش . حدوداً در همان زمان صادر شده است
، اگـر  5طبـق مـاده   . بینـی شـده اسـت    هاي فوق، دو روش دیگر نیز در موافقتنامه پیش طبق روش

کاالي وارد شده یا کاالي وارد شده همسان یا مشابه به همـان وضـعی کـه وارد شـده در کشـور      
ز کـاالي  وارد کننده به فروش برسد، ارزش گمرکی کاال ي وارد شده مبتنی بر قیمت واحـدي ا 

شـده   وارد شده یا کاالي وارد شده همسان یا مشابه خواهد بود که حـدوداً در همـان زمـان وارد    
  : شود با کسر موارد زیر است و در بیشترین مقدار از مجموع فروش فروخته می

شـود کـه پرداخـت گـردد یـا       شود یا توافق مـی  هایی که معموالً پرداخت می حق العمل -1
هـاي عمـومی در مـورد فـروش کـاالي وارد        براي سود یا هزینههایی که معموالً افزایش

  . گیرد شده متعلق به همان طبقه یا نوع، در چنین کشوري صورت می
هاي مرتبط با آنها کـه کشـور وارد کننـده     هاي معمول حمل و نقل و بیمه و هزینه هزینه -2

 . متقبل شده است

د شدن یا فروش کاال در کشـور  هاي ملی که به دلیل وار حقوق گمرکی و دیگر مالیات -3
 . وارد کننده قابل پرداخت است

 

کاالي . موافقتنامه ارزش گذاري گمرکی تعریف شده است 15اصطالح کاالهاي همسان و مشابه در ماده  1
. باشد یات مادي، کیفیت و شهرت همانند میهمسان به معناي کاالیی است که از همه جهات از جمله خصوص

کاالي مشابه نیز به معناي کاالیی است که گرچه از همه جهات همانند نیست، اما خصوصیات همانند و مواد 
سازد وظایف مشابهی را انجام دهد و از نظر تجاري قابلیت  تشکیل دهنده همانندي دارد که آن را قادر می

 .جانشینی داشته باشد
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نمایـد کـه ارزش    موافقتنامـه مقـرر مـی    6روش پنجم ارزش گذاري گمرکـی در مـادة   

ارزش محاسباتی مرکـب اسـت   . گمرکی کاالي وارد شده بر ارزش محاسباتی مبتنی خواهد بود
در تولیـد کـاالي وارد شـده بـه     از مجموع قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگري که 

هـاي عمـومی معـادل آنچـه معمـوالً در       کار گرفته شده است بعالوة مقداري بابت سود و هزینـه 
فروش کاالي متعلق به همان طبقه یا نـوع از کـاالیی کـه تولیدکننـدگان در کشـور صـادرکننده       

  : ازارزش محاسباتی مرکب است . کنند براي صدور به کشور وارد کننده منظور می
قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگري که در تولید کاالي وارد شده به کـار   .1

  .گرفته شده است
هاي عمومی معادل آنچه معموالً در فروش کاالي متعلـق بـه    مقداري بابت سود و هزینه .2

گـردد و تولیدکننـدگان    گذاري آن منعکس مـی  همان طبقه یا نوع کاالیی که در ارزش
  . کنند کننده براي صدور به کشور واردکننده منظور میدر کشور صادر

موافقتنامه تصریح شده که اگر نتوان ارزش گمرکی کـاالي وارد شـده    7نهایتاً در ماده 
هاي فوق تعیین کرد، ارزش گمرکی با استفاده از طرق معقول سازگار با اصـول و   را طبق روش

ي موجـود در کشـور وارد کننـده کـاال تعیـین      ها مقررات عمومی این موافقتنامه و بر مبناي داده
، در مواردي که براي تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز الزم باشـد، نـرخ   9طبق ماده . خواهد شد

مورد استفاده آن نرخی خواهد بود که مقامات صالحیتدار کشـور وارد کننـده ذیـربط بـه نحـو      
  . اند مقتضی اعالم کرده

تنامه، یک کمیته ارزش گـذاري گمرکـی مرکـب    این موافق 18از سوي دیگر طبق ماده 
از نمایندگان هر یک از اعضاء و نیز یک کمیتـه فنـی ارزش گـذاري گمرکـی تحـت نظـارت       

  . تشکیل خواهد شد (CCC)شوراي همکاري گمرکی 
اي  موافقتنامه نسبت به کشورهاي در حال توسعه عضو، رفتار متفاوت ویـژه  20در ماده 
سال پـس از شـروع    5مجازند اجراي مقررات این موافقتنامه را تا این کشورها . مطرح شده است

  .کار سازمان تجارت جهانی به تعویق اندازند
  گذاري گمرکی الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ ارزشالزامات 

، ارزش گمرکـی  1350قـانون امـور گمرکـی کشـور مصـوب خـرداد مـاه         10طبق ماده 
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بهاي خرید کاال در مبداء بعالوه هزینه بیمه، حمل ( CIFارزش : کاالي ورودي عبارت است از

هاي مربوط به افتتاح اعتبار، واریـز بـروات، امتیـاز نقشـه و سـرقفلی و       و هزینه) و نقل و باربندي
ارزش کاال که به ایـن ترتیـب   . گیرد هایی که تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می سایر هزینه

دارد تقـویم   الی به نرخ رسمی کـه بانـک مرکـزي اعـالم مـی     مقرر گردیده به ریال یا هم ارز ری
بنـابراین صـرف   . بهاي خریـد بایـد منطبـق بـا بهـاي واقعـی معـامالتی صـادراتی باشـد         . شود می

بایست پس از تعیین براساس معیارهـاي تعیـین شـده در     مندرجات فاکتور قابل قبول نبوده و می
ز مبداء تا مقصد بارنامه، بعالوه هزینه باربندي کرایه حمل ا. قانون و آئیننامه گمرك احراز شود

چه این هزینه پرداخت شـده باشـد چـه نشـده باشـد، در هـر حـال مطـابق نـرخ معمـول و طبـق            
هزینه بیمه بـاربري نیـز چـه    . شود هاي موجود در احتساب قیمت کاالي ورودي منظور می تعرفه

درصـد   3رت فقـدان بیمـه نامـه معـادل     یا طبق بیمه نامه یا در صو. کاال بیمه شده چه نشده باشد
هزینه مربـوط بـه   . گردد محاسبه می CIFکاال محاسبه شده و به این ترتیب ارزش  C&Fارزش 

افتتاح اعتبار منحصر است به حق ثبت سفارش که طبق قانون بودجه ساالنه براي ثبـت سـفارش   
  . گردد کاال مقرر می

کاال است دخالت  CIFاتی که ارزش عالوه بر عواملی که در تعیین ارزش کاالي وارد
باشـد، معیارهـاي دیگـري در گمـرك بـراي       دارند و مبناي ارزش گـذاري گمـرك ایـران مـی    
    :گیرد مقایسه و تعیین ارزش کاال مورد استفاده قرار می

مقایسه با ارزش صادراتی کاالي همسان از همـان کشـور مبـداء کـه همزمـان بـه ایـران         )1
  . رك قرار گرفته استفروخته شده و مورد قبول گم

مقایسه با ارزش صادراتی کاالي مشـابه، از همـان کشـور مبـداء کـه همزمـان بـه ایـران          )2
وجوه اشـتراك مقـررات گمرکـی    . فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته باشد

ایران و مفاد موافقتنامه ارزش گذاري گمرکی در خصـوص کاالهـاي همسـان و مشـابه     
ات در هر دو مـورد از شـوراي همکـاري گمرکـی برداشـت      این است که این اصطالح

 . شده است

مقایسه با فهرست بهاي صادراتی محصوالت یا تولیدات یک کارخانه یا تولیدکننده که  )3
 . باید مستقیماً توسط سازنده تنظیم و صادره از کشور مبداء باشد
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 . هاي عمده و یا خرده فروشی داخل کشور صادر کننده فهرست )4

 .مبناي ارزش عمده فروشی و خرده فروشی داخل کشور مقایسه بر )5

مورد اخیر، آخرین معیاري است کـه در صـورت عـدم اجـراي مـوارد فـوق در مـورد        
هاي محاسباتی  هر مورد شروط و روش. گیرد مقایسه ارزش کاالي وارداتی مالك عمل قرار می

  . خاصی دارد که با ذکر جزئیات در آئیننامه گمرکی ایران آمده است
بطور کلی مقایسه مفاد موافقتنامه ارزش گذاري گمرکی با قانون و مقـررات گمرکـی   

دهـد کـه ایـران معمـوالً بـراي تقـویم        ایران در خصوص تعیین ارزش کاالي وارداتـی نشـان مـی   
کاالهــاي وارداتــی از روش اول یعنــی روش معــامالتی و قیمــت واقعــاً پرداخــت شــده اســتفاده  

از سوي دیگر ایران به لحاظ عضـویت در  . باشد وافقتنامه مزبور مینماید که روش اصلی در م می
المللـی ایـن    ها و اصطالحات و تعاریف بـین  ها، رویه شوراي همکاري گمرکی و تبعیت از روش

  .شورا، مشکل خاصی در ارتباط با موافقتنامه ارزش گذاري گمرکی ندارد
  

  موافقتنامه بازرسی پیش از حمل
هـاي خصوصـی و یـا مؤسسـات      ي به مفهـوم اسـتفاده از شـرکت   بازرسی قبل از بارگیر

مستقل براي بازرسی جزئیات بارگیري باالخص، قیمت، کمیت و کیفیت کاالهاي سفارش داده 
هاي خصوصی متخصص در بازرسـی جزئیـات محصـوالت تجـاري      عملکرد شرکت. شده است

  .باشد نظیر کمیت و کیفیت و قیمت کاالها موضوع این موافقتنامه می
ــوگیري از خــروج ســرمایه،      ــی و جل ــالی مل ــافع م ــأمین من ــه ت ــن موافقتنام هــدف از ای

هــاي تجــاري و فــرار از پرداخــت عــوارض گمرکــی اســت و بــراي جبــران عــدم   کالهبــرداري
از جمله . گیرد هاي اداري گمرکات و بنادر مورد استفاده قرار می هاي موجود در سازمان کفایت

کننـد وضـع مـی گـردد      ز بازرسی قبـل از بـارگیري اسـتفاده مـی    هایی که ا تعهداتی که بر دولت
عدم تبعیض، شفافیت، حمایت از اطالعات تجـاري محرمانـه، اجتنـاب از تأخیرهـاي     : عبارت از

نامعقول، استفاده از خطوط راهنماي مشخص براي بررسی صحت قیمت کاالهـا و جلـوگیري از   
  .هاي بازرسی است تضاد منافع به وسیله سازمان

هاي خصوصی متخصص در بازرسی جزئیات محصوالت تجاري نظیر  کرد شرکتعمل
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در این موافقتنامه اصول بازرسـی  . باشد کمیت، کیفیت و قیمت کاالها موضوع این موافقتنامه می

هـاي   در ایـن موافقتنامـه دولـت   . هاي مؤسسات بازرسی کننده تسري یافتـه اسـت   گات بر فعالیت
اند که اصولی نظیـر عـدم تبعـیض،     گونه مؤسسات متعهد شده ینعضو استفاده کننده از خدمات ا

شفافیت، حفاظت از اطالعـات تجـاري محرمانـه، اجتنـاب از تأخیرهـاي غیرمنطقـی، اسـتفاده از        
هاي خاص براي تائید قیمت و اجتناب از تعارض منافع مؤسسات بازرسـی کننـده را    دستورالعمل
ادرکننده در قبال استفاده کنندگان از خدمات از سوي دیگر، کشورهاي عضو ص. رعایت نمایند

مؤسسات بازرسی تعهداتی را نظیر عدم تبعیض در اعمال قوانین و مقـررات داخلـی، شـفافیت و    
هاي فنـی بـه کشـورهاي در     اعطاي کمک. اند انتشار مناسب قوانین و مقررات مربوطه پذیرا شده

همچنـین  . بینی شده اسـت  فقتنامه پیشحال توسعه استفاده کننده از خدمات این مؤسسات در موا
در موافقتنامه به منظور حل و فصل اختالفات میان صادرکننده و مؤسسـه بازرسـی قبـل از حمـل     

  .رویه خاص مقرر گردیده است
این پروسه بـه وسـیله فدراسـیون    . کند این موافقتنامه یک پروسه تجدید نظر را ارائه می

 International Federation of Inspection Agencies (IFIA)هـاي بازرسـی    المللی آژانس بین
ــین کــه معــرف  International Chamber of Commerce (ICC)المللــی تجــارت  و اتــاق ب

شود و هـدف آن حـل و فصـل مشـاجرات میـان صـادرکنندگان و        صادرکنندگان است اداره می
  .هاي بازرسی است آژانس

“ د زیـادي از کشـورهاي در حـال توسـعه از     با توجه باینکه تا قبل از دور اروگوئه تعدا
کمیــت و قیمــت کاالهــاي وارداتــی اســتفاده   ،بــراي بررســی کیفیــت” بازرســی پــیش از حمــل

کردند، به منظور اینکه چنین برنامه هایی باعث ایجـاد تـأخیر هـاي غیـر الزم یـا رفتـار نـابرابر         می
ورهاي استفاده کننده عضو و نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات کش

کشورهاي صادرکننده عضو، یک چارچوب بین المللی مورد توافق طرفین ایجاد کنند و بر ایـن  
بطور کلی دو هدف عمده کشورها از استفاده . بازرسی پیش از حمل ایجاد شد موافقتنامهاساس 

االي کاالهـاي  از خدمات بازرسی پیش از حمل، مقابلـه بـا مشـکل ارزش گـذاري پـایین و یـا بـ       
گذاري پایین کاالهاي وارداتی موجب تعلـق حقـوق و عـوارض گمرکـی      ارزش. وارداتی است

شود و ارزش  کمتر از میزان واقعی شده و منجر به کاهش درآمدهاي گمرکی دولتها می) تعرفه(
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گذاري باالي کاالهاي وارداتی در کشورهایی که نظام کنتـرل ارزي وجـود دارد سـبب خـروج     

دو دسته تعهدات براي  (PSI) بازرسی پیش از حمل به موجب موافقتنامه. گردد کشور میارز از 
پیش بینی شده است که بار ” کشورهاي صادرکننده عضو “ و ” کشورهاي استفاده کننده عضو“ 

از خـدمات بازرسـی     ”کشورهاي استفاده کننده عضـو “ اصلی تعهدات بر دوش گروه اول یعنی 
ترین تعهدات این کشورها بـر رعایـت اصـل کلـی عـدم تبعـیض و        اصلی. پیش از حمل قرار داد

استفاده از استانداردهاي بین المللی و مورد توافـق   ،اجتناب از تاخیرهاي غیر ضروري ،رفتار ملی
حفظ اطالعات بازرگـانی   ،خریدار و فروشنده جهت ارزیابی کیفی و فنی کاال، رعایت شفافیت

واردکنندگان از حق استیناف در موارد بروز اخـتالف، و اطـالع   و تجاري محرمانه، برخورداري 
رسانی به موقع تأکید دارد و براي هریک رویه هـاي اجرایـی مربوطـه را توصـیه و تعیـین نمـوده       

شـفافیت، و   ،تعهدات کشورهاي صادرکننده عضو نیز به رعایت اصل اساسی عدم تبعیض. است
براي تمـامی   موافقتنامهاین . نده عضو انحصار داردارائه کمک هاي فنی به کشورهاي استفاده کن

  .الزم االجرا است سازمان تجارت جهانیاعضا 

هــاي بازرســی قبــل از  تعهــدات کشــورهاي صــادرکننده بــه کشــورهایی کــه از رویــه  
هـاي داخلـی و مقـررات،     عدم تبعیض در بکارگیري قـانون : کنند عبارتند از بارگیري استفاده می
  .ین و مقررات و ارائه خدمات فنی در مواقع مورد نیازانتشار سریع قوان

  الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ بازرسی پیش از حملالزامات 
قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،  5طبق ماده 
مرحلـه بسـته    تواند به منظور کنترل کیفی و کمـی مـواد اولیـه و سـاخت تـا      موسسه استاندارد می

بندي، بارگیري، حمل، تخلیه و انتقال کاال به محل مصـرف و در جهـت رقابـت بـا موسسـات و      
هاي مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی یا شعبه در خـارج   شرکت

هاي دولتی و غیـر دولتـی بـر اسـاس ضـوابطی کـه بـه         از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخش
  . رسد فعالیت نماید ب شورایعالی استاندارد میتصوی

در تبصره ذیل این مـاده نیـز آمـده اسـت کـه موسسـه تنهـا مرجـع رسـمی بـراي تائیـد            
آئـین  . باشـد  مـی ) سـورویانس (ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی  صالحیت شرکت

مقایسـه مفـاد موافقتنامـه    در . ماده تدوین و ابالغ گردیده اسـت  13نامه اجرایی این تبصره نیز در 
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قـانون اسـتاندارد بایـد ابـراز داشـت کـه        5بازرسی قبل از حمل و آئین نامه اجرایی تبصـره مـاده   

، )بعنوان وارد کننده کـاال (طرف دولت استفاده کننده از خدمات موسسات بازرسی  3موافقتنامه 
رتی کـه موضـوع   باشـند در صـو   صادر کننده و موسسات بازرسی قبل از حمل  مورد خطاب می

، نحوه فعالیت موسسات بازرسی کننده و چگونگی احـراز شـرایط الزم   5اصلی آئین نامه تبصره 
هـاي   براي کسب مجوز بازرسی است و در واقع ضوابط موسسه استاندارد براي فعالیـت شـرکت  

مهمتـر اینکـه در موافقتنامـه    . داخلی و خارجی بازرسـی کننـده در محـدوده قـوانین ایـران اسـت      
زرسی قبل از حمل، رابطه صادرکننده و موسسه بازرسی کننده و اختالفات احتمالی آنها بطـور  با

مشخصی دیده شده است در حالیکه در آئین نامه اجرایـی مـذکور، اساسـاً نحـوه ارتبـاط صـادر       
در آئیننامه اجرایی، موسسه استاندارد براي تعیـین  . کننده با موسسه بازرسی لحاظ نگردیده است

باشـد و   یا عدم صالحیت موسسـات بازرسـی کننـده داراي همـه گونـه اختیـارات مـی        صالحیت
تواند راساً و به تشخیص خود در صـورت تخلـف موسسـات بازرسـی کننـده، نسـبت بـه لغـو          می

لکن پیش بینی نشده کـه در صـورت بـروز اخـتالف میـان      . پروانه تائید صالحیت آنها اقدام کند
مرجع حل اختالف کیست و اگر موسسـه اسـتاندارد باشـد     صادر کنندگان و موسسات بازرسی،

با مفاد موافقتنامه بازرسی قبل از حمـل  ) بعنوان نماینده دولت استفاده کننده از خدمات بازرسی(
در موافقتنامه، هیات حل اختالف متشکل از نماینده صادر کننـده، نماینـده   . کند مغایرت پیدا می

  . ورد اعتماد دو طرف پیش بینی شده استموسسه بازرسی و نماینده مستقل و م
، انجـام  ایـن لذا در صورت عضویت ایران در سازمان جهانی تجـارت و پـذیرش مفـاد    

اقدامات و تدوین مقرراتی متناسب با مفاد این موافقتنامه کـه نـاظر بـر رفتـار دولـت واردکننـده،       
موافقتنامـه بـدین منظـور در    اساساً ایـن  . رسد صادرکننده و موسسه بازرسی باشد، الزم به نظر می

هاي دوراروگوئه گنجانده شده کـه کشـورها بـا توسـل بـه خـدمات اینگونـه         مجموعه موافقتنامه
اي را بـر سـر راه تجـارت میـان یکـدیگر ایجـاد نکننـد و         موسسات موانع غیرضروري و ناعادالنه

آیند بازرسی و رفـع  هایی که در این موافقتنامه پیش بینی شده با هدف به حداقل رساندن فر رویه
در حالیکـه در تـدوین مقـررات مربـوط بـه موسسـات       . اختالفات احتمالی تنظیم گردیـده اسـت  

هرحال،   به. بازرسی در ایران، چنین نگرشی در جهت تسهیل مبادالت تجاري مد نظر نبوده است
توجـه  هـایی نیسـت کـه مشـکالت حـادي را م      موافقتنامه بازرسی قبل از حمل از جمله موافقتنامه
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  . هاي مربوطه سازد دستگاه

  
 موافقتنامه قواعد مبدأ

المللـی بـر حسـب     آوري و تقسـیم کـار بـین    امروزه تحوالت سریعی کـه در زمینـه فـن   
هاي نسبی و رقابتی پدید آمده است، گستردگی زنجیرة تولیـد صـنعتی از یـک کشـور بـه       مزیت

ایی ممکـن اسـت کشـورهاي    چند و یا چندین کشور را موجب شده و در تولید یک محصول نه
اي و تشکیل مناطق آزاد تجـاري   از طرفی روند همگرایی هاي منطقه. متعددي نقش داشته باشند

اي از شتاب روز افزونی برخوردار شـده   هاي تجاري منطقه هاي گمرکی و ایجاد پیمان و اتحادیه
خـود مبـادرت    اي به کشورهاي هـم پیمـان   ي ترجیحات تعرفه که به موجب آن کشورها به اعطا

از این رو دانستن اینکه یک کاال ساخت چه کشوري است اهمیت بیشتري یافته است . ورزند می
  .اند و کشورها براي این منظور روش ها و قواعد مختلفی را وضع کرده

هایی را که براي تعریف این موضوع که کـاال   ویژگی (Rules of Origin)قوانین مبدأ 
قوانین مبدأ جزء مهمی از قوانین تجاري است چرا کـه در  . کند ائه میدر کجا تولید شده است ار

  :هـا عبارتنـد از   ایـن تبعـیض  . شـود  ها میان کشورهاي صادرکننده تبعیض قائـل مـی    برخی سیاست
هاي تعرفه ترجیحی، عملیات ضددامپینگ، عوارض گمرکی جبرانـی بـه منظـور     ها و نرخ سهمیه

قـوانین مبـدأ بـراي تهیـه آمـار تجـاري نیـز حـائز اهمیـت          . یرهمقابله با سوبسیدهاي صادراتی و غ
اي که یـک کـاال در کشـورهاي مختلـف پـردازش       این رویه با روند جهانی شدن و رویه. هستند
  . شود پیچیده تر شده است می

با توجه به اهمیت مطلب و به منظور اجتنـاب از اینکـه قـوانین مبـدأ متعـدد و مختلـف        
بـه   سـازمان تجـارت جهـانی   انعی فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضا کشورها خود تبدیل به م

اي منصفانه، شفاف، قابل  لطمه زند و به منظور تضمین اینکه قواعد مبدأ به گونه 94موجب گات 
بینی، منطقی و بیطرفانه تهیه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاکرات براي تعیین ضوابط و  پیش

مهمتــرین . ام و منجــر بــه ایجــاد موافقتنامــه قواعــد مبــدأ گردیــدتعهـدات کشــورهاي عضــو انجــ 
اي، اقـدامات حفـاظتی،    هـاي تجـاري ترتیبـات منطقـه     کاربردهاي قواعد مبدأ بـه اعمـال رجحـان   

بطـور کلـی قواعـد    . گـردد  اي بـر مـی   هاي تعرفه   اقدامات جبرانی، محدودیتهاي مقداري و سهمیه
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یا غیر مستقیم اهداف تجاري مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد و      مبدأ نباید بعنوان ابزار تعقیب مستقیم

در قواعد مبدأ باید مقررگـردد مبـدأ کـاال    . این قواعد باید به نحوي غیر تبعیض آمیز اعمال شوند
کشور یا محلی است که کاال کالً در آنجا بدست آمده یا چنانچه بیش از یک کشـور در تولیـد   

بدأ کاال محسوب شود که آخرین تغییر شکل اساسی در آن کاال دخالت داشته باشد، کشوري م
فرآینـد  “ و یـا  ” درصـد ارزشـی  “همچنـین در مواردیکـه معیارهـاي    . آنجا صورت گرفتـه اسـت  

اعمال می شود باید روش محاسبه و عملیاتی که سبب تعیین مبدأ بـراي  ” ساخت و پردازش کاال
داري از حـق اسـتیناف، عـدم    شـفافیت، برخـور  . گردد به دقت مشـخص شـوند   کاالي ذیربط می

ــن      ــات ای ــه از دیگــر الزام ــت از اطالعــات محرمان ــظ رازداري و حفاظ ــأخیر و حف ــهت  موافقتنام
 يتوانند برا یبوده و گشور ها م یقواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غیر ترجیح موافقتنامه.است

. نیز برخـوردار باشـند   یاز قواعد مبدا ترجیح یو گمرک يتجار يو اتحادیه ها يا ترتیبات منطقه
 .الزم االجرا است سازمان تجارت جهانیاین موافقتنامه براي کلیه اعضا 

هـدف ایـن    و گـردد  المللـی مـی   قواعد مبدأ موجـب سـهولت در جریـان تجـارت بـین      
نکته اصلی این موافقتنامه . موافقتنامه در بلندمدت هماهنگ نمودن قواعد مبدأ غیرترجیحی است

باشد ضمن آنکه تصریح شده است کـه   کامله الوداد در مورد قواعد مبدأ میرعایت اصل دولت 
  .اي بر تجارت نداشته باشد شان شفاف بوده و اثر تحریف کننده کشورها باید قوانین

از  . باشـد  هدف این موافقتنامه رعایت اصل دول کامله الوداد در مورد قواعد مبـداء مـی  
کـه اطمینـان دهنـد قواعدشـان شـفاف بـوده و اثـر         اعضاي سازمان تجارت جهانی خواسته شـده 

اگر چه قواعد مبداء مورد استفاده در توافقات تجاري ترجیحـی  . تحریف کننده بر تجارت ندارد
باشــد و چنــین قواعــد  تحــت پوشــش ایــن موافقتنامــه نمــی ) LOMEو کنوانســیون  GSPنظیــر (

با این . وطه تشریح شده استهاي مرب ترجیحی مستقالً توسط اعطاء کنندگان ترجیحات در طرح
بینـی شـده    حال در موافقتنامه مبداء اعالمیه مشترکی در خصـوص قواعـد مبـداء ترجیحـی پـیش     

  . است
از اعضاء خواسته شده که طبق قواعد مبدأ خود کشـوري کـه بـه     1موافقتنامه 3در ماده 

دسـت آمـده یـا     شود کشوري باشد که کاال کالً در آنجا بـه  عنوان مبدأ کاالیی خاص تعیین می
 

  .، سازمان مدیریت صنعتی1375سازمان جهانی تجارت بر صنعت،  درار عضویت ایران ثسی آبرر - 1
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چنانچه بیش از یک کشور در تولید آن دخالت داشته باشـند کشـوري باشـد کـه آخـرین تغییـر       

  . شکل اساسی در آنجا صورت گرفته است
ــه مجــرد درخواســت یــک صــادرکننده،    همچنــین در همــین مــاده آمــده اســت کــه ب

یـک کـاال در   هـاي مربـوط بـه تعیـین مبـدأ       واردکننده و یا هر شخص بـه دلیـل موجـه، ارزیـابی    
روز پس از درخواست این ارزیابی به پایان برسد مشروط  150ترین وقت ممکن و حداکثر  سریع

سـال اعتبـار خواهنـد داشـت      3هـا بـراي    این ارزیـابی . بر آنکه تمامی منابع الزم تسلیم شده باشد
  .مشروط بر آنکه واقعیات و شرایط یکسان باقی بمانند

خواهد که قوانین مبدأ آنها شفاف بـوده و   ورهاي عضو میموافقتنامه قوانین مبدأ از کش
المللی نباشند، بـه شـکل معقـولی اداره     داراي موانع محدودکننده و اختالل برانگیز بر تجارت بین

به عبارت دیگر آنها باید عنوان کنند کـه چـه   . شود و براساس استانداردهاي مثبت شکل بگیرند
  .کند چیزي قوانین مبدأ را تأیید نمی

اي در مورد قواعد مبداء و مرکب از نماینـدگان   این موافقتنامه تشکیل کمیته 4در ماده 
اي فنـی در مـورد قواعـد مبـداء و تحـت       همچنین کمیتـه . هر یک از اعضاء پیش بینی شده است

گـردد بطـوري کـه دبیرخانـه شـوراي همکـاري        نظارت شوراي همکاري گمرکـی تشـکیل مـی   
  . میته فنی عمل خواهد کردگمرکی به عنوان دبیرخانه ک

ــراي تمــامی کشــورهاي عضــو الزم  االجــرا اســت امــا در عــین حــال   ایــن موافقتنامــه ب
بـه عنـوان مثـال کشـورهایی کـه یـک       . استثناءهایی به شکل تجارت ترجیحی در آن وجود دارد

دهند قادر خواهند بود قوانین مبدأ متفاوتی بـراي محصـوالتی کـه در     اتحادیه تجاري تشکیل می
موافقتنامـه اتحادیـه تجـاري یـک برنامـه      . شود را در نظـر بگیرنـد   موافقتنامه تجاري آنها درج می

بینـی بـودن    کند که  متکی بر اصولی اسـت مبتنـی بـر قابـل درك و پـیش      هماهنگی را ایجاد می
تـاده  نهائی شود اما چندین بار به تعویق اف 1998 ئیهاین موافقتنامه قرار بود تا ژو. قوانین مبدأ است

این موافقتنامه به وسیله کمیته قوانین مبدأ در سازمان تجـارت جهـانی و یـک کمیتـه فنـی      . است
نتیجـه مـذاکرات ایـن کمیتـه     . شـود  تحت نظارت سازمان جهانی گمرك در بروکسـل اداره مـی  

ها بکارگرفتـه شـود و داراي    مجموعه قوانینی است که به وسیله تمامی اعضاء در تمامی موقعیت
  .اي ترجیحی با کشورها نباشدبرخورده
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  الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ قواعد مبدأالزامات 

منظور از کشـور مبـداء، کشـوري اسـت کـه در آنجـا کـاال تولیـد، مونتـاژ، پـردازش،           
است   (WCO)این تعریف تقریباً همان تعریف سازمان جهانی گمرك . شود فرآوري یا تهیه می

داء در ایران، صرف نظر از چگونگی عمل صادر کننده استفاده که در حال حاضر براي تعیین مب
معموالً صادر کننده نخست، در اظهارنامه گمرکی کشور مبداء را صریحاً قیـد و اظهـار   . شود می

گمرك پس از تسلیم اظهارنامـه، کـاال را معاینـه نمـوده و مراحـل زیـر را       . کند نامه را امضاء می
  . دهد انجام می

  . نماید را بازرسی و ارزیابی می مشخصات فنی کاال •
 . کند هاي روي کاال یا بسته بندي را با کیفیت کاال مطابقت می مارك و نوشته ،عالئم •

هـاي صــنعتی یـا کارشناسـان اســتعالم     درصـورت تردیـد در مبـداء ســاخت، از وزارتخانـه     •
 . کند می

 . نماید با مراجعه به بازار، مبداء کاال را سئوال می •

صـادر کننـده   . شـود  مرك، مجوزي به صادر کننده خـارجی تسـلیم مـی   پس از تائید گ
مقصـد  (مجوز گمرك را به اتاق بازرگانی برده و بر حسب اینکه کاال و کشـور محـل ورود آن   

گـواهی مبـداء یـا     Aاي باشد یا خیر، فرم  تحت شمول مقررات مربوط به ترجیحات تعرفه) نهایی
بعد از صدور گواهی مبداء صادر . شود ننده تسلیم میفرم عادي توسط اتاق بازرگانی به صادر ک

کننده با مراجعه بـه سـفارت یـا کنسـولگري کشـور مقصـد واقـع در ایـران، مهـر و امضـاء اتـاق            
رساند و بـراي ذینفـع در مقصـد ارسـال      بازرگانی را به تصدیق سفارت یا کنسولگري مربوطه می

و تشریفات معمـول اداري اسـت و قـانون خاصـی     ها  قواعد مبداء در ایران مبتنی بر رویه. دارد می
هـا و انطبـاق آن بـا موافقتنامـه مبـداء دور       در این زمینه وجود ندارد و لذا تغییر احتمالی این رویه

هـاي گمرکـی،    لذا با توجه به اینکـه ایـران معمـوالً در ترتیبـات و رویـه     . باشد اروگوئه سهلتر می
آورد و از روشـها و تعـاریف و    رکی بـه عمـل مـی   هاي الزم را با شوراي همکاري گم هماهنگی

جوید و با عنایت به اینکـه ایـن شـورا در برنامـه هماهنـگ سـازي        اصطالحات این شورا بهره می
توان انتظار داشت که ایران نیز حتی در صورت عدم عضـویت در سـازمان    نقش مهمی دارد، می

شده در زمینه قواعد مبداء پیروي کند  جهانی تجارت بتواند از این مقررات بین المللی و پذیرفته
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  . و مشکل خاصی متوجه کشور نیست

  
 هاي صدور مجوز ورود موافقتنامه رویه

محصول دور توکیو اسـت کـه بعـداً در     ،(ILP)هاي صدور مجوز ورود موافقتنامه رویه
با توجه به اینکه رویه هـاي صـدور مجـوز ورود یکـی از مصـادیق      . دور اروگوئه تکمیل گردید

رود و با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از کشـورهاي در   به شمار می اي دي موانع غیر تعرفهج
هاي صدور مجـوز   حال توسعه در راستاي نیازهاي تجاري، توسعه اي و مالی خاص خود از رویه

دات اي مغایر با اصـول تعهـ   ها به گونه کنند، به منظور اینکه استفاده از این رویه ورود استفاده می
ها در چارچوب  صورت نگیرد، تعهدات کشورهاي استفاده کننده عضو از این رویه 1994گات 

  .تعیین شده است موافقتنامهاین 
جـواز واردات در سـازمان تجـارت جهـانی مشـمول مقـررات        ،برخالف روند گذشـته 

ف و موافقتنامه جواز واردات حاوي این نکته است که پروسه جواز باید سـاده شـفا  . خاص است
خواهد که اطالعات کافی در مـورد   ها می به عنوان مثال، موافقتنامه از دولت. بینی باشد قابل پیش

خواهـد   ها می این موافقتنامه همچنین از دولت. نحوه اعطاي جواز واردات براي تجار منتشر کنند
جدید جواز که چگونه کشورها باید سازمان جهانی را از تغییر پروسه موجود و یا معرفی پروسه 

هـا از پروسـه    به عالوه موافقتنامه خطوط راهنمایی را بـراي ارزیـابی دولـت   . واردات مطلع سازند
  .جوازهاي واردات ارائه کرده است

شوند اگـر شـرایط مشخصـی بـرآورده      برخی از این جوازها به طور خودکار اعطاء می
اتی مشخص کرده است تـا ایـن   هایی را براي اعطاي جوازهاي وارد توافقتنامه ویژگی. شده باشد
در عـین حـال برخـی    . ها به عنوان مانعی محدودکننده براي گسترش تجارت تلقی نشـوند  پروسه

در این مورد موافقتنامه سـعی دارد کـه عوامـل    . شود دیگر از جوازها به طور خودکار اعطاء نمی
. محـدود نکنـد   محدودکننده و مانع را بـه حـداقل ممکـن برسـاند تـا کارهـاي اداري تجـارت را       

روز درگیـر   30هاي دخیل در امر اعطاي جواز نباید بیش از  دارد که سازمان موافقتنامه عنوان می
  ).روز در صورتی که تمامی تقاضاها با یکدیگر ارزیابی شوند 60. (ارزیابی  یک تقاضا باشند

 در ایـن موافقتنامــه صـدور مجــوز بـه عنــوان رویـه اداري مــورد اسـتفاده بــراي اجــراي     
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که مستلزم تسلیم درخواست یـا سـایر اسـناد بـه     . هاي صدور مجوز ورود تعریف شده است رژیم
اند که به منظور جلوگیري  در موافقتنامه، اعضا تضمین کرده. باشد هاي اداري مربوطه می دستگاه

هـاي   هـا ایجـاد شـود، رویـه     از انحراف در تجارت که ممکن است از اعمال نامناسـب ایـن رویـه   
ورد استفاده براي صدور مجـوز ورود را بـا در نظـر گـرفتن اهـداف توسـعه اقتصـادي و        اداري م

نیازهاي مالی و تجاري کشورهاي در حال توسعه عضو به ترتیبی کـه در موافقتنامـه تفسـیر شـده     
  .انطباق دهند

هـاي   تصریح شده است که قواعد و تمام اطالعات مربوط به رویه 1موافقتنامه 5در مادة 
واست و فهرست محصوالتی که براي آنها صـدور مجـوز الزم اسـت بایـد بـه کمیتـه       تسلیم درخ

اي منتشر شود که دولـت و تجـار از آنهـا آگـاهی      صدور مجوز ورود اطالع داده شود و به گونه
اگر تمـاس بـا بـیش از    . متقاضیان مجوز ورود تنها باید با یک دستگاه اداري تماس بگیرند. یابند

رکـن اداري   3اجتناب ناپذیر باشد، متقاضیان الزامی ندارند که با بیش از  یک رکن اداري کامالً
هـایی را بـراي صـدور مجـوز وضـع       موافقتنامه، کشورهایی که رویه 5طبق ماده . در تماس باشند

روز پـس از انتشـار بایـد بـه      60آورنـد، مراتـب را ظـرف     کنند یا در آنها تغییرات بوجود مـی  می
 . برسانند) مرکب از نمایندگان هر یک از اعضاء( اطالع کمیته صدور مجوز

هاي صـدور مجـوز    ، رویهموافقتنامهبه طور کلی و براساس تعاریف بعمل آمده در این 
  : ورود به دو دسته تقسیم می شوند

هـاي صـدور مجـوز خودکـار رویـه       رویـه . )اتوماتیک(هاي صدور مجوز خودکار  رویه -1
مول مجوز، اثرات محدود کننده تجاري نداشته هایی هستند که بر واردات کاالهاي مش

باشند یعنی اینکه هر شخصی که الزامات حقوقی مربوطـه را بـراي فعالیـت در عملیـات     
وارداتی محصول مشمول مجوز رعایت کنـد، واجـد شـرایط بـراي درخواسـت و اخـذ       
مجوز ورود باشد و همچنین درخواستهاي مجوز را در هر روز کـاري قبـل از تـرخیص    

از گمرك بتوان تسـلیم نمـود و درخواسـتهاي اخـذ مجـوز ورود فـوراً و حـداکثر         کاال
  . ظرف ده روز کاري مورد موافقت قرار گیرد

هرگونه رویـه اي خـارج از دامنـه    ). غیر اتوماتیک(رویه هاي صدور مجوز غیر خودکار -2
 

  .، سازمان مدیریت صنعتی1375ر سازمان جهانی تجارت بر صنعت، بار عضویت ایران ثبررسی آ - 1
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هـاي غیـر خودکـار قـرار      هاي صدور مجوز خودکار، آن را در زمره رویـه  تعریف رویه

  .اهد دادخو
هاي صدور مجوز در برگیرنده اطالعات زیر خواهـد   هاي مربوط به وضع رویه اطالعیه

  :بود
  هاي صدور مجوز فهرست محصوالت مشمول رویه -1
 محل تماس جهت کسب اطالعات راجع به شرایط الزم براي پذیرفته شدن -2

 ها ارکان اداري براي تسلیم درخواست -3

 .مجوز در آن منتشر شده استاي که رویه صدور  تاریخ و نام نشریه -4

 .مشخص ساختن این امر که آیا رویه صدور مجوز اتوماتیک یا غیراتوماتیک است -5

 .هاي صدور اتوماتیک مجوز ورود ذکر هدف اداري در مورد رویه -6

بایسـت در   هاي صدور غیر اتوماتیک مجوز ورود اشاره به اقدامی که مـی  در مورد رویه -7
 .ذیردجریان رویه صدور مجوز انجام پ

ذکر مدت مورد انتظار براي اجراي رویه صدور مجـوز چنانچـه بتـوان ایـن مـدت را بـا        -8
 .اي از احتمال تعیین نمود و در غیر این صورت ذکر دلیل عدم ارائه این اطالعات درجه

هاي صدور اتوماتیـک و غیـر اتوماتیـک مجـوز ورود بـا       موافقتنامه رویه 3و  2در مواد 
ت که در هر حال نباید اثرات محدودکننـده یـا انحرافـی بـر واردات     جزئیات تشریح گردیده اس

زدایی در  هاي اخیر کشورها در جهت مقررات شایان ذکر است که با توجه حرکت. داشته باشند
شان از حجم تجارتی که تحت پوشش مجوزهاي وارداتی است به میـزان زیـاد    هاي تجاري رژیم

هاي مهمی براي آن بخش از تجارت  فقتنامه دستورالعملبا این حال در این موا. کاسته شده است
شود ارائه گردیده است و از کشورها خواسـته   که عمدتاً به کشورهاي در حال توسعه مرتبط می

بینـی را رعایـت    االمکان در وضع این مجوزها سهولت، شـفافیت و قابلیـت پـیش    شده است حتی
  .کنند

لـزوم از رویـه هـاي صـدور مجـوز       کلیه اعضا تشویق و ترغیـب شـده انـد در صـورت    
همچنین پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غیـر خودکـار نبایسـتی از    . خودکار استفاده بعمل آورند

بـه موجـب موافقتنامـه حاضـر هیچیـک از اعضـا نمـی توانـد متقاضـیان          . شصت روز تجاوز کند
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رویـه هـاي   همچنـین در  . درخواست اخذ مجوز ورود را به بیش از سه رکن اداري ارجـاع دهـد  

شـود، بایـد میـزان     صدور مجوز غیر خودکار چنانچه محدودیتهاي مقداري و سـهمیه اعمـال مـی   
ها به کشورهاي ذینفع اطالع داده شود و در تخصیص سهیمه ها توجـه الزم   تخصیص این سهمیه

 .به مقادیر اقتصادي و امکان واردات از منابع دور دست صورت گیرد

   .الزم االجرا است سازمان تجارت جهانیعضا براي کلیه ا موافقتنامهاین 
  الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ صدور مجوز ورودالزامات 

. باشـند  شـوند، محـدود کننـده مـی     در ایران غالباً مجوزهایی که براي واردات برقرار می
وضع مجوز براي هر ردیف یا گروه کاال، به منزله آن اسـت کـه ورود آن ردیـف یـا گـروه از      

مسـتلزم بررسـی و اعمـال    ) حمایت از تولید کننده یا مصـرف کننـده  (ها به دالیل اقتصادي کاال
ضوابط خاصی تا حصول اطمینان از ساخت یا عدم ساخت یا تولید در داخل، همچنین سقف و 

افتد که وضع مجوز به  بندرت اتفاق می. باشد میزان معینی که باید هنگام ورود رعایت شود، می
در صدور مجوزهـاي ورود  . از واردات کاالهاي با کیفیت نازل صورت گیردمنظور جلوگیري 

قـانون مقـررات صـادرات و واردات مصـوب      2طبق ماده » مشروطـ «براي کاالهاي به اصطالح 
آییننامۀ اجرائی قانون مقـررات صـادرات و واردات مصـوب اردیبهشـت      2و مادة  1372مهرماه 

تقریبـاً در مـورد    23/2/1379یـأت وزیـران مـورخ    ه 21092/ت/59174و مصوبۀ شـمارة   1373
هـاي دیگـر نظیـر     تمامی کاالهاي مشروط اجازه وزارت بازرگانی مورد نیاز اسـت و وزارتخانـه  

بهداشت و درمان و آمـوزش پزشـکی، نفـت و مشـابه آن در      ،صنایع، کشاورزي، معادن، دفاع،
  . موارد مختلف بایست اقدام به صدور مجوز ورود نمایند

شـود، بـیش از هـر چیـز بـه حمایـت دولـت از         هایی که براي صادرات برقرار مـی مجوز
مصرف کنندگان داخلی اعم از واحدهاي تولیـدي صـنعتی و کشـاورزي و مصـرف کننـدگان      

در ایـران  . شـود  کنند مربوط مـی  عادي که کاال را مستقیماً براي رفع نیازهاي روزمره استفاده می
ــر وزارت بازرگــانی کــه همچــ   ــار دارد عــالوه ب ــورد واردات بیشــتر مجوزهــا را در اختی . ون م

هاي صنایع، کشـاورزي، معـادن، بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی نیـز مرجـع          وزارتخانه
  . باشند صدور مجوزهاي صادرات می

هـاي   براي اخذ مجوز ورود کاالهاي مشروط بـر حسـب اینکـه مجـوز ورود در وزارت    
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  : رددمختلف صادر شود باید مراحل ذیل طی گ

  ارائه پیش فاکتور به وزارتخانه ذیربط  -1
 ارائه کاتالوگ یا شرح جزئیات کاال و در مورد مواد شیمیایی ارائه بروشور -2

 ارائه نمونه در صورتی که براي صدور مجوز نیاز باشد -3

  :تطبیق مشخصات کاال با ضوابط مورد نظر براي صدور مجوز که ممکن است  -4
هاي متنوع صنعت یا  اشد که به محدودیتدر رابطه با ساخت یا عدم ساخت ب •

  .صنف بستگی دارد
در رابطه با رعایت سقف معینی از کاالهاي وارداتی باشد به نحوي که  •

برآوردهاي رسمی انجام شده از تولید و مصرف داخلی سقف واردات را 
  .  نمایند مشخص می

  . استعالم از واحدهاي تولیدي در زمینه ساخت یا عدم ساخت -5
  . اطالعات از واحدهاي تولیدي در زمینه میزان تولید و غیره جمع آوري -6

در صورتی که کاال در داخل ساخته شود، تعرفـه را اداره تعیـین ارزش تعرفـه گمـرك     
  .کند کند و به دلیل ساخت داخلی کاال تعرفه را نیز باال حساب می محاسبه می

هایی که  کمیسیوندر صورت بروز اختالف در ساخت یا عدم ساخت کاال، موضوع در 
به موجب مقررات صادرات و واردات براي رفع اختالف بین صاحب کاالي مـورد سـفارش و   

عـالوه بـر مجوزهـا،    . گـردد  شـود، مطـرح مـی    واحد صدور مجوز وزارتخانه ذیربط تشکیل مـی 
  : هایی براي واردات و صادرات مطرح هستند که در مورد واردات عبارتند از گواهینامه

  )مانند مواد غذائی(داردهاي اجباري براي برخی از اقالم گواهی استان •
اخـذ ایـن گـواهی از    ). مانند اقالم بهداشتی، آرایشـی، غـذایی و دارو  (گواهی بهداشت  •

در این ارتبـاط  . باشد بر می اي برخوردار است و بسیار طوالنی و زمان بورکراسی پیچیده
. شود تی و دانشگاهی منوط میگاه صدور مجوز به  اخذ پاسخ آزمایشات مراکز تحقیقا

شود که بـر مشـکالت    هاي مصرف کاالي مربوطه در اروپا نیز خواسته می اخیراً گواهی
معروف شده اسـت و بـر مبنـاي آن واردکننـده      EU-Saleاین گواهی به . افزاید فوق می

 . رسد باید با ارائۀ مدارك ثابت کند که این کاال در اروپا به مصرف می
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 دامی و یا نباتی  گواهی قرنطینه •

 گواهی سازمان انرژي اتمی  •

 گواهی وزارت ارشاد اسالمی  •

 گواهی وزارت پست و تلگراف و تلفن  •

 گواهی وزارت نیرو  •

 ها حسب مورد  سایر گواهی •

در خصـوص واردات کـاال الزامـات    . شود براي صادرات نیز عیناً موارد فوق اعمال می
   :قانونی متعددي وجود دارد که عبارتند از

  ثبت سفارش در وزارت بازرگانی  -1
 . کنند هاي ایرانی را اختیار می غالباً تجار بیمه. هاي بیمه بیمه کاال نزد شرکت  -2

هایی بـراي   استفاده از وسائل حمل و نقل ایرانی تخفیف. استفاده از وسایل حمل و نقل -3
 . شود بازرگانان ایرانی را شامل می

  واردات در مقابل صادرات  -4
  ط صادر کننده منحصراً توس •
با ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که واردکننـده از آنهـا خریـداري کـرده      •

 . است

  واردات قبل از صادرات  -5
 واردات از محل مبادالت مرزي  -6

 ) پیله وري(واردات از محل پایاپاي مرزي  -7

 واردات از محل ارز خدمات ایرانیان شاغل در خارج  -8

 Truck Systemه بیع متقابل بصورت واردات از محل قراردادهاي موسوم ب -9

 )بیشتر در مورد متخصصین(واردات در مقابل دریافت مزد بصورت ارز  - 10

 )همواره در شمول موارد کاالها دچار تغییر است(واردات بدون انتقال ارز  - 11

 سایر موارد  - 12

ــذکر مــی  ــزام قــانونی مطــرح باشــد و   هــر یــک از مــوارد فــوق ال ــد بعنــوان یــک ال توان
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گرچه باید اذعان داشت که ضوابط فوق . ب مورد ملزم به رعایت آنها هستندواردکنندگان حس

افتـد کـه محمولـۀ     براي مثـال بسـیار اتفـاق مـی    . نماید در اجرا  مشکالت بیشتري را نیز ایجاد می
فرسـتد و   هایی از آن را بـه آزمایشـگاهها مـی    رسد و ادارة گمرگ نمونه وارداتی به گمرك می

انجامد و نهایتاً در صورت مثبت بودن جواب آزمایشـگاه   به طول می دریافت جواب چندین ماه
  .گردد هزینۀ انبارداري نیز بر واردکننده تحمیل می

المللــی فعــال نیســت و مشــکالت  سیســتم بــانکی ایــران در عرصــۀ خــدمات بــانکی بــین
ن ربـا  ها و مشکالت ناشـی از قـانون بانکـداري بـدو     اي از بابت عدم فعالیت در این زمینه عدیده

بـراي مثـال سیسـتم بـانکی در زمینـۀ      . شود باعث وارد آمدن بار مالی و زمانی زیادي به تجار می
گشایش اعتبار براي کاالي ترانزیت مشکل دارد و تاجر باید کاال را یکبار وارد نماید و مجـدداً  

در  .این عمل موجب انجام تمام تشریفات واردات و صادرات براي آن کاال اسـت . صادر نماید
نمایند  اي به سرعت اقدام به گشایش اعتبارات اسنادي می این ارتباط بانکهاي کشورهاي حاشیه
گاه حتی براي افتتاح اعتبارات اسنادي بانکهاي مزبور . شود و منافع آن نیز عاید همان بانکها می

آن را دهنـد تـا پـس از واردات و فـروش کـاال       منابع اعتباري نیـز در اختیـار بازرگـان قـرار مـی     
اول واردکننـده  . در سیستم بانکی ایران استفاده از این اعتبار بسیار مشکل اسـت . پرداخت نماید

مجدداً آن را از بانک خریداري کند که . باید کاال را وارد کند و سپس آن را به بانک بفروشد
  . بتواند از این طریق از تسهیالت واردات استفاده نماید

اتی نظیر قیمـت گـذاري، پیمـان ارزي و فـروش ارز بـه نـرخ       در مورد صادرات نیز الزام
براسـاس قـانون معافیـت    . تعیین شده به بانک مرکزي مطرح بوده که تدریجاً از بین رفتـه اسـت  

صادرات کاال و خدمات از  1379صادرات کاال و خدمات از پرداخت عوارض مصوب اسفند 
هـا، سـازمانها، نهادهــا،    تخانــهباشـند و هیچیـک از وزار   پرداخـت هرگونـه عـوارض معــاف مـی    

دستگاههاي اجرایی، شـهرداریها و شـوراهاي محلـی، اسـتانی و کشـوري مجـاز نیسـتند کـه از         
  . شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند کاالها یا خدماتی که صادر می

شـان  مقایسه الزامـات قـانونی مجـوز ورود در ایـران بـا موافقتنامـه صـدور مجـوز ورود ن        
هـاي   اوالً دسـتگاه . هاي اداري ایران با مفاد ایـن موافقتنامـه فاصـله زیـادي دارد     دهد که رویه می

هاي متعددي در رابطـه بـا    زیادي در ایران در صدور مجوز ورود دخالت دارند و ثانیاً گواهینامه
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کنـد،   ر مـی هاي اداري را بیشت واردات برخی از کاالها مورد نیاز است و این خود تعداد دستگاه

عـالوه  . سازد رعایت اصل سهولت که در موافقتنامه مورد تاکید قرار گرفته، را دچار مشکل می
  . هاي اداري ایران وجود ندارد بر این مکانیزم صدور اتوماتیک مجوز ورود در رویه

تغییـرات مکــرر در مقــررات اداري مربــوط بـه صــدور مجوزهــاي ورود و عــدم انتشــار   
ها و تجار خارجی از آنها نیز از دیگـر مـوارد    تغییرات و عدم اطالع دولت عمومی و بموقع این
هـاي صـدور مجـوز در ایـران بـا مفـاد موافقتنامـه صـدور مجـوز دور اروگوئـه            عدم تطابق رویه

البتــه علیــرغم ایــن نقــاط افتــراق، بایــد متــذکر شــد کــه موافقتنامــه مزبــور، از جملــه  . باشــد مــی
  .لزم تغییرات زیادي در رژیم تجاري ایران باشدهایی نیست که مست موافقتنامه
  

 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
با توجه به نقش خدمات در تجارت کاال و حجم قابل توجه تجـارت خـدمات از کـل    
تجارت جهان، در حالیکه تا پیش از دور اروگوئـه آزاد سـازي تجـاري صـرفاً بـه کـاال محـدود        

قی منسجم درخصوص تجارت خدمات، منجر به طرح شد، نیاز به وجود یک چارچوب حقو می
عمـومی تجـارت    موافقتنامـه حاصل ایـن مـذاکرات،   . موضوع در مذاکرات دور اروگوئه گردید

  . به اجرا گذاشته شد 1995خدمات می باشد که از ژانویه سال 
اي بـراي   در برگیرنده اصول و قواعد چند جانبـه  ،(GATS)موافقتنامۀ تجارت خدمات 

اي بـراي رشـد اقتصـادي     مات با هدف آزاد سازي تـدریجی آن و بـه عنـوان وسـیله    تجارت خد
در ایـن موافقتنامـه از   . باشـد  هاي تجـاري و توسـعه کشـورهاي در حـال توسـعه مـی       تمامی طرف

کشورها خواسته شده ضمن فراهم کردن تسهیالت الزم براي مشـارکت بیشـتر در تجـارت بـین     
  . مات و کارآیی و رقابت پذیري آن را تقویت کنندالمللی خدمات، ظرفیت داخلی بخش خد

هـا بـا    موافقتنامه عمومی تجارت خدمات بین تعهدات و نظامات کلی که تمامی طـرف 
که مهمترین آنها تعمـیم شـرط اصـل دول کاملـه الـوداد بـه       (پذیرند  امضاي موافقتنامه آنها را می

بـه بـازار، رفتـار ملـی و      براي تعهدات خاص هر بخش در مـورد دسترسـی  ) بخش خدمات است
شود، تمایز  دیگر تعهدات اضافی که موضوع مذاکرات معینی است و در جدول تعهدات قید می

در واقع یکی از نکات بسیار مهم این موافقتنامه که مرهون تالش کشورهاي در . قایل شده است
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چوب بـدین معنـی کـه پـذیرش چـار     . حال توسعه است، در همـین تمـایز تعهـدات نهفتـه اسـت     

موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات کلی، به منزله اعطاي امتیاز جهت دسترسی به بخـش خـدماتی   
بلکه قبول تعهدات در مورد هر بخش خدمات و اعطاي امتیـاز دسترسـی دیگـر    . باشد خاص نمی

اعضاي گات به آن بخش موضوعی است که در مذاکرات مربوط به تنظیم جداول تعهدات هـر  
هـاي توسـعه    هـایی کـه آزاد سـازي آنهـا بـا اسـتراتژي       ها و یا زیـربخش  سب بخشکشور و به تنا

بینی  شیوه عرضه خدمات پیش 4در موافقتنامه . گیرد کشورها سازگاري دارد مورد بحث قرار می
  : شده است

اي کـه در کشـور    عرضه از طریق مرزها، استفاده کننـده، خـدمات را از عرضـه کننـده     -1
  .دارد میدیگري مستقر است دریافت 

مصرف در خارج، استفاده کننده، خدمات را در خـارج از کشـور محـل اقامـت خـود       -2
 . کند مصرف می

حضور تجاري، عرضه کننده خدمات، تسهیالت خدماتی خـود را در کشـور مصـرف     -3
 . کند کننده خدمات تاسیس می

جابجایی اشخاص حقیقی، عرضه کننده خدمات به عنوان شخص حقیقی بطور موقـت   -4
 . ر مصرف کننده خدمات حضور دارددر کشو

همانطور که گفته شد، اصل دول کامله الوداد، جزء تعهدات کلـی موافقتنامـه تجـارت    
اصـل اسـتثنائات و   . خدمات است که تمامی اعضاء باید آن را در قبـال یکـدیگر رعایـت نماینـد    

به بازار تنهـا در   رعایت دیگر اصول گات نظیر رفتار ملی و دسترسی. هاي معینی نیز دارد معافیت
هـاي عرضـه خـدماتی قابـل اعمـال اسـت کـه هـر کشـور در           ها و شیوه ها، زیر بخش مورد بخش

در موافقتنامـه تجـارت خــدمات ایـن حـق بــراي     . جـداول تعهـدات خــود آنهـا را پذیرفتـه باشــد    
هـاي خـدماتی خـود را     تواننـد آزادسـازي بخـش    کشورهاي در حال توسعه پذیرفته شده که مـی 

کننـد کـه آنهـا را در    ) بویژه کشورهاي پیشـرفته (انجام اقداماتی از سوي دیگر اعضاء  مشروط به
هـاي   هـاي اطالعـاتی و کانـال    مثالً از طریـق دسترسـی بـه شـبکه     -هاي خدماتیشان  تقویت بخش

  . کمک نمایند -توزیع یا دسترسی به تکنولوژي 
یم شـده انـد کـه از    زیـر بخـش تقسـ    155بخش و  12خدمات به  موافقتنامهبرمبناي این 



 133
، مخـابرات، حمـل ونقـل، سـاختمان،     )بانـک و بیمـه  (توان خدمات مالی شامل  مهمترین آنها می

بـه   موافقتنامـه همچنـین در ایـن    .اي را نـام بـرد   گردشگري، خدمات بازرگانی و خـدمات حرفـه  
ماهیت متفاوت خدمات و کاال، چهار شیوه عرضه براي خدمات تعریف شـده اسـت کـه     واسطه
  :موارد زیر است لشام
  کننده حضور تجاري عرضه کننده خدمات در کشور مصرف §
  کننده کننده در کشور عرضه حضور مصرف §
  عبور خدمات از مرز §
  عبور موقت اشخاص حقیقی §

تواننـد بـر اسـاس نتـایج      پـذیر اسـت و کشـورها مـی     خدمات انعطاف موافقتنامهساختار 
هـاي عرضـه خـدمات، تعهـداتی را      ه ا و شیومذاکرات خود با سایر اعضا سازمان در برخی بخشه

اصـول ایـن   . سـازگار نماینـد   موافقتنامـه بپذیرند و مقررات داخلی خود را در آن بخشها بـا مفـاد   
 . باشد یشامل اصل دولتهاي کامله الوداد، رفتار ملی و شفافیت م موافقتنامه

گسـترش  کشـورها متعهـد بـه آزادسـازي تـدریجی بـه منظـور         موافقتنامـه براساس ایـن  
. گیـرد  دسترسی به بازار خدمات گردیده اند کـه از طریـق ادوار مـذاکراتی متـوالی صـورت مـی      

آغـاز گردیـده اسـت و در     2000اولین دور مذاکرات آزادسازي تجارت خدمات از ژانویه سال 
نتـایج ایـن مـذاکرات در جـداول تعهـدات خـاص هـر کشـور کـه جـزء           . حال حاضر ادامه دارد

   .شود گردد، گنجانده می تلقی می موافقتنامهالینفک 
با توجه به اهداف موافقتنامه عمـومی گـات راجـع بـه تجـارت خـدمات در خصـوص        
جابجایی اشخاص حقیقی نیز به منظور ایجاد توازن در منافع حاصـل تصـمیماتی اتخـاذ گردیـده     

به منظور تسهیل در دستیابی شرکت کننـدگان بـه سـطوح بـاالتر خـدمات، مـذاکرات در       . است
مورد آزادسازي بیشتر، با توجه بـه ضـمیمه موافقتنامـه تجـارت خـدمات در خصـوص جابجـایی        

نماینـدگیهاي عرضـه   (تواننـد تعهـداتی را در خصـوص افـراد عـادي       افراد، کشورهاي عضو مـی 
  . اعمال کنند) کنندگان خدمات، مدیران اجرایی، متخصصان

  الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ تجارت خدماتالزامات 
شـود،   در ایران آنچه که به بخش صنعت در مجموعـه فعالیتهـاي خـدماتی مربـوط مـی     
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هاي سازمان تجارت جهانی، این نوع خـدمات، زیـر    بندي در طبقه. خدمات فنی و مهندسی است

بـر  . قـرار دارنـد   (Engineering Services)بخش خدمات تجاري و در زمره خـدمات مهندسـی   
در قالـب تعهـدات خـاص ایـن موافقتنامـه، دادن امتیـاز در مـورد        طبق مفاد موافقتنامه خدمات و 

خدمات فنی و مهندسی به این معنا است که این بخش در اقتصاد صنعتی ما به سطحی از توسـعه  
تواند در مقابل صـادرات خـدمات مهندسـی کشـورهاي دیگـر، بـویژه کشـورهاي         رسیده که می

و دقیق از وضعیت خدمات مهندسی در ایران،  این امر مستلزم شناخت کامل. پیشرفته رقابت کند
هاي فعال در این زمینه، میـزان صـادرات آنهـا و دیگـر      کیفیت این خدمات، توان رقابتی شرکت

اگر چه اطالعات اقتصـادي جهـت مقایسـه و ارزیـابی در ایـن زمینـه       . هاي مربوطه است شاخص
هاي مهندسی  ت در مجموعه فعالیتاما با توجه به جوان بودن این گونه خدما. عمالً وجود ندارد

توان گفت که ایران هنوز تا رسیدن به مرحله رقابت پذیري در زمینه صـدور خـدمات    کشور می
ــذا دادن امتیــاز در ایــن بخــش،    مهندســی در بازارهــاي جهــانی راه درازي در پــیش رو دارد و ل

ا کـه از نظـر اقتصـادي،    اما از آنجـ . سازد هاي اولیه این بخش خدماتی را دچار مشکل می پتانسیل
طلبـد کـه در قالـب     وري صادرات این بخش به مراتـب بـیش از صـادرات کـاال اسـت، مـی       بهره

هـاي رشـد و توسـعه آن بـا هـدف حضـور در بازارهـاي         هاي منطقی و جهت دار، زمینـه  حمایت
هاي بین المللی، مستلزم شـناخت کـافی    طبعاً چگونگی حضور در صحنه. المللی فراهم گردد بین

هـاي صـنعتی    باشد و باید توجه داشت که خدمات فنی و مهندسی تنها به فعالیت از این بخش می
گردد، بلکه صنایع نفت و پتروشـیمی   هاي تابعه منحصر نمی در محدوده وزارت صنایع و شرکت
  . و نیرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد

  
 يحقوق مالکیت فکر يتجار يها موافقتنامه جنبه
هـاي   بـویژه در حیطـه تکنولـوژي    –هاي اخیـر   سریع تکنولوژیک در سال هاي پیشرفت

اطالعاتی، عالوه بر ایجاد بازارهاي جدید، فرآیندهاي تولید و نوآوري را کامالً متحول ساخته و 
از سوي دیگر رشد تکنولوژیک برخی از . المللی را دگرگون ساخته است هاي بین ماهیت رقابت

ن باال بردن قدرت رقابتی و افزایش صادرات محصوالت صنعتی کشورهاي در حال توسعه، ضم
هاي نسبی سنتی ممالک پیشرفته مورد تهدیـد   آنها به بازارهاي جهانی، موجب گردیده که مزیت
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هـاي تجـاري، سـبب گردیـده کـه       این تحـوالت و نیـز جهـانی شـدن ماهیـت رقابـت      . قرار گیرد

المللـی بـه    م خـود در بازارهـاي بـین   کشورهاي توسـعه یافتـه بـراي حفـظ قـدرت رقابـت و سـه       
هاي دیگري روي آورند که اساس آنها بر حمایت از حقوق مالکیت معنوي یا حمایت  استراتژي
  . باشند هایی استوار است که بر دانش و اطالعات متکی می از حیطه

بـویژه  (بعبارت دیگر کشورهاي پیشرفته بعلت ورود رقباي جدید به بازارهـاي جهـانی   
و افزایش نگرانی آنهـا در از دسـت دادن تـدریجی قـدرت رقـابتی      ) تازه صنعتی شدهکشورهاي 

هایی که قبالً در آنها از مزیت نسبی برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالکیـت   خود در حیطه
المللـی   هاي نسبی جدید خود مطرح و آن را در قالب توافقات بـین  معنوي را بعنوان اساس مزیت

هاي اخیر از اهمیت زیادي نزد ممالک توسـعه یافتـه برخـوردار     این امر در سال. دمند سازن قاعده
هاي تجاري نیز گردیده که حتی به اقدامات جبرانی از  شده و در برخی موارد موجب بروز تنش
  . سوي این کشورها نیز  منجر شده است

حـات  خـود، اعطـاي ترجی   1984بطور مثال آمریکا در قانون تجارت و تعرفـه مصـوب   
به کشورهاي در حال توسعه را، منوط بـه حمایـت کـافی و مـوثر ایـن      ) GSPدر قالب (اي  تعرفه

این قانون، رئـیس جمهـور آمریکـا را     301بخش . کشورها از حقوق مالکیت معنوي نموده است
هـاي تجـاري ناموجـه و غیرمنطقـی مبـادرت       مجاز دانسته که تجارت با کشورهایی کـه بـه رویـه   

 1988این اقدامات محدود کننـده تجـاري در قـانون تجـارت مصـوب      . ود نمایدورزند، محد می
در این قانون به نمایندگی بازرگانی آمریکا اختیـار  . آمریکا نیز به شکل حادتري دیده شده است

داده شده که ضمن تهیه فهرستی از اسامی کشورهایی که ناقض حقوق مالکیت معنـوي هسـتند،   
اتحادیـه  . هاي تجاري بر علیه آنها اعمـال نمایـد   ین شده،  مجازاتبا اعالم یک ضرب االجل تعی

اروپا نیز در معامالت تجاري خود با کشـورهاي در حـال توسـعه، موضـوع حمایـت از مالکیـت       
معنوي را دنبال کرده و این اختیار را براي خود قائل است که در صورت نقض ایـن حقـوق، بـه    

  . اقدامات یکجانبه متوسل گردد
بـه عنـوان یکـی از     (TRIPs) حقـوق مالکیـت فکـري    يهـاي تجـار   تنامـه جنبـه  وافقم  

مورد توافـق   1994آوریل  15مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ 
سـازمان  هـاي   این موافقتنامه که هم چنین یکی از سه رکـن اصـلی موافقتنامـه   . نهایی قرار گرفت
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مربـوط بـه تجـارت خـدمات،      موافقتنامـه ي مربوط به تجارت کاال، ها موافقتنامه( تجارت جهانی

اسـت، از اسـناد غیـر قابـل تفکیـک دور اروگوئـه       ) مربوط به حقـوق مالکیـت فکـري    موافقتنامه
ها در خصوص حقوق مالکیت فکـري بـه    از جامعترین و کاملترین موافقتنامه محسوب گردیده و

از مهمتـرین ویژگیهـاي ایـن    . جـود داشـته اسـت   المللـی و  آید که تاکنون در سطح بـین  شمار می
 :توان به موارد ذیل اشاره نمود می موافقتنامه

از نظر پوشش، انواع مختلف حقـوق مالکیـت فکـري از قبیـل حـق       TRIPs   موافقتنامه -1
حقوق اجرا کننـدگان، تولیـد کننـدگان آثـار صـوتی، و      (نسخه برداري و حقوق جانبی 

، عالئم تجاري، عالئم جغرافیایی، طرحهاي صنعتی، )پخش رادیو تلویزیونی سازمانهاي
و  (Integrated Circuits)هـا   چیـپ حق اختراع، طرحهاي سـاخت مـدارهاي یکپارچـه    

 .گردد اطالعات افشاء نشده را شامل می

ضمن تعیین استانداردهاي حداقل به برخی از کنوانسیونهاي سـازمان   TRIPs موافقتنامه -2
ز قبیل کنوانسـیون پـاریس بـراي حمایـت از مالکیـت      ا (WIPO) جهانی مالکیت فکري

صنعتی، کنوانسیون برن بـراي حمایـت از آثـار ادبـی و هنـري، کنوانسـیون بـین المللـی         
حمایــت از اجراکننــدگان و تولیــد کننــدگان آثــار صــوتی و ســازمانهاي پخــش رادیــو  

و معاهـده مالکیـت فکـري در خصـوص طرحهـاي سـاخت       ) کنوانسیون رم(تلویزیونی 
اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را الزم االجرا ) معاهده واشنگتن( رهاي یکپارچهمدا

 .دانسته است

مـدنی و   ،با تأکید بر مسأله اجرا به مواردي از قبیل رویه هـاي اداري  TRIPs  موافقتنامه -3
کیفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقـدامات مـوقتی و تـأمینی و رویـه هـاي      

 .جرا در مرزها بیان می داردخاصی را جهت ا

سـازمان تجـارت   در خصـوص حـل و فصـل دعـاوي میـان اعضـاي        TRIPs  موافقتنامه -4
رکــن حــل اخــتالف را صــالح در رســیدگی دانســته و برابــر تفــاهم نامــه حــل   ،جهــانی
 .موضوع به رکن حل اختالف ارجاع و در آنجا راي نهایی صادر خواهد شد،اختالف

هاي این موافقتنامـه   حق اختراعات، یکی از مهمترین جنبهمقررات مربوط به حمایت از 
موافقتنامه، تمامی اختراعات اعم از تولیدات یا مراحـل پـردازش در کلیـه     27طبق ماده . باشد می
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هاي تکنولوژیک و بدون اعمال تبعیض بر حسب مکان اختراع و اینکـه محصـول وارداتـی     زمینه

طبق این ماده هرگونـه برخـورد متفـاوت بـا     . رار گیرنداست یا تولید داخلی، باید مورد حمایت ق
البتـه ایـن   . باشـد  اختراعات براسـاس مکـانی کـه اختـراع در آنجـا صـورت گرفتـه غیرمجـاز مـی         

بـرداري تجـاري از آنهـا بـه دلیـل نظـم عمـومی و         گردد که بهره ها شامل اختراعاتی نمی حمایت
نسان، حیوان و نبات و نیز محـیط زیسـت   اختراعاتی که براي زندگی ا. اخالقی ممنوع شده باشد

  . مضر باشند مشمول حمایت قرار ندارند
در زمینه کپی رایت و حقوق مربوطه، در موافقتنامه تصریح شده است که اعضـاء بایـد   

در زمینـه حمایـت از آثـار    ) 1971تجدید نظر شـده در سـال   ( مقررات اساسی کنوانسیون برن را 
هاي کامپیوتري نیز تعمیم داده شـده   موافقتنامه، کپی رایت به برنامهدر این . ادبی و هنري بپذیرند

یکـی  . گیرنـد  ها همچون آثار ادبی و هنري مورد حمایت قـرار مـی   و مقرر گردیده که این برنامه
المللـی در زمینـه کپـی رایـت و حقـوق       هاي این موافقتنامه که به قواعد موجود بین دیگر از جنبه

هاي کامپیوتري و ضبط  مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامهمربوطه اضافه شده است، 
طبق این مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به عمـوم جلـوگیري بعمـل    . موسیقی است

هـاي جغرافیـایی،    عالئـم تجـاري، نشـانه   . گیرنـد  این اختیار به آثار سینمایی نیز تعلـق مـی  . آورند
هـاي سـاخت مـدارهاي     و دیگر اطالعـات افشـاء نشـده و طـرح     هاي صنعتی، اسرار تجاري طرح

هاي مالکیت معنوي اسـت کـه در موافقتنامـه مزبـور مقـررات خاصـی        یکپارچه نیز از دیگر جنبه
  . المللی از صاحبان آنها وضع گردیده است براي حمایت بین

ورهایی بینی مکانیسمی براي برخورد بـا کشـ   هاي مهم این موافقتنامه، پیش یکی از جنبه
کشـورهاي  . نماینـد  است که به تعهدات خـود در زمینـه حمایـت از مالکیـت معنـوي عمـل نمـی       

هـاي سـازمان جهـانی     هاي اجرایی موثر در چـارچوب کنوانسـیون   پیشرفته بخاطر فقدان مکانیسم
هـاي اجرایـی الزم را در چــارچوب گـات در ایــن     مالکیـت معنـوي، تــالش کردنـد تـا ضــمانت    

که در آنهـا نحـوه حـل و فصـل      –) ماده 20(طبق مواد متعدد این موافقتنامه . دموافقتنامه بگنجانن
در صـورتی کـه یکـی از اعضـاء سـازمان       –هاي اجرایـی الزم مقـرر گردیـده     دعاوي و ضمانت

جهانی تجارت اظهار دارد که عضو دیگر تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض کـرده،  
گـردد و در صـورت    ارجـاع مـی   ازمان تجـارت جهـانی  سـ موضوع به رکن حل و فصل اختالف 
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هـایی را بـر علیـه     تواند مجازات اثبات نقض تعهدات، شوراي عمومی سازمان جهانی تجارت می

تواند به متوقف کردن تجارت کاالي تقلبی یا حتـی نـابودي آن در مرزهـا     که می(کشور خاطی 
  . اعمال نماید) بیانجامد

هـاي پیشـرفته و دانـش اطالعـات بکـار رفتـه در ایـن         بطور کلی از آنجا که تکنولوژي
قطعـاً  . دهـد  هـاي نسـبی و رقـابتی کشـورهاي پیشـرفته را تشـکیل مـی        ها اساس مزیـت  تکنولوژي
بینی شده در موافقتنامه حقوق مالکیت معنوي مرتبط با تجارت، بیشترین منـافع   هاي پیش حمایت

ي در حال توسـعه کـه عمومـاً از ایـن مزیـت      در مقابل کشورها. را براي این کشورها بدنبال دارد
بیشتري به خارجیان بپردازنـد، بـراي    (Royalty)برخوردار نیستند، ضمن اینکه باید حق االختراع 

شوند نیـز بایـد قیمـت بـاالتري      ساخته می (Loyalty)ها و مجوزها  محصوالتی که تحت لیسانس
فقتنامه مزبـور، مسـتلزم بهبـود اساسـی     عالوه بر این اجراي تعهدات مترتب در موا. پرداخت کنند

هاي قضایی، اداري و اجرایی در این کشورها خواهد بود که ضرورتاً منابع انسـانی و مـادي    رویه
البته از جمله منافع بلند مـدت ایـن موافقتنامـه بـراي     . قابل توجهی باید بدین منظور تخصیص یابد

سازد تـا ضـمن تقویـت     نیز مجبور میممالک در حال توسعه، ضرورتی است که این کشورها را 
هاي رقابتی خـود را در   هاي علمی و تخصیص منابع قابل توجه به امر تحقیق و توسعه، مزیت پایه

هایی سوق دهند که اساس آنها را دانـش و تکنولـوژي تشـکیل     الملل عمدتاً به حیطه تجارت بین
  . دهد می

یافتـه حفـظ    فع کشـورهاي توسـعه  ن موافقتنامه از جملـه مـواردي اسـت کـه در آن منـا     ای 
شـود و در مقابـل منـافع کشـورهاي در حـال توسـعه از ایـن بابـت در انتقـال دانـش و علـم و             می

  .گردد تکنولوژي محدود می
  الحاق ایران نسبت به موافقتنامۀ مالکیت حقوق فکريالزامات 

از سـال  شمسی بود کـه   1304اولین قانون راجع به مالکیت صنعتی در ایران قانون سال 
به مرحله اجرا درآمد و اداره ثبت عالئم تحت نظر وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه  1305

 1307که از اول شهریور(اي بنام مجله فالحت  عالئم ثبت شده نیز در مجله. کرد انجام وظیفه می
سـی  شم 1309اداره ثبـت عالئـم در سـال    . گردیدند به ترتیب شماره ثبت درج می) شد منتشر می

در وزارت اقتصاد ملی تمرکز یافت و اداره مذکور بنام اداره کل امـور اقتصـادي و دفتـر عالئـم     
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ایـن امـر   . گردید اي بنام اقتصاد ملی درج می تجاري و صنعتی درآمد و عالئم ثبت شده در مجله

امـه  و آئـین ن  1304با تصویب این قانون، قانون سال . ادامه داشت 1310تا تصویب قانون اول تیر 
در  1310بدین ترتیب براي اولین بار ثبت اختراع به موجب قانون سـال  . اجرایی آن فسخ گردید

ثبت عالئـم تجـارتی و اختراعـات و    . ایران معمول و از حمایت مدنی و جزائی برخوردار گردید
در اسـفند مـاه   . محـول گردیـد  ) عدلیه سابق(هاي مربوطه به وزارت دادگستري  اعطاي گواهینامه

هـاي تجـاري    اي به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن، براي ثبت شرکت ، آئین نامه1327
هـا و عالئـم تجـارتی و اختراعـات      اي بنام اداره ثبت شرکت و عالئم و اختراعات در تهران اداره

هـا در   آئیننامـه ثبـت شـرکت   . که جزء تشکیالت اداره کل ثبت اسناد و امالك بود تشکیل شـد 
. ها و مالکیت صنعتی تغییر یافـت  تصویب و نام اداره مذکور به اداره ثبت شرکت 1340شهریور 

و تبدیل اداره کل ثبت اسناد و امالك به سازمان ثبت اسناد و  1352با تصویب قانون اردیبهشت 
هـا و مالکیـت    ها و مالکیت صنعتی به اداره کـل ثبـت شـرکت    امالك کشور، اداره ثبت شرکت

  . صنعتی تبدیل گردید
، عالمـت تجـارتی   1310در ماده یک قانون ثبت عالئم تجارتی و اختراعـات مصـوب   

عبارت از هر قسم عالمتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهـر، لفـاف و غیـره    
 26بـر طبـق مـاده    . شود که براي امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فالحتی اختیار می

یا اکتشاف جدید در شعب مختلف صنعتی یـا فالحتـی بـه کاشـف یـا      این قانون هر قسم اختراع 
دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا  مخترع آن حق انحصاري می
مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقـررات ایـن قـانون    . اختراع خود استفاده نماید

اي که در این مورد اداره ثبت اسـناد تهـران    نوشته. رسیده باشد در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت
  . شود دهد، ورقه اختراع نامیده می می

المللی حمایت از مالکیت صـنعتی، در قالـب کنوانسـیونی بنـام کنوانسـیون       ترتیبات بین
دولـت ایـران در   . مـیالدي بوجـود آمـد    1883پاریس براي حمایت از مالکیـت صـنعتی در سـال    

ایـن کنوانسـیون در شـهر     1958اکتبـر   31به اتحادیـه مـذکور ملحـق و در اجـالس      1337اسفند 
لیسبون، قرارداد تجدید نظر شده کنوانسیون پاریس به امضاي نماینـده دولـت ایـران رسـید و در     

الحاق رسمی ایران به اتحادیه پاریس قطعیـت یافـت و در حـال حاضـر مرجـع       1959دسامبر  16
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سازمان جهانی مالکیـت معنـوي   . باشد ن ثبت اسناد و امالك کشور میملی طرف قرارداد، سازما

(WIPO)  ایــن . در اصــالحیه اســتکهلم از کنوانســیون پــاریس بوجــود آمــد  1967ژوئیــه  14در
مجمـع عمـومی سـازمان بعنـوان شـانزدهمین سـازمان        1974سازمان به موجـب قطعنامـه دسـامبر    

حمایت از مالکیت معنوي در سراسر جهـان  تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد و مسئولیت 
مالکیـت معنـوي از دو رکـن عمـده     . هاي عضو را بـه عهـده دارد   و از طریق همکاري بین دولت

  : تشکیل شده است
هـاي   هاي صنعتی و نشانه عمدتاً در زمینه اختراعات، عالئم تجارتی، طرح .مالکیت صنعتی -1

  . مبداء
آثار ادبی، موسیقی، هنـري، عکاسـی و سـمعی و    عمدتاً در زمینه  .)کپی رایت(حق تکثیر  -2

 . بصري

کشور عضو سازمان جهـانی مالکیـت معنـوي بودنـد و      151، 1995آوریل  19تا تاریخ 
مـدیریت   WIPOهـایی هسـتند کـه توسـط      عالوه بر این هفت کشور طرف قـرارداد کنوانسـیون  

کشـورها اسـت کـه بـه     ایـران از جملـه ایـن    . انـد  شود لکن به عضویت این سـازمان درنیامـده   می
ملحـق گردیـده لکـن هنـوز      1958تجدید نظر شده در سال ) مالکیت صنعتی(کنوانسیون پاریس 

یکـی  . ایجاد شد را نپذیرفته اسـت  WIPOرا که به موجب آن  1967اصالحیه استکلهم مصوب 
هـاي   از اقداماتی که ایران در خصوص عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقتنامـه 

اروگوئه و منجمله موافقتنامه حقـوق مالکیـت معنـوي بایـد انجـام دهـد، پـذیرش اصـالحیه          دور
باشـد چـرا کـه در مـتن      المللـی مالکیـت صـنعتی مـی     م بـه عنـوان آخـرین موافقتنامـه بـین     لاستکه

ایـن موافقتنامـه آمـده     2بدین صورت که در مـاده  . این امر تصریح شده است TRIPsموافقتنامه 
 19و  12تـا   1هاي صنعتی، اعضاء مـواد   تجاري، عالئم جغرافیایی و طرح که در خصوص عالئم

  . را رعایت خواهند کرد) 1967(کنوانسیون پاریس 
بطور کلـی در خصـوص مقایسـه قـوانین مالکیـت صـنعتی در ایـران و مفـاد موافقتنامـه          

باید متذکر شـد کـه قـانون ثبـت عالئـم و اختراعـات مصـوب         (TRIPs)حقوق مالکیت معنوي 
ولـی اصـالحیه   . انطبـاق دارد ) 1958(با مفاد کنوانسیون پـاریس   1337و آئین نامه مصوب  1310

هنوز مورد پذیرش ایران قرار نگرفته است که ایران نیز باید بدان ملحـق گـردد   ) 1967(استکلهم 
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در خصـوص ابعـاد دیگـر    . و در این صـورت حقـوق مالکیـت صـنعتی و کپـی رایـت را بپـذیرد       

المللـی کپـی رایـت نیسـت، پـذیرش       با توجه به اینکه ایـران عضـو نظـام بـین     ،TRIPsموافقتنامه 
و تعهـدات  ) 1971(الزاماً به معناي پذیرش کنوانسیون برن  TRIPsتعهدات مندرج در موافقتنامه 

تواند یکی از مسائل مهم در روند الحاق ایـران بـه    مربوط به کپی رایت است که این موضوع می
  . باشد سازمان تجارت جهانی

  
 هاي میان چند طرف موافقتنامه

هـا دور   کـه عمـدتاً حـول کـاهش تعرفـه      گاتپس از ادوار اولیه مذاکرات تجاري در 
یـا سوبسـیدهاي اعطـایی    ) فـروش زیـر قیمـت   (کم مسائل دیگـري همچـون دامپینـگ     زد کم می

کـه بـه    هـاي ارزشـگذاري و مجـوزدهی    ها به تولیدات و صادراتشان، اسـتانداردها و رویـه   دولت
کردند از دور کندي بـه بعـد و بخصـوص در دور توکیـو مطـرح       عنوان یک مانع ورود عمل می

کـم ایـن    کـم . فـراهم آمـد   اي از قوانین و مقررات شدند و براي موضوعات مورد بحث مجموعه
هایی که تنها بین گروهی از اعضا مورد قبول بود شـکل گرفـت و    ها بصورت موافقتنامه مجموعه

در زمـان مـذاکرات   .لقب گرفـت   (Plurilateral Agreements) هاي میان چند طرف هموافقتنام«
، برخالف هدف اولیـه گـات کـه    »هاي میان چند طرف موافقتنامه«دور اروگوئه با توجه به اینکه 

هـاي   الملـل بـود، شـیوه    اي یکسان و هماهنـگ در برخـورد بـا مسـائل تجـاري بـین       خواستار رویه
هـاي میـان چنـد     موافقتنامـه میان اعضا بوجود آورده بود، سعی شد که این رفتاري متفاوتی را در 

قـوانین و مقـررات    بسـیاري از ایـن مجموعـه   . طرف وضعیت عام و مورد توافق همه را پیدا کنند
هاي مورد پذیرش همـه اعضـاء گـات و سـپس      مورد توافق برخی اعضا نهایتاً بصورت موافقتنامه

 .درآمد سازمان تجارت جهانی

موافقتنامـه   هنـوز چهـار   )1995در ژانویـه  (سـازمان تجـارت جهـانی   شروع تأسـیس   در
همـه  مـورد تصـویب   بـود    بخشی یا مـورد توافـق میـان چنـد طـرف وجـود داشـت کـه نتوانسـته         

 :ها شامل موارد زیر بود این موافقتنامه .قرار گیردهاي عضو  کشور

  موافقتنامه مربوط به گوشت دام -

 صوالت لبنیموافقتنامه مربوط به مح -
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 (Civil aircraft)تجارت هواپیماهاي کشوري یا غیر نظامی  موافقتنامه -

 موافقتنامه خریدهاي دولتی -

مراکش جا گرفتنـد و   موافقتنامهدر ضمیمه چهار » بین چند طرف موافقتنامه«این چهار 
وط بـه  دو مورد مرب 1997در دسامبر سال . فقط از سوي اعضاي امضاء کنندة آن قابل اجرا بودند

 .گوشت دام و محصوالت لبنی خاتمه یافتند ولی هنوز دو مورد دیگر پا برجاست

ــس از ایجــاد     ــه آن پیوســته  ســعی شــده اســت کــه کشــورهایی کــه پ ــد  ســازمان ب ان
هاي بین چند طرف را نیز بپذیرند تا با افزایش تعداد اعضـاي امضـاء کننـده بـه اجـراي       موافقتنامه
فشــار وارد بــه اعضــاي جدیــد بــراي پــذیرش ایــن . نونی دهنــدقــا  هــاي مــذکور جنبــه موافقتنامــه
 .نامند می  (+ WTO) ها و دیگر شرایط غیرمعمول را اصطالحاً تحمیل شرایط مازاد یا موافقتنامه

  
 موافقتنامه تجارت هواپیماهاي غیرنظامی

هاي غیرنظـامی بـه همـراه موافقتنامـه خریـدهاي دولتـی تنهـا         موافقتنامه تجارت هواپیما
هایی هستند که پذیرش آنها اختیاري است لذا توسـط تعـداد کمتـري از اعضـا امضـاء       فقتنامهموا
امضاءکنندگان اولیه ایـن قـرار داد   . اند کشور، موافقتنامه فوق را امضاء نموده 26تاکنون . اند شده

  . هاي غیرنظامی بودند اکثراً تولیدکنندگان اصلی هواپیما
. باشـد  هاي غیرنظامی و قطعات آن مـی  آزاد هواپیماهدف اصلی این موافقتنامه تجارت 

و ) بـه جـز هواپیماهـاي نظـامی    (تمامی امضاء کنندگان قرارداد عـوارض واردات انـواع هواپیمـا    
 هـاي مـدل و   کاالهاي مربوط به آنها، شامل موتور هواپیما و اجزاء و قطعات هواپیمـا و هواپیمـا  

هـاي دولتـی در    منـد نمـودن یارانـه     موافقتنامه نظاماز اهداف این . اند قطعات آنها را حذف نموده
 .1این موافقتنامه نظام حل وفصل اختالفات خاص خود را دارد. باشد تولید هواپیما می

  
 موافقتنامه خرید دولتی

خریدهاي کاال و خـدمات  به درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها  15تا  10حدود 
این حجم از تجـارت   .گیرد آنها صورت میاي سازمانی دولتی به منظور تأمین نیازه يدستگاهها
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در بین تعدادي از کشـورهاي متعاهـد   » موافقتنامه خرید دولتی«که  1979الملل تا قبل از سال  بین

و » رفتـار ملـی  «عمـدتاً اصـل    ،گات به اجراء درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاري چنـد جانبـه  
غیرعضو ایـن   تا دولتهاي شود این مسأله باعث می. بود صراحتاً مستثنی شده ،»الوداد دولت کامله«

سیاسـی   موافقتنامه از آزادي عمل خود در این حوزه در جهت پیشبرد بهتـر اهـداف اقتصـادي و   
 .گیرند  از جمله حمایت از تولید کنندگان داخلی بهره  خود

یی که صـرفاً خریـدهاي کـاال    1979در موافقتنامه خرید دولتی، مصوب در دور توکیو 
شد، همزمان با مذاکرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خـدمات   دولتی را شامل می يدستگاهها

میـان چنـد   « با این وجـود موافقتنامـه خریـد دولتـی همچنـان یـک موافقتنامـه       . نیز گسترش یافت
 هـاي چنـد جانبـه    رود، به ایـن معنـی کـه بـرخالف موافقتنامـه      بشمار می  (Plurilateral)» طرف

(Multilateral)  ایـن مسـأله   . اختیاري است سازمان تجارت جهانیعضویت در آن براي اعضاي
 .باعث شده است تا فقط دو کشور در حال توسعه تا کنون به عضویت آن درآمده باشند

ــه روي    ــازار خریــدهاي دولتــی کشــورهاي عضــو ب هــدف ایــن موافقتنامــه گشــایش ب
عادالنـه و حـاکم سـاختن مالحظـات      شرکتهاي تجاري یکدیگر از طریق تضمین شرایط رقابت

الـوداد بـر    اعمال اصل رفتار ملی و شرط دولت کاملـه . باشد صرفاً تجاري بر خریدهاي دولتی می
حوزه خریدهاي دولتی از مهمترین تعهداتی است که کشورهاي عضو ایـن موافقتنامـه در زمینـه    

ید دولتی مکلفند تا فهرسـتی  خر موافقتنامهدر این ارتباط کشورهاي عضو . پذیرند منع تبعیض می
در ارتباط با  موافقتنامهدولتی و همچنین کاالها و خدماتی که مایلند مقررات این  ياز دستگاهها

، موافقتنامـه دیگر این موضوع عالوه بر تعهدات منع تبعیض مهمترین . آنها اجرا شود ارائه نمایند
در ایـن  . رگونـه تقلـب بـوده اسـت    در خریدهاي دولتی به منظور جلوگیري از ه  تضمین شفافیت

 ارتباط این موافقتنامه ضوابط دقیقی را جهت اجراي انواع مناقصات توسط نهادهاي دولتی تنظیم

 .باشد نموده است که هدف از آنها تضمین اطالع رسانی و شفافیت در مراحل مختلف خرید می

موجـب کـاهش    معتقدند آزادسازي خریدهاي دولتی موافقتنامههر چند طرفداران این 
آید،  هاي دولتها گشته و اقدامی در جهت مقابله با مشکالت مزمن کسري بودجه بشمار می هزینه

لیکن کشورهاي در حال توسعه تاکنون استقبال چندانی از این موافقتنامه ننموده و غالب اعضاي 
  . باشند آن کشورهاي توسعه یافته می
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بـه تأسـیس یـک گـروه کـاري       1996 در این ارتباط اجالس وزراي سنگاپور در سـال 

هـاي   اقـدام نمـود کـه هـدف از آن بررسـی راه      سـازمان تجـارت جهـانی   متشکل از همه اعضاي 
تضمین شفافیت در خریدهاي دولتی با هدف نهایی انعقاد یک موافقتنامه چنـد جانبـه بـه منظـور     

  . شدبا میسازمان تعهدات در زمینه خریدهاي دولتی براي همه اعضاي  تضمین حداقل
در   شفافیت«موافقتنامه  دربارةبراساس تصمیم اجالس وزراي دوحه، مذاکرات اصلی 

ایـن مبحـث   . 1آغـاز شـد   2003در سـال   سازمان تجارت جهانیاجالس وزراي در » خرید دولتی
  .یکی از مسائل مورد بحث در دور دوحه است که در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد

  
 جارت جهانیسازمان ت آتیهاي  سرفصل

بـه عنـوان   در اجالس وزراي سـازمان تجـارت جهـانی در سـنگاپور     هاي زیر  سرفصل 
 : 2مشخص گردیدکاري  هاي گروهدستور کار 

توزیع، بازاریابی، فروش یا تحویل کاالها و خـدمات توسـط   شامل  تجارت الکترونیک -1
یراتـی در  تجارت محصوالت از طریـق اینترنـت مسـتلزم تغی   . ابزارهاي الکترونیکی است

سازمان تجـارت جهـانی    قواعد تجارت کاالها و خدمات و در زمینه مالکیت فکري در
 .باشد است که در دست تدوین می

هـاي   شامل ایجاد نقطه تجاري در کشورها، بهبود اسناد مورد نیاز و رویه: تسهیل تجاري -2
 ،الگمرکی از جمله ترخیص کاال، استانداردها، بازرسی گمرکی ازجملـه تـرخیص کـا   

. بازرسی گمرکی از جهت بهداشت حیوانی و نباتی و کنترل کیفیت اسـت  ،استانداردها
 ،اي در تجـارت اسـت   سازمان تجارت جهانی بدنبال رفع موانـع غیـر تعرفـه    از آنجا که 

 .دهد موارد تسهیل تجاري را مورد توجه قرار می

است و محور آن  چند طرفه خرید دولتی موافقتنامهمکمل  شفافیت در خریدهاي دولتی -3
هـاي مناقصـه بایـد بـاز      رویـه  ،براین اساس. ایجاد شفافیت در خریدهاي دولتی می باشد
پس از امضاي قرارداد نیز شفافیت وجود داشته . باشد و به تمامی متقاضیان فرصت دهد
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هاي خرید دولتـی   قوانین و رویه. باشد، امکان چالش براي بازندگان مناقصه فراهم باشد

 .تیار همگان باشدنیز در اخ

به تدابیر زیست محیطی موثر بر تجـارت مـی پـردازد و شـامل     ، تجارت و محیط زیست -4
استفاده از روشهاي تولید و فرآوري در مقررات زیست محیطـی، الزامـات بسـته بنـدي،     
نصب برچسب زیست محیطـی و مالیاتهـاي وضـع شـده بـراي اهـداف زیسـت محیطـی         

 .باشد می

تجارت و سرمایه گذاري به بررسـی ارتبـاط میـان تجـارت و     ، گذاري تجارت و سرمایه -5
 موافقتنامـه قبل از آن .پردازد  می FPI (1و پرتفوي  FDIمستقیم(سرمایه گذاري خارجی 

گـروه  . اقدامات سرمایه گذاري مرتبط با تجـارت در دور اروگوئـه تصـویب شـده بـود     
صـول چندجانبـه در   بـه دنبـال دسـتیابی بـه ا    ) سنگاپور(کاري تجارت و سرمایه گذاري 

  زمینه سرمایه گذاري خارجی در چهارچوب سازمان تجارت جهانی است

. سیاستها و قوانین حـاکم بـر رفتـار ضـد رقـابتی شرکتهاسـت      ، تجارت و سیاست رقابتی -6
سوءاسـتفاده از   ،محـدودیتهاي افقـی، عمـودي   : وجود اقدامات تجاري ضد رقابتی مانند

چند جانبـه رقابـت، باعـث     موافقتنامهانین رقابت ملی و ها نیاز به قو موقعیت برتر و ادغام
 گردیده است هاي کاري سازمان تجارت جهانی شمول رقابت در برنامه

  
  تجارت و محیط زیست

تجارت و محیط زیسـت وجـود نـدارد    با اي در ارتباط  در دور اروگوئه هیچ موافقتنامه
تـوان بـه مقدمـه     از این میان مـی . است دهشموضوع این به  یها اشارات ولی در بعضی از موافقتنامه

کنند که  دارد اعضا تصدیق می می موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی اشاره نمود که مقرر
تالشهاي تجاري بین خود را با هدف توسعه پایدار و در پی حفظ و حراسـت از محـیط زیسـت،    

ي بـوده کـه هـم    وارداز مي تجاري ها ناشی از فعالیتمحیط زیست مسائل مبتالبه . تقویت نمایند
 1995در سـال  . مورد بحث و بررسی قرار گرفته است گات و هم در سازمان تجارت جهانی در

اي به نام کمیته تجـارت و   به پیشنهاد وزراي شرکت کننده در اجالس پایانی دور اروگوئه کمیته
 

1 Foreign Direct Investment (FDI).  
Foreign Portfolio Investment (FPI). 
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ن در چهـارمین  همچنـی . نمایـد تشکیل گردید تـا ایـن موضـوع را بررسـی      (CTE) محیط زیست

که موضوع تجارت و محـیط زیسـت    شدتوافق دوحه در  2001کنفرانس وزیران در نوامبر سال 
مورد مذاکره قرار گیرد تا رابطه بین مذاکرات تجاري چند جانبه و محـیط زیسـت و آزادسـازي    

  . گردد مشخصاً تعریفکاالها و خدمات زیست محیطی 
گیـرد و   ري مـورد مـذاکره قـرار مـی    سازمان تجارت جهانی فقـط موضـوعات تجـا   در 

گیرنـد کـه تـأثیر بسـزایی بـر تجـارت        موضوعات زیست محیطی فقط زمانی مورد توجه قرار می
المللـی خـارج از سـازمان تجـارت جهـانی       موافقتنامه بین 200در حال حاضر حدود . داشته باشند

یر دارنـد از ایـن   باشند که بر تجـارت تـأث   وجود دارد که به موضوعات زیست محیطی مربوط می
توان به پروتکل مونترال درباره حمایت از الیه ازن و کنوانسیون بازل درباره حمل ونقـل   میان می

  .المللی اشاره نمود مواد زائد خطرناك از طریق مرزهاي بین

  
  گذاري و تجارت موافقتنامه پیشنهادي چندجانبه سرمایه

در امـر  ه محـدودیتهاي داخلـی   گـرایش بـه آزادسـازي یکجانبـ     وگـذاري   رشد سرمایه
ــه   کشــورهاي درخــارجی در گــذاري  ســرمایه ــعه یافت ــوعو  حــال توســعه و توس ــاي  تن ابزاره
سـازمان همکـاري و توسـعه     1991المللـی، باعـث شـد کـه در سـال       گذاري در سطح بین سرمایه
 اريچند جانبه سرمایه گذ موافقتنامهمطالعه خود پیرامون امکان تنظیم یک   (OECD) اقتصادي

(MAI) بـه شـوراي وزیـران سـازمان      1995  اساس نتایج این مطالعه کـه در سـال   بر. را آغاز کند
  . را آغاز کند موافقتنامهموافقت کرد که مذاکرات پیرامون این   مذکور، شورا

گـذاري در   چنـد جانبـه سـرمایه    موافقتنامـه در سازمان تجارت جهانی اولین بار پیشنهاد 
ا ایـن پیشـنهاد بـ   . و از طـرف کشـورهاي توسـعه یافتـه مطـرح شـد       1994سـال  در دور ارورگوئه 

تالشهاي بعـدي نهایتـاً منجـر بـه تشـکیل یـک       . دیدگرروبرو کشورهاي درحال توسعه  مخالفت
شد که صرفاً ارتباط تجارت و سـرمایه   1996گروه کاري در کنفرانس وزیران سنگاپور در سال 

 .کند گذاري را بررسی می

 موافقتنامـه مذاکرات پیرامون این  تاتوسعه اقتصادي تصمیم گرفت  سازمان همکاري و
تا بعد از پذیرش اعضاي این سازمان، کشورهاي غیر عضو نیـز بتواننـد در صـورت     ادامه دادهرا 
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 اي موضـوعات از  اختالفات آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا بر سـر پـاره  . تمایل به آن ملحق شوند

اي، وقـوع بحـران جنـوب     له فرهنگ و سـازمانهاي اقتصـادي منطقـه   جمله چگونگی رفتار با مقو
نشینی فرانسـه از مـذاکرات بـه علـت انتقادهـاي شـدید ایـن کشـور بـه رویـه            آسیا و عقب یشرق

همچنین موفقیت سازمانهاي غیردولتی در بسـیج مخالفـت عمـومی،     ،موافقتنامهمذاکرات و مفاد 
در تکمیل مذاکرات  1998تا  ه سازمان مذکورباعث شد با وجود تمدید ضرب االجل تعیین شد

  . و دستیابی به نتیجه ناکام شود
به نـوعی از طـرف کشـورهایی مثـل ژاپـن، اتحادیـه        موافقتنامهدر حال حاضر مفاد این 

تجـارت و   اروپا، کانادا و برخی کشورهاي تازه صنعتی شده مثل کـره جنـوبی در گـروه کـاري    
بـر ایـن، در کنفـرانس وزیـران دوحـه موافقـت شـدکه        عـالوه  . شـود  سرمایه گذاري مطـرح مـی  

چندجانبـه   موافقتنامه. گرددمذاکرات سرمایه گذاري در نشست بعدي وزیران در مکزیک آغاز 
ســرمایه گــذاري متضــمن دسترســی آزاد ســرمایه گــذاران خــارجی بــه تمــام بخشــهاي داخلــی   

طح چنـد جانبـه و   کشورهاي عضو به جز صنایع دفاعی و اسـتثنائات محـدودي اسـت کـه در سـ     
الوداد، ممنوعیـت   همچنین اصل رفتار ملی و دولت کامله. تحت شرایط خاص پذیرفته شده باشد

 موافقتنامهمحدودیتها در این » واگشت«و » توقف«اعمال الزامات اجرایی و لزوم اجراي تعهدات 
ابط رویه حل اخـتالف، جبـران خسـارت، آزادي انتقـاالت مـالی و سـایر ضـو       . است شدهتأکید 

 .1پیش بینی شده است موافقتنامهمکمل نیز در این 

  
   تسهیل تجاري

سـاده  «متـداولترین تعریـف   . هنوز تعریف ثابتی از تسهیل تجاري به عمل نیامده است  
هـاي تجـاري    اسـت کـه منظـور از رویـه     »یالمللـ  هاي تجـاري بـین   سازي و هماهنگ سازي رویه

هـا بـراي    تبـادل و پـردازش داده   ارائـه،  جمـع آوري، ها، اقدامات و تشـریفات مـرتبط بـا     فعالیت«
با این تعریف مجموعه وسیعی از فعالیتها از . باشد می »الملل عرصه تجارت بین حرکت کاالها در

تشـریفات حمـل   ) و صـدور مجـوز   ماننـد قـوانین گمرکـی   (هاي واردات و صـادرات   جمله رویه
. گیرند می شمول مفهوم تسهیل تجاري قرار ونقل، پرداختها، بیمه و دیگر اقدامات مالی در دایره
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توانـد مبنـاي    هایی از این تعریف هم اکنون در سازمان تجارت جهانی وجود دارد کـه مـی   مؤلفه

  . هاي فعلی باشد اي جدید و یا گسترش دایره شمول مواد و موافقتنامه شکل گیري موافقتنامه
دربــارة   8مــادة بی گمرکـی،  ارزشــیادربــارة   7مـادة  آزادي ترانزیــت، دربــارة  5 ةمـاد 

انتشار و اجراي مقـررات  مربوط به  10مادة عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات و 
هـاي ارزش گـذاري گمرکـی، رویـه هـاي صـدور مجـوز ورود،          تجـاري  از گـات و موافقتنامـه   

بـه اعمـال   بازرسی قبل از حمـل، قواعـد مبـداء، موانـع فنـی فـرا راه تجـارت و موافقتنامـه راجـع          
هستند که هرکـدام بـه   سازمان تجارت جهانی  اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی زمینه هایی در

 .پردازند تسهیل تجاري مینحوي به 

در دسـتورکار سـازمان    1996سهیل تجاري در کنفـرانس وزراء سـنگاپور در دسـامبر    ت
االیی خواسـته شـده بـود    در بیانیه دور سنگاپور از شوراي تجارت ک. تجارت جهانی قرار گرفت

هاي تجاري مورد  که فعالیت دیگر سازمانهاي مرتبط با تجارت را در خصوص ساده سازي رویه
 .تطبیق داده شودبررسی قرار داده تا با قوانین سازمان تجارت جهانی 

سازمان مختلـف   15گزارشی طی  این تصمیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانیبه دنبال 
تـوان بـه    مینام برد و از آن میان را نوعی به موضوع تسهیل تجاري مرتبط بود  که فعالیت آنها به

 (WCO) و سازمان جهـانی گمرکـات   (UNCEFACT) یوان سی فکت  (UNCTAD) آنکتاد

   .هاي دیگر رجحان داشت اشاره نمود که فعالیت آنها در تسهیل تجاري بر سازمان
منظـور بـرآورد نظـرات تجـار      بـه  سـازمان تجـارت جهـانی    کمیته تجارت کـاالیی در 

المللی با شرکت سـازمانهایی ماننـد بانـک جهـانی، مرکـز تجـارت        المللی چندین همایش بین بین
اهمیـت در زمینـه تجـارت     موارد زیـر نکـات حـائز   . اندازي نمود راه 1998از سال  ...المللی و بین
 :است کمیته فوق ها و دیگر بررسیهاي تحلیلی نتیجه همایشو الملل و تسهیل تجاري  بین

  از اندازه کاغذ بازي بیش -1

  فقدان اتوماسیون و استفاده کم و ناصحیح از تکنولوژي اطالعاتی -2

 شفاف و ثابت نبودن الزامات و مقررات صادرات و واردات -3

  دلیل و نامناسب خصوصاً فقدان نظام نظارتی مقررات بی -4

ه براي جریـان  قدیمی بودن و عدم همکاري بین گمرك و دیگر دوایر دولتی ک -5
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 .نماید روبه تزاید تجارت، ایجاد مانع می

دریافـت و تحلیـل    بـر در حال حاضـر کمیتـه تجـارت کـاالیی عمـده فعالیـت خـود را        
کشورهاي در حال توسعه عمـدتاً علیـرغم موافقـت بـا     . گزارشهاي کشوري متمرکز نموده است

در قالب تسهیل تجـاري بـا   دید ج موافقتنامهقبول تعهدات بیشتر در قالب اصول تسهیل تجاري با 
 .1اند مخالفت نمودهشروع مذاکرات 

  
  شفافیت خریدهاي دولتی 

باشـد کـه    می (Plurilateral) » میان چند طرف« موافقتنامهخرید دولتی یک  وافقتنامهم
عضـویت در آن   ،سـازمان تجـارت جهـانی     (Multilateral)هاي چند جانبـه  موافقتنامهبر خالف 

 . ازمان اختیاري استبراي اعضاي این س

کشـورهاي توسـعه    ،الملـل  تجـارت بـین  در با توجه به سهم عمده خریدهاي دولتـی از  
بر آن شدند تا زمینه تعمیم حداقل تعهدات در زمینه خریـدهاي دولتـی    موافقتنامهیافته عضو این 

 وردر ایـن ارتبـاط اجـالس وزراي سـنگاپ    . تعمیم دهندرا به همه اعضاي سازمان تجارت جهانی 
انجام مطالعـاتی در   باگرفت تا » گروه کاري شفافیت خریدهاي دولتی«تصمیم به ایجاد ) 1996(

 .را در این زمینه فراهم آورد اي چندجانبه موافقتنامههاي خرید دولتی مقدمات تدوین  زمینه رویه

در مرحله اول بـه بررسـی مقـررات مربـوط بـه شـفافیت خریـدهاي         مزبورگروه کاري 
 UNCITRAL »قـانون نمونـه  «المللی مرتبط از جملـه   هاي بین موافقتنامهیگر اسناد و دولتی در د

هاي ملی کشورها   دستورالعمل بانک جهانی در زمینه خریدهاي دولتی و همچنین قوانین و رویه 
 .آتی در زمینه شفافیت در خریدهاي دولتی پرداخت موافقتنامهبه منظور ترسیم اجزاي اصلی 

در جلسـات گـروه کـاري     کننـده   صطکاك منافع کشـورهاي شـرکت  تنوع نظرات و ا
آتی بـا   موافقتنامهانداز حصول اجماع در زمینه تدوین یک  شفافیت به حدي بوده است که چشم

کننده در گروه کاري همچنان بر سر بعضـی از اصـول کلـی     کشورهاي شرکت. ابهام مواجه شد
؛ الزامــی بـودن و یــا  موافقتنامـه لـه ماهیــت  آتـی شــفافیت در خریـدهاي دولتــی از جم   موافقتنامـه 
اي بودن قواعد و ضرورت وجود ساز و کارهـاي اجرایـی مناسـب نیـز اخـتالف نظرهـاي        توصیه

 

 /http://www.irtr.ir .وزارت بازرگانی. نمایندگی تام االختیار تجاري ایران 1

http://www.irtr.ir/
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کشـورهاي در حــال توسـعه مخصوصـاً نسـبت بــه عـدول گـروه کـاري از حــوزه        . جـدي دارنـد  

بـه بـازار و    اختیارات خود در زمینه شفافیت در خریدهاي دولتی و طرح قواعد متضمن دسترسی
هاي دولتی خود در زمینه تصمیمات مربوط به خریـد دولتـی    هر نوع تحدید آزادي عمل دستگاه

 .ابراز نگرانی کردند

اجالس وزراي دوحه با توجه به فضاي موجود گروه کاري، بر این نکته تأکیـد نمـوده   
ه و متعرض هاي شفافیت بود است که مذاکرات جاري شفافیت خریدهاي دولتی محدود به جنبه

کننـدگان داخلـی خـود در     اختیار کشورها در زمینه اعطاي ترجیحـات بـه محصـوالت و عرضـه    
مطـابق تصـمیم اجـالس وزراي دوحـه، مـذاکرات اصـلی       . جریان خریدهاي دولتی نخواهد شـد 

شــفافیت خریــدهاي دولتــی پــس از اجــالس پــنجم وزراي ســازمان تجــارت جهــانی   موافقتنامــه
که بـر   »العمل مذاکرات دستور«براساس تصمیم آن اجالس در ارتباط با ) 2003کانکن، سپتامبر (

در صورت حصول اجماع . گردد پایه اجماع نظرات کشورهاي عضو اتخاذ خواهد شد، آغاز می
خریدهاي دولتی در مرحله دوم فعالیت خود   رود گروه کاري شفافیت موضوع  انتظار میاین بر 

گیري متن واحـدي را بـا هـدف تـدوین      تلف زمینه شکلضمن ایجاد سازش بین دیدگاههاي مخ
 .در خریدهاي دولتی فراهم سازد آتی شفافیت موافقتنامه
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