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 :چکيده
المللي مبتني بر آثار مثبت  چارچوب اصلي و بنيادين نظري در روابط تجاري بين

مين بهينه أرقابت کامل، با ايجاد تخصص بين المللی کار و ت در صورت وجود تجارت آزاد

سقف باالتری از باشد، چراکه موجب می شود تا هر کشوری به  مي نيازمنديهای جامعه

توليد و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهايي يا نسبی توليد و مصرف بين کشورها يکسان 

کيد أرشد اقتصادي کشورها نيز ت مطالعات اخير بر اهميت آزادسازي تجاري در .گردد

گسترش . دهد نموده و ارتباطي قوي بين رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري را نشان مي

هاي اخير و اثر آن بر رشد اقتصادي، اهميت ويژه  رت جهاني طي دههروزافزون حجم تجا

از جمله ابزارهايي که توسط کشورها .تجارت را براي کليه کشورها آشکار نموده است

گيرند، مشارکت در  جهت دستيابي به سهم بيشتر از بازار جهاني مورد استفاده قرار مي

شدن و مشارکت در  شد پديده جهانيبا هاي تجاري دو يا چند جانبه مي موافقتنامه

و سپس سازمان  ٢)GATT(س آن گات أالمللي که در ر هاي تجاري بين موافقتنامه
________________________________________________________ 

 .ا.ا. بانک مرکزي ج محقق اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي- 1
2  -  General Agreements On Tariff and Trade . 
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ها مؤثر بوده  موافقتنامهگونه   قرار داشته و دارد، در گسترش اين١ (WTO)جهانی تجارت

به سازمان تجارت   تجارت منطقه ایموافقتنامه ۱۸۰ ، وجود۲۰۰۵تا ژوئن سال . است

 . هانی گزارش شد ج

ها و ارتباط آنها با سـازمان تجـارت          موافقتنامه گونه اله سعی در معرفی اين    قاين م 
 .دارد جهانی و مفاهيم مربوط به همگرايی

 سازمان جهانی تجارت، همگرايي   های تجاری بين المللی ، گات،موافقتنامهتجارت ،  :واژگان کليدي

 :مقدمه
المللي مبتني بر آثار مثبت  ر روابط تجاري بينچارچوب اصلي و بنيادين نظري د

و ) ۱۷۷۶ (»آدام اسميت«باشد که با طرح نظريه مزيت مطلق توسط  تجارت آزاد مي

مطرح کردن   نيز با»ريکاردو«. المللي کار، فوايد آن برشمرده شد نظريه تقسيم بين

ين دو، در نظريه مزيت نسبي باب ديگري را در اين وادي گشود، هرچند که پيش از ا

 در کشورهايي چون انگلستان،هلند، فرانسه و اسپانيا انديشه ۱۸ تا قرن ۱۵اوايل قرن 

. رواج داشت که معتقد بودند تنها راه خلق ثروت، تجارت است) مرکانتليستها(سوداگران 

هکچر و «نظريه باشد،   مي»ريکاردو«مزيت نسبي نظريه از مهمترين نظرياتي که مکمل 

ه براي بيان علت تفاوت در مزيت نسبي کشورها، فراواني عوامل توليد را  است ک»اوهلين

رقابت کامل، با ايجاد تخصص  در صورت وجود آثار مثبت تجارت آزاد. سازد مطرح مي

بين المللی کار و تامين بهينه نيازمنديهای جامعه ،موجب می شود تا هر کشوری به 

 نرخ نهايي يا نسبی توليد و مصرف بين سطح باالتری از توليد و مصرف برسد و در ضمن

 .کشورها يکسان گردد
________________________________________________________ 

1 - World Trade Organization. 
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کيـد  أرشد اقتصادي کشورها نيـز ت      مطالعات اخير بر اهميت آزادسازي تجاري در      
 گسترش  ١.دهد  نموده و ارتباطي قوي بين رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري را نشان مي            

 اقتصادي، اهميت ويژه هاي اخير و اثر آن بر رشد روزافزون حجم تجارت جهاني طي دهه
 .تجارت را براي کليه کشورها آشکار نموده است

از جمله ابزارهايي که توسط کشورها جهـت دسـتيابي بـه سـهم بيـشتر از بـازار                   
هاي تجاري دو يا چند جانبه        موافقتنامهگيرند، مشارکت در      جهاني مورد استفاده قرار مي    

المللـي کـه در    هـاي تجـاري بـين       امهموافقتنپديده جهاني شدن و مشارکت در       . باشد  مي
 قرار داشته و دارد، در      (WTO)و سپس سازمان جهانی تجارت     ) GATT(س آن گات  أر

 .ها مؤثر بوده است موافقتنامهگونه  گسترش اين
 ٢(RTA)اي   تجارت منطقهموافقتنامهيک و عض حال توسعه، يادر ازکشورهاي بسياري

تـا   .اي هـستند     تجارت منطقه  موافقتنامهن به يک    باشند و يا در حال مذاکره براي پيوست         مي
. اي نبـوده اسـت       تجـارت منطقـه    موافقتنامـه  فقط کشور مغولستان عضو هـيچ        ٢٠٠٥ژوئن  
در .  ها در سراسر جهان افزايش داشـته اسـت         موافقتنامه سال گذشته تعداد اين نوع       ١٠طي

انی تجـارت   اي بـه سـازمان جهـ         تجـارت منطقـه    موافقتنامـه  ١٦٩ وجـود    ٢٠٠٢ژوئن سال   
و نيـز بـه      (WTOاي بـه       تجارت منطقـه   موافقتنامه ٣٣٠،وجود  ٢٠٠٥ تا ژوئن    ٣.شد گزارش

 تشکيل  WTO پس از تشکيل     موافقتنامه ٢٠٦از اين ميان    .گزارش شد )سلف آن يعنی گات   
 تجارت منطقه ای در حال اجرا می باشـند و اعتقـاد           موافقتنامه ١٨٠در حال حاضر    . ندا هشد

________________________________________________________ 
روه باز و بسته نشان      با تفکيک کشورهاي در حال توسعه جهان به دو گ          Warner (1995) و   Sachsبعنوان مثال    - 1

اند به طور متوسـط بـه     توانسته۱۹۸۰ و ۱۹۷۰هاي  اند که کشورهاي در حال توسعه داراي اقتصاد باز در دهه    داده
ـا               در حالي .  درصدي دست يابند   ۵/۴رشد ساالنه    که همين رقم براي کشورهاي در حال توسعه با اقتصاد بسته تنه

 .باشد  درصد مي۷/۰
2 -Regional Trade Agreement. 
3 -http://www.wto.org/English/tratop-e/region.e/regfac.ehtm- 1382/8/8 . 
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 WTO هـا وجـود دارنـد کـه هنـوز بـه       موافقتنامهاز اين نوع  داد بيشتریبر آن است که تع 
 ١.اند گزارش نشده

 هـای تجـاری،   موافقتنامه گرايي، شود تا درخصوص منطقه در اين مقاله تالش مي    
فلسفه وجودی سازمانهای جهـانی چـون گـات و سـازمان جهـانی تجـارت و اصـول آن                    

 .اطالعاتي به تفصيل ارائه شود

 اي  هاي تجارت منطقه موافقتنامهو   تجارت آزاد
 ، آزادسازي تجاري و تعقيب هدف تجارت آزاد جهـاني           ۱۹۹۰طي نيمه دوم دهه     

حرکت آني سياسـي از فرآينـد آهـسته وتـوام بـا دشـواري               . شدهمراه  با يک دگرديسي    
کـوچکتر و     اي  هاي منطقه   موافقتنامههاي چند جانبه ، به سمت         مذاکرات مربوط به تعرفه   

گرايـي   منطقه.  صورت پذيرفته است   – (RTA)اي     تجارت منطقه  موافقتنامه- جانبه يا دو 
آزادسازی يا اقداماتی توسط دولتها جهت در نقش در فرهنگ اصطالحات سياست تجاری،  

ـای               ـا اتحاديـه ه ـاری ي ـاطق آزاد تج تسهيل تجارت در سطح منطقه ای و حتی گاهی از طريق من
هاي تجاری  موافقتنامه شد از جمله اين اقدامات عضويت در  که ذکرگونه همان .گمرکی می باشد
 .اي می باشد هاي تجارت منطقه  موافقتنامهمختلفی چون 

هايي بين چنـد      موافقتنامه، عبارتند از     (PTAs)هاي تجارت ترجيحي    موافقتنامه
کشور که رفتار ترجيحی تجاری دو جانبه بين هر دو شريک تجاری نـسبت بـه تجـارت                  

ها لزومی ندارد که ايـن ترجيحـات بـر            موافقتنامه در اين نوع  .  بقيه دنيا دارند   بين خود و  
.  ترجيحـي تجـاري دارد      موافقتنامهکل تجارت اين کشورها تعميم يابد و بستگی به نوع           

هاي ترجيحي تجاري بـه يـک منطقـه جغرافيـايي تعلـق دارنـد،                 موافقتنامهاعضای اکثر   

________________________________________________________ 
1 -http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap4_e.pdf : “CROSS-

CUTTING AND NEW ISSUES”-Page 1-1385/9/11. 
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 اطـالق مـی   (RTAs) اي هاي تجارت منطقه  نامهموافقت ها،  PTAبنابراين به اين نوع   

 ١.شود

هـايي مطـرح      موافقتنامـه بـا نـام      اي  هاي تجارت منطقه      موافقتنامه, همچنـين 

شوند کـه مايـل بـه         باشند که بين دو يا چند کشور و يا چند بلوک تجاري منعقد مي               مي
ترجيحـات  معمـوالً بـا     (باشـند     ورود به سيستم ترتيبات تجاري ترجيحي با يکديگر مـي         

مين و تدارک دولت و     أت, حق مالکيت فکري  , را به خدمات   اي آغاز شده و سپس آن       تعرفه
 .)دهند ساير حدود تعميم مي

) RTAs و PTAs( ها موافقتنامهمالحظه می شود در اينکه کدام يک از اين نوع    

زير مجموعه ديگری است، با توجه به منابع مختلف و تعاريف متفاوت اخـتالف مـشاهده               

هــاي تجــارت   موافقتنامــه, طبــق تعريــف ســازمان جهــانی تجــارتمــی شــود، امــا 

  هايي هستند کـه بـين کـشورهايي کـه لزومـاً در يـک منطقـه                  موافقتنامه،اي  منطقه

باشـد    شوند و شامل اقداماتي از جانب دولتها مي         جغرافيايي نيز قرار ندارند، منعقد مي     

 ٣هاي گمرکي  يا اتحاديه٢تجارت آزادهاي  موافقتنامهکه جهت تسهيل تجارت از طريق       

 .گيرد صورت مي

هـاي تجـاري ابـزار جديـدي         اي جهـت آزادسـازي      هاي تجارت منطقه    موافقتنامه
انـد،    باشند، چنانکه هر زمان مذاکرات تجاري چند جانبـه بـا شکـست مواجـه شـده                  نمي

هـاي   امـه موافقتنچنـين  . انـد  صورت دو جانبه شکل گرفتهه هاي تجارت آزاد ب   موافقتنامه

________________________________________________________ 
1-T.N. Srinivasan- “Preferential Trade Agreements with Special Reference to Asia”- 

http://www.econ.yale.edu/~srinivas/PrefTradeAgreements.pdf#search=%22PREF
ERENTIAL%20TRADE%20AGREEMENTS%2BDEFINITION%22. 

2 -FTAs: Free Trade Agreements. 
3 - CUs: Custom Unions. 
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تـر و کـسب       تجاري استراتژيکي ، بسياري از دول را قادر به حرکت به سوي تجـارت آزاد              
 .منفعت از آن نموده اند

در نقـش   اي     منطقـه  تتجـار   موافقتنامـه دارد که     تحليل سنتي اقتصادي بيان مي    
کــاهش  کننــدگان از دو طريــق شــکلي از آزادســازي تجــاري ، قيمتهــا را بــراي مــصرف

جـايگزيني توليـد    )٢شـدند     هايي که قـبالً بـر واردات وضـع مـي            ف تعرفه حذ)۱:دهند  مي
امـا ايـن    .)خلق تجـارت (توليدکنندگان ناکارآمد داخلي با واردات ارزانتر از درون منطقه   

توانـد از طريـق موانـع و محـدوديتهاي            نکته را نبايد از نظر دور داشت که اين منافع مي          
برخـی اعتقـاد دارنـد کـه        ، همچنين 1. خنثـي شـوند    تجاري در برابر ساير نقاط دنيا کامالً      

هـای    هايي به کشورها اجازه می دهـد کـه خـود را بـرای آزادسـازي                موافقتنامه چنين«
همچنان که کشورها به .تری از طريق آزادسازي در مقياس محدودتر آماده سازند   گسترده

تـر و    تردههـای گـس    های محدود مبادرت می ورزنـد، انتقالـشان بـه آزادسـازي            آزادسازي
 ٢.»جامعتر آسانتر خواهد بود

هـاي    موافقتنامهاي به اين تفکر که چنين         هاي تجارت منطقه      موافقتنامهگسترش  
اي جهاني را تحليل برده و بلوکهـاي تجـاري را             اي منافع اصالحات تعرفه     تجاري جداگانه 

هاي تجارت      هموافقتنام انواع مختلف .دامن زده است    , کنند  جاي تجارت آزاد ايجاد مي    ه  ب
ـ  , کنند چالشهاي متفاوتي را در برابر تجارت آزاد جهاني ايجاد مي       ,اي  منطقه طـور  ه امـا ب
اي را در      موانع تعرفـه   ,ها با تبعيض بين غيراعضا      موافقتنامه:همگي يک اثر را دارند      , ذاتی

ن نـوع  حال سازمان جهانی تجارت ، اي اما با اين .نهند ترين حرکت جهاني بنا مي   ابرابر کار 
________________________________________________________ 

1-Stevens, Dr. Christopher; Dr. Mattew McQueen, "Regional Trade Agreements", Trade 
& Investment Background Briefings, No. 2, Pages 1-3- http://www .ids.ac.uk/ 
tradebriefings/ti2.pdf - 1382/8/8. 

2 -Department of the Parliamentary Library Of Australia, "Regional Trade 
Agreements and The WTO", Research Note, No.16, Oct. 2002 -Pages1-2 . 
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گـاتس آمـده و     ) ۵(گات و ماده    ) ۲۴( ها را تحت شرايط ويژه ای که در ماده           موافقتنامه
 . معروف می باشند، پذيرفته است١»شرط توانمندسازی« با نامشرايطی که 
 بيان مـی دارد کـه هـدف    ) تجديدنظر شده است١٩٩٤در سال (گات)۲۴(ماده  
جهانی است و اينکـه ايـن هـدف از          اي، تسهيل تجارت      هاي تجارت منطقه      موافقتنامه

 نمودن   تأمين شده و با مستثنا     موافقتنامهطريق شمول کليه بخشهای تجارت در اين        
مـی نمايـد کـه چنـين         کيـد أايـن مـاده ت    . هر بخش تجاری عمده مسدود مـی شـود        

نـه   هايي با هدف کاهش موانع برسر راه تجـارت ميـان شـرکای تجـاری و                موافقتنامه
همچنـين  .  بين شرکای اين قرارداد وسايرين شـکل مـی گيرنـد      افزايش موانع تجاری  

هـاي      موافقتنامـه اين ماده بر شفافيت به عنوان اصل بنيـادی در مـذاکرات و نتيجـه                
 .کيد می کندأاي ت تجارت منطقه
ــاده  ــاتس)۵(م ــاده  گ ــرار مــی  گــات را۲۴همــان معيارهــای م ــر  .ســازد برق اگ

قابل اغماضی بر طرف غير عضو داشـته        آثار  معيارآزادسازی گسترده تجاری در بين اعضا       
 .اي مجاز هستند هاي تجارت منطقه  موافقتنامهباشد و نيز معيارشفافيت رعايت شوند، 

 اعـضای گـات بـر مـی گـردد کـه             ۱۹۷۹شرط توانمندسازی نيز به تصميم سال       
 .الوداد به نفع کشورهای در حال توسعه مجـاز نمـود           ةکاملـاستثناهايي را بر اصل دولت      

 هـای تجـارت   موافقتنامهاين تصميم اصوالً به کشورهای در حال توسعه، توانايي ورود به   
 . کيد می ورزدتأهمچنين اين شرط بر تعهد به اصل شفافيت . ترجيحی را می دهد

هـاي تجـارت      موافقتنامـه  درصد از تجارت جهاني تحت       ۵۰در حال حاضر حدود     

رت ترجيحي با نرخي بيشتر از نرخ تجارت هاي تجا موافقتنامه. گيرند ترجيحي صورت مي

 ۶۶ها با نـرخ   موافقتنامهاين  , ۱۹۹۷تا۱۹۹۳بين سالهاي   . باشند  جهاني در حال رشد مي    
________________________________________________________ 

1 -Enabling Clause. 
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  1. درصدي رشد يافت۳۴که تجارت جهاني با نرخ  درصدي رشد يافتند درحالي

  مغولستان عـضو هـيچ      تنها کشور  ۲۰۰۵ تا ژوئن     که قبالً نيز ذکر گرديد،     گونه  همان
 تجـارت   موافقتنامـه  ٣٣٠،وجـود   ٢٠٠٥تـا ژوئـن     . اي نبوده اسـت      تجارت منطقه  موافقتنامه

 موافقتنامه ٢٠٦گزارش شد و از اين ميان )و نيز به سلف آن يعنی گات (WTOاي به  منطقه
ای   تجـارت منطقـه  موافقتنامـه  ١٨٠در حال حاضر .  تشکيل شده اند   WTOپس از تشکيل    

وجود  ها   موافقتنامه از اين نوع   اد بر آن است که تعداد بيشتری      درحال اجرا می باشند و اعتق     
 ال مطرح بوده اسـت کـه      ؤهمواره اين س   با اين حال     ٢.  گزارش نشده اند   WTOدارند که هنوز به     

اي اهداف چند جانبه گرايانه سازمان جهانی تجـارت را کنـد               های تجارت منطقه   موافقتنامه آيا
اقتصاددانان بسياري معتقدند که هـيچ تحليـل         ٣نمايند؟   مي کنند و يا برعکس آن را تسريع        مي

 امـا افـزايش     .ارائـه نمايـد    يک جواب قطعي در ايـن خـصوص          تواند  اقتصادي يا سياسي نمي   
 تمايل برخـی   مذاکرات آنها و نيز    اي را می توان به سادگي نسبی        هاي تجارت منطقه    موافقتنامه

ـ       که (دولتها هـاي تجـارت      موافقتنامـه مـشارکت در     بـه ) دعضو سازمان جهاني تجارت نبوده ان
المللـی   اي بدين منظور که از کنار گذاشته شدن و محروميتهای ممکن در تجـارت بـين      منطقه

 . نيز نسبت داد،اجتناب نمايند
 :باشند  اي به صورتهاي ذيل قابل تحقق مي هاي تجارت منطقه  موافقتنامه
ای را حـذف     ا و موانع غيرتعرفه   ه  اعضا بين خود تعرفه    :نواحي آزاد تجاري  ) الف

________________________________________________________ 
1- T.N. Srinivasan- “Preferential Trade Agreements with Special Reference to Asia”- 

http://www.econ.yale.edu/~srinivas/PrefTradeAgreements.pdf#search=%22PREFERENT
IAL%20TRADE%20AGREEMENTS%2BDEFINITION%22. 

2- http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap4_ e.pdf : “CROSS-
CUTTING  AND NEW ISSUES”-Page 1-1385/9/11. 

3 - Arvind, Panagariya- “Contributions of Jagdish Bhagwati to The Theory of 
Preferential Trading”- http://www.columbia.edu/~ap2231/jbconference/Papers/ 
Panagariya_Bhagwati%20Conference_PTAs.doc- page 4-1382/7/4 . 
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از جملـه ايـن     .کننـد   هاي اوليه را در برابر ساير کشورهاي دنيا حفظ مـي            نموده اما تعرفه  
 (CEFTA)سفتا ,١(NAFTA)توان نفتا  ها مي موافقتنامه

 . رانام برد٣(LAFTA)لفتا, 2
ها و موانع غيـر تعرفـه ای بـين خـود را                تعرفه ،اعضا:هاي گمرکي     اتحاديه) ب  

مثال آن  . کنند  اي مشترک را در مقابل بقيه دنيا ايجاد مي          تعرفهنظام  ذف نموده و يک     ح
  ٥(SACU) اتحاديه گمرکی کشورهای جنوب آفريقـا       و ٤ (EC) تواند جامعه اروپايي    مي

 . باشد - تشکيل شده و قديمی ترين اتحاديه گمرکی در جهان است١٩١٠نيزکه ازسال -
. باشـد    مبتنـي مـي    »گمرکـي نظريه  «ادي بيشتر بر    هاي اقتص   البته اساس اتحاديه  

تشکيل اتحاديه گمرکي نيز نوعي سياست بازرگاني خارجي است که از يـک طـرف هـم                 
کند و هم ممکن اسـت زيانهـايي را بـراي کـشورهاي عـضو                 منافع اقتصادي را ايجاد مي    

, يه گمرکـي  ايستا يا اثر تجاري تشکيل اتحاد     آثار  چراکه طبق   . اتحاديه در بر داشته باشد    
اين خود , امکان ايجاد تجارت بين دو کشور عضو وجود دارد و قطع تجارت با کشور ثالث

شود که طرفداران تجارت آزاد اولي را          مي »قطع تجارت « و   »ايجاد تجارت «شامل دو اثر    
دهنده رفاه  دانند و دومي را يک اثر منفي و کاهش   دهنده رفاه مي    يک اثر مثبت و افزايش    

طرفـداران  ,  باشـد  »قطـع تجـارت   «آثـار    بـيش از     »ايجاد تجارت «آثار  اگر  . ندشمر  بر مي 
فقـط بـا   (داننـد   ايجاد اتحاديه گمرکي را براي کشورهاي عضو با منفعت مي , تجارت آزاد 

ايي هـم در نظرگرفتـه      پويآثار  هاي گمرکي     اما براي تشکيل اتحاديه   ). ايستاآثار  توجه به   
باشـند کـه سـبب رشـد           مـي  اتحاديه گمرکي اثرهـايي    يا ديناميک     پويا اثرهاي. شود  مي

 .شوند اقتصادي کشورهاي عضو مي
________________________________________________________ 

1 -North American Free Trade Agreement. 
2 -Central European Free Trade Association . 
3 -Latin American Free Trade Agreement. 
4 -European Community. 
5 - Southern African Customs Union. 
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انبساط بازار، چرا کـه کـشورهاي عـضو از    ) ١: (برخي از آثار ديناميک عبارتند از  
توليد به مقياس زياد، به محض گسترش       ) ٢. (باشند  بازارهاي مصرف يکديگر مطمئن مي    

يابنـد کـه اکنـون        دگان کـشورهاي عـضو در مـي       توليدکننـ   بازار و ايجاد امکانات جديـد،     
هاي توليـدي خـود را کـاهش          توانند با مقياس بيشتري توليدکرده و از اين راه هزينه           مي

 توليدکنندگان يک کشور متوجـه  ،هاي اقتصادي ايجاد رقابت، با ايجاد اتحاديه  ) ٣. (دهند
 توليـد نمـوده،     هـاي   رقباي خود در کشورهاي عضو شده و اجباراً سعي در کاهش هزينه           

 خـود را بـراي يـافتن کـاالي جديـدتر و             (R&D)هاي تحقيـق و توسـعه         احتماالً هزينه 
دهند تا بتوانند بـه طـور مـوثري باتوليدکننـدگان      راههاي جديدتر توليد کاال افزايش مي 

تـر و رقابـت       هاي جديـد، بـازار گـسترده       گذاري  سرمايه) ٤.(کشورهاي عضو رقابت نمايند   
دارد کـه بـه       ود شرکتهاي مقيم کشورهاي عـضو اتحاديـه را بـر آن مـي             بيشتر به نوبه خ   

. شـود   هاي خود افزوده و اين خود سبب ايجاد اشتغال و درآمد بيشتر مـي              گذاري  سرمايه
گـذاري دقيقتـر انجـام        گيري در مـورد سـرمايه       همچنين به دليل گسترش بازار، تصميم     

ر ايجـاد مراکـز صـنعتي در داخـل          گـذاري را از نظـ       اين امر نيز کيفيت سـرمايه     . شود  مي
هاي اقتصادي باعث تقـسيم کـار بيـشتر و دقيقتـر              نهايت اتحاديه  در. برد  اتحاديه باال مي  

بـسياري از   . آورد  تـري را بـه وجـود مـي          شده و شرکتها و موسـسات توليـدي تخصـصي         
د هاي گمرکي يا هر نوع اتحاديـه اقتـصادي را بايـ    اقتصاددانان معتقدند که ايجاد اتحاديه  

 .دايناميک آن مورد قضاوت قرار دادآثار براساس 

بايـد   ها بر خالف دو نوع قبل که مـي        موافقتنامهاين  :1هاي نامتقارن   موافقتنامه) ج
بـه يـک    مـثالً    .رفتار متقابل را ندارد    مي بودند، لزوماً ترجيحات   ٢داراي شرط رفتار متقابل   

________________________________________________________ 
1 - Asymmetrical. 
2 - Reciprocal. 
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ي تبعيـضاتي را اعمـال      شريک تجاري ممکن است اجازه داده شود که نـسبت بـه ديگـر             
  .شمال آفريقا را نام برد اروپايي باکشورهاي جامعه هاي موافقتنامهتوان  مثال ميازباب .نمايد

 بـه شـرح ذيـل قابـل         حيث سطح همگرايي  هاي تجارت منطقه ای از        موافقتنامه
 ١:می باشند تقسيم بندی

تـرين سـطح       ابتـدايي  ها در   موافقتنامهاين نوع    :)PTAs(هاي تجارت ترجيحي      موافقتنامه )١(

ـان    ) تعرفه ای  معموالً(همگرايي قراردارند و تحت آن کشورهاي عضو موانع تجاري         را بين خودش
ـاري بالفعـل             . دهند  کاهش مي  چنين تجارت ترجيحي معموالً محدود به بخشي از جريانهاي تج

رجيحي معمـوالً  هاي تجارت ت    موافقتنامه باشند  شوند و اغلب دارای ترتيبات رفتار متقابل نمي           مي
شود که کشورهاي در حال توسعه به بازارهاي صادراتي بزرگتر دست يابند و بنابراين به                 باعث مي 

ـارت ترجيحـي       موافقتنامهالبته در واقع    . ل شوند يتري نا   توسعه اقتصادي گسترده   ـاي تج ـان   ه بي
ـا در نقش   توانند    باشد و احتماالمي    سياسي روابط نزديکتر اقتصادي مطلوب مي      ليزوري بـراي   کات
 .ايجاد ارتباط آزاد بين اعضايشان عمل کنند

باشـند کـه بـه        ترتيبات دارای رفتار متقابل مـي      :(FTA) منطقه تجاري آزاد     موافقتنامه )٢(
با اين . شود بين کشورهاي عضو از ميان برداشته مي) ها معموالً تعرفه(موجب آنها موانع تجاري  

  . برابرکشورهاي غيرعضو خواهد داشتحال، هر عضو موانع تجاري خارجي خود را در

. باشـد   سطح بعدي همگرايي اقتصادي، اتحاديه گمرکي مـي        :(CU)اتحاديه گمرکي  )٣(

يعنـي  ( خـارجي تتجـار  در يک اتحاديه گمرکي، کليه اعضا يک سياسـت مـشترک     
  .گيرند مي در پيش را) اي خارجي مشترک  رژيم تعرفه

زار مشترک اسـت کـه در آن کـشورهاي          در سطح باالتر همگرايي، با     :(CM)بازار مشترک  )٤(

________________________________________________________ 
1 -Tim, Martyn - " A Complete Guide To The Regional Trade Agreements Of The 

Asia-Pacific" , The Australia APEC Study Center, March 2001,Pages3 . 
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ـال                 ـاري در قب عضو متعهد به کاهش محدوديت تجاري بين اعضا و افزايش محدوديتهاي تج
غيراعضا بوده و تعرفه گمرکي را بين خود حذف نموده و سياستهاي يکسان گمرکي رانيـز در               

  .کنند  را نيز تسهيل مي)نيروي کار و سرمايه(گيرند، اما نقل و انتقال آزادانه عوامل توليد  مي پي
کننـد   اعضا توافق می  اتحاديه پولي، بازار مشترکي است که در آن          : (MC) اتحاديه پولي  )٥(

بايد .  را نام برد   ١ شرقی دالر کاراييب   توان میمثالً  تا پول واحدی را به جريان اندازند،        
که چهارمين مرحله همگرايي اقتـصادی اسـت ، بـا           » اتحاديه پولی  «توجه داشت که  

 که پنجمين مرحله همگرايـي اقتـصادی اسـت، اشـتباه     »اتحاديه اقتصادی و پولی   «
  .گرفته نشود

 کـه  موافقتنامـه ايـن   :(EMU) )اتحاديه اقتصادی و پولی(اتحاديه کامل اقتصادي )٦(
عاليترين سطح همگرايي را در بردارد، يـک اتحاديـه پـولي اسـت کـه سياسـتهاي                  

اتحاديه اروپـايي   . شود  يين و ابالغ مي   اقتصادي هماهنگ توسط يک اداره مرکزي تع      
(EU)             يـورو ( يک نمونه عيني اتحاديه کامل اقتصادي است که در آن پول واحـدي (

  .نيز جريان دارد

 (WTO) و سازمان جهاني تجارت (GATT) عمومي تعرفه وتجارتموافقتنامه
 بـين روزولـت و چرچيـل بـه     ۱۹۴۱يکي از اهداف منشور آتالنتيک که در سـال      

و تجارت آزاد   المللي بود که بر پايه عدم تبعيض          تجارت بين روش  سيد، ايجاد يک    امضا ر 
که در خـالل جنـگ جهـاني    روش  مذاکرات مربوط به اين     . کاالها و خدمات استوار باشد    

دوم بين انگلستان، کانادا و آمريکا آغاز شده بود، پس از جنگ نيز ادامه يافت تا آنکه در                  
در . المللـي و اشـتغال را ارائـه دادنـد           سترش تجارت بين   پيشنهاد گ  ١٩٤٥ششم دسامبر   

در يکي از اين .  جداگانه در ژنو صورت گرفتکنگرهاز مذاکرات در دو  دو دور  ١٩٤٧سال  

________________________________________________________ 
1 - East Caribbean Dollar. 
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 ،ديگـر کنگـره    تهيه و تنظـيم گرديـد و در          ١»المللي تجارت   سازمان بين «ها طرح    کنگره
تايج مثبت اين مذاکرات منجر     ن. مذاکراتي در زمينه مزاياي معافيتهاي گمرکي انجام شد       

اي چندجانبه و بـه طـور موقـت           موافقتنامهبه آن شد که پس از تأسيس سازمان مذکور،          
سـرانجام  . مـابين منعقـد شـود      بين کشورهاي جهان در خـصوص مـسائل گمرکـي فـي           

 ٣٠ را در تـاريخ     » عمـومي تعرفـه و تجـارت       موافقتنامـه «ربط   نمايندگان کشورهاي ذي  
 .االجرا گرديد  الزم١٩٤٨ضاء رساندند که از ژانويه  به ام١٩٤٧اکتبر 

 کشور مورد مذاکره قـرار گرفتـه        ٥٦المللي تجارت که توسط       در اساسنامه سازمان بين   
بينـي    تجارت، اشتغال، رقابت و مسائل اقتـصادي پـيش          بود، مقررات و قواعد مشخصي راجع به      

ن ملـل متحـد تأسـيس شـود و     سازمان تخصصي سازمادر مقام مقرر شد که اين سازمان      . شد
نمايـد، مـسائل تجـاري        المللي را بررسي مي     المللي پول که امور ارزي بين       شبيه به صندوق بين   

اي    عمومي تعرفه و تجارت تنها وسـيله       موافقتنامه ١٩٩٥تا سال   . المللي را حل و فصل کند       بين
اين . و را تنظيم نمايد    دول عض   توانست روابط تجاري بين     بود که داراي مبناي حقوقي بود و مي       

 را  موافقتنامـه اهداف اين   .متحد قرار گرفت     به صورت تشکيالتي زير نظر سازمان ملل       موافقتنامه
 موانع و مشکالت موجود در زمينه گسترش تجارت جهانی، افزايش توليد     می توان در رفع   

 و و تجارت بين المللی، ارتقا و بهبود زندگی مـردم و حرکـت بـه سـوی اشـتغال بيـشتر              
 .برشمرد درآمد افزونتر در سطح جهان
اي شـد کـه در آن بـر           موافقتنامهمنجر به   ) ١٩٨٦-١٩٩٤( مذاکرات دور اروگوئه  

  . شدGATT جايگزين ١٩٩٥ صحه گذاشته شد و در سال WTOتأسيس 

 کـه بـا   می باشـد المللي  تجارت تنها سازمان بين سازمان جهانيبه طور اجمالی، 
موريت اصلی اين سـازمان، عبـارت       أم. بين کشورها سروکار دارد   المللي تجارت     قواعد بين 

 تـر  تـر و آزادانـه     بينـي   و قابل پـيش    روانترت از اطمينان يافتن از آنکه تجارت هر چه          ـاس
________________________________________________________ 

1 - International Trade Organization. 
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از صرفاً   پذيرند که فراتر   های تجاری از طريق ابزاری صورت می       تسهيل رويه . ١جريان يابد 
ل مربوط  ئکه گات عمدتاً با مسا     در حالي  ٢.اشدای می ب   ر تعرفه يای و غ   حذف موانع تعرفه  

هـای   موافقتنامـه و   سـازمان جهـانی تجـارت      به تجارت کاالها سرو کار داشت، اما اکنون       
را نيز  ) ابداعات، خالقيت و طراحی   (مربوط به آن تجارت خدمات و حقوق مالکيت فکری          

  ٣.پوشش می دهد
ورها را بـه مـذاکره بـراي    اين هدف، سازمان جهاني تجارت کـش      به منظور نيل به     

خواهـد قواعـد      ها و رفع ساير موانـع تجـارت ترغيـب نمـوده و از آنهـا مـي                   کاهش تعرفه 
ايـن قواعـد در چنـد سـند         « .مشترکي را در مورد تجارت کاالها و خـدمات اجـرا کننـد            

 :اند که مهمترين اين اسناد عبارتند از  حقوقی آورده شده
 .يس سازمان تجارت جهاني مراکش درباره تاس موافقتنامه) الف
 :درباره تجارت کاال که خود شامل موارد ذيل است ٤ههاي چندجانب موافقتنامه) ب

 (GATT/1994) عمومي تعرفه و تجارت موافقتنامه) ب-۱    
 :شامل  5هاي وابسته موافقتنامه) ب-۲    

 اعمــال ضــوابط موافقتنامــه،  ٦)AG( کــشاورزيموافقتنامــه ) ب-۱-۲            
ــاتي  ــت نب ــتي و بهداش ــه، (SPS)7بهداش ــاک  موافقتنام ــسوجات و پوش ، ٨ (ATC) من

 گـذاري   سـرمايه    ضـوابط تجـاري     موافقتنامه،(TBT)9 موانع فني فراراه تجارت    موافقتنامه
________________________________________________________ 

1 -http://www.wto.org/english/res_e/doload_e/inbr_e.pdf : “The World Trade 
Organization...”- Page 1- 1385/9/9. 

2- http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap4_e.pdf : “CROSS-
CUTTING AND NEW ISSUES”-Page1- 1385/9/9. 

3 -http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm: “Understanding 
The WTO”- Page 9- 1385/9/9. 

4 - Multilateral. 
5 - Associate Agreements. 
6 - Agriculture Agreement. 
7 - Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures. 
8- Agreement on Textiles and Clothing. 
9 - Agreement on Technical Barriers to Trade. 
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(TRIMs)شـکني   اقـدامات ضـدقيمت   (۱۹۹۴ گـات  ۶ در مورد اجراي ماده     موافقتنامه،١ 
)ADP(2(  ،۱۹۹۴تگا۷ در مورد اجراي ماده    موافقتنامه) گمرکـي  ارزشـگذاري)ACV(3( ،

 موافقتنامـه ،  ٥ (RO) قواعـد مبـدأ    موافقتنامـه  ،   PSI(4(بازرسي قبل از حمـل      موافقتنامه
 و اقــدامات جبرانــي هــا  يارانــه موافقتنامــه، ٦)ILP( هــاي صــدور مجــوز وارداتــي رويــه

)SCM(7�، حفاظتهاموافقتنامه )AS(8. 
نامـه درمـورد تفـسير     تفاهم: ات شاملها و تصميم     تفاهم نامه  )ب-۲-۲            

نامه درمورد  ، تفاهم)اي تثبيت امتيازهاي تعرفه (۱۹۹۴ گات ۲ماده ) ۱(از بند ) ب(شق 
نامه مربوط به تراز پرداختها  ، تفاهم)بنگاههاي تجاري دولتي (۱۹۹۴ گات ۷تفسير ماده 

ورد صحت يا   ، تصميم درباره مواردي که تشکيالت گمرکي به داليلی در م          ۱۹۹۴درگات  
، تصميم درباره تجارت    )تصميم در مورد انتقال بار اثبات     (دقت ارزش اعالمي ترديد دارد      

  .زيست و محيط
 ٩ )GATS( عمومي تجارت خدمات موافقتنامه) ج 

 TRIPS(10(هاي تجاري حقوق مالکيت فکري   جنبهموافقتنامه) د 
 ١١)DSU(هاي حل اختالف تفاهم نامه قواعد و رويه) هـ 
 ١٢)TPRM(از و کار بررسي سياست تجاريس) و

________________________________________________________ 
1 - Agreement on Trade-Related Investment Measures. 
2 - Anti-Dumping Practices.  
3 -Agreement on Customs Valuation. 
4 - Agreement on Pre-shipment Inspection. 
5 - Agreement on Rules of Origin. 
6 - Agreement on Import Licensing Procedures. 
7 - Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. 
8 - Agreement on Safegaurds. 
9 - General Agreement on Trade in Services. 
10 - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
11 -Dispute Settlement Understanding. 
12 -Trade Policy Reviews. 
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کننـده آنهـا      که فقط بـراي کـشورهاي امـضا       (١هاي ميان چند طرف     موافقتنامه) ز
ــزام  خريــد موافقتنامــه تجــارت هواپيمــاي غيرنظــامي، موافقتنامــه: شــامل)آور اســت ال
  ٢)GPA(دولتي

هاي ملـي خـود را        اعضاي سازمان جهاني تجارت موظفند قوانين، مقررات و رويه        
  ٣».ها هماهنگ سازند موافقتنامهکامالً با مفاد اين 

فهرسـت اسـامي    . باشـند    کـشور مـي    ۱۴۹تعداد اعضاي سازمان جهاني تجارت ،       
 .است ارائه شده) ۱(ناظر در پيوست شماره  کشورهاي عضو وتاريخ عضويت ونيز کشورهاي

 سازمان جهاني تجارت اصول پايه
.  سال اخير بوده است۵۰المللي طي  ينحذف تعرفه ها ، کانون مرکزي مذاکرات ب

 عمـومی تعرفـه و   موافقتنامـه از هنگام جنـگ جهـاني دوم بـه بعـد و از زمـان تاسـيس                  
 و نيز پس از شروع به کار سازمان جهـانی تجـارت، نـه               ۱۹۴۷ در سال    (GATT)تجارت

  »دور دوحه «آخرين دور که به . اند دور از مذاکرات تجاري چندجانبه صورت پذيرفته
 تعداد  رغم  علي« ٤. برگزار شد    ۲۰۰۱روف شده است، در تاريخ نهم تا چهاردهم نوامبر          مع

کمتری از دورها طي سالهاي اخيـر، دورهـاي چنـد جانبـه نقـش عمـده اي در کـاهش                     
 درصد طی يک دهه ۴۰ها از متوسط  نرخ تعرفه.اند  ها در دوران پس از جنگ داشته        تعرفه

پـس از جنـگ در مـورد کاالهـاي صـنعتي در              درصد طی سـالهای      ۸/۳قبل از جنگ تا     
________________________________________________________ 

1 - Plurilateral. 
2 - Agreement on Government Procurement . 

 نماينـدگی تـام االختيـار تجـاری         -» پرسـش و پاسـخ     ٨٨: آشنايي با قواعد سازمان جهانی تجـارت       «-3
 مؤسـسه مطالعـات و پژوهـشهای        جمهوری اسالمی ايران و شرکت چاپ و نشر بازرگـانی وابـسته بـه             

 .١-٣ صفحات -بازرگانی
 -»فرصتها و چالـشها   : الحاق جمهوری اسالمی ايران به سازمان جهانی تجارت       « - دکتر علی صباغيان   4�

 . ۱۳۸۳ آذر -دفتر نمايندگی تام االختيار تجاری جمهوری اسالمی ايران
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ــه کــاهش يافــت  ــاني، وجــود   . کــشورهاي توســعه يافت ــازار جه ــا بازشــدن درهــاي ب ب
سازمان تجارت جهاني عوامل مهمي در       عمومي تعرفه و تجارت و به دنبال آن         موافقتنامه

  ١».اند الملل از زمان جنگ جهاني دوم به بعد بوده رشد سريع تجارت بين
 آن بود که تجارت در سراسـر        سازمان جهاني تجارت  د گات و سپس     هدف از ايجا  

دنيا به صورت آزاد و بدون دخالت دولتها صـورت پـذيرد، بـه عبـارتي، بـه دنبـال نظـام                      
ند که آزادي عمل تجاري کـه بـالطبع دخالـت دولـت در آن بـه                 بودالمللي    اقتصادي بين 

سازمان جهاني  که گات و ، اصولي راجهتدر همين .باشدحداقل برسد، شرط اساسي آن   
 : عبارتند از،اند  جهت تحقق اين هدف در نظر گرفتهتجارت

  ) ٣و رفتار ملی 2الوداد   ةکاملـ دولت (اصل عدم تبعيض) ١(
 ٤و رفتـار ملـی     الـوداد     ةـاصل عدم تبعيض خود مشتمل بر دو اصـل دولـت کاملـ            

ا شرايط و يا امتيازاتي را براي       يکي از اعض   الوداد، چنانچه  ةکاملـ دولت اصل براساس.باشد می
االجرا  خود براي ساير کشورهاي عضو نيز الزم   ه  کشوري درنظر بگيرد، اين وضعيت خود ب      

 در واقع، در اين ماده، هـر گونـه تبعيـضي بـين اعـضا                .)WTO/ماده يک گات  (باشد    مي
، در مـورد خـدمات کـشورهاي        WTO/همين مسئله در ماده دو گـاتس      . باشد  ممنوع مي 

 . هاي تجاري حقوق مالکيت فکري بيان شده است  جنبهموافقتنامهدرماده چهار نيزعضو و
) خـدمات (بر اساس اصل رفتار ملی نيز هيچ کشوری مجاز به تبعيض بين کاالها              

شرکای تجاريش نمی باشد و به بيان ساده، هر کشور بايد           ) خدمات(توليد داخل و کاالها   
ايـن  .کند  عمل کند که با کاالهاي خود عمل ميگونه همان) عضو(با کاالهاي کشور ديگر  

________________________________________________________ 
1 -Tim, Martyn – "A complete guide to the regional trade agreements of the Asia-

pacific" – The Australian Study Center (APEC)- 2001. 
2 - Most Favored Nation(MFN). 
3 -National Treatment. 
4 -National Treatment. 
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هاي تجاري حقوق مالکيت   جنبهموافقتنامه) ٣(گاتس و   ) ١٧(گات،  ) ٣(موضوع در مواد    
 . فکري بيان گرديده است

 که قبالً نيـز بـدان اشـاره شـد،طبق مقـررات             گونه  همان اين مواد،    رغم  عليالبته  
شـرط توانمنـد سـازی شـناخته        قـام   در م اي که     و تحت تبصره  ) ٢٤( ماده    ،WTO/گات
باشد   تسهيل تجارت جهاني مياي  منطقههاي تجارت موافقتنامه  از آنجا که هدف،شود مي

 مـستثنا و از طريـق   يابـد  و اين هدف از طريق شمول کليه بخشهاي تجاري تقويـت مـي   
دارند کـه هـدف        اين ماده و تبصره آن تأکيد مي       ،شود  کردن بخشهاي عمده، تضعيف مي    

باشد و نه آنکـه       اي بين اعضا مي     اي و غيرتعرفه    هايي کاهش موانع تعرفه     موافقتنامهن  چني
دارد که شفافيت     همچنين تصريح مي  .  افزايش دهند  اعضا و غير  اعضاموانع تجاري را بين     
يک اصل بنيـادي    در نقش   بايد     مي اي  هاي تجارت منطقه    موافقتنامهدر مذاکرات و نتايج     

 مربـوط   ١٩٧٩ اعـضاي گـات در سـال           به تصميم  توانمندسازی شرط.در نظر گرفته شود   
شورهاي در حـال توسـعه و       بـرای کـ   الـوداد      ةکاملـباشد که استثنائاتي را جهت اصل        می

البتـه در   . هاي تجاري ترجيحي مجـاز دانـست        موافقتنامه جهت ورود به     توانايي ايشان را  
 فراهم آوردن تسهيالتي در     هدف آن  شد که  اضافه اساسنامه گات بخشهايي   به, ۱۹۶۵سال  
ترجيحـات   در واقـع   ايجاد بازار فروش محصوالت کشورهاي در حال توسـعه بـود و           مورد  

وضـع  ) GSP١نظام عموميت يافته ترجيحات   (گمرکي را براي کشورهاي در حال توسعه        
 .نمود

اولين اصل اين نظام آن است که کشورهاي پيـشرفته صـنعتي بـراي محـصوالت              
دومـين اصـل آن بيـان       .  شـوند  قايـل حال توسعه تخفيف گمرکي     صنعتي کشورهاي در    

 نـشوند و  قايـل دارد که براي اين تخفيف نسبت بـه کـشورهاي جهـان سـوم اسـتثنا         مي
________________________________________________________ 

1- Generalized System of Preferences. 
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ل يـ کند که کشورهاي پيشرفته صنعتي براي تـسهيالتي کـه قا            سومين اصل آن بيان مي    
 .انتظار عمل مقابله به مثل را نداشته باشند, شوند مي

 زادانه ترتجارت آ) ۲(

موانع . کاهش موانع تجاری يکی از بديهی ترين ابزارهای تشويق تجارت می باشد           
بـوده و يـا شـامل اقـداماتی چـون           )تعرفـه هـا     (بر سر راه تجارت شامل عوارض گمرکی        

وجـود  ه محدوديتهای وارداتی يا سهميه ها که به طور انتخابی محدوديتهای مقداری را ب          
و سياستهای ارزی نيز مورد     ) موارد ممنوعه (نيز خطوط قرمز  گاهی  . می آورند، می باشند   
 .بحث قرار می گيرند

 ،۱۹۹۰در ابتدا تمرکز بر کاهش تعرفه هـا بـود کـه در نتيجـه تـا اواسـط دهـه                      
.  درصد کاهش يافـت    ۴نرخهای تعرفه کشورهای صنعتی بر کاالهای صنعتی به کمتر از           

حذف موانع غير تعرفه ای نيز بـسط        يا  ، موضوع مذاکرات به کاهش      ۱۹۸۰هرچند تا دهه    
 .يافت و حوزه های ديگری را چون خدمات و مالکيت فکری در بر گرفت

 موافقتنامـه  .بازکردن درهای تجاری مفيد است اما نيازمند تعديل نيز مـی باشـد            
WTO                     آزادسـازی  «به کشورها اجازه می دهـد کـه تغييـرات را بـه تـدريج و از طريـق

ورهای در حال توسعه نيز مجاز می باشند تا تعهدات خـود را             کش. انجام دهند  »پيشرونده
 .در مدت زمان بيشتری محقق سازند

 پيش بينی پذيری از طريق تثبيت تعرفه ها و شفافيت) ۳ (
پـردازد بـه    هـای خـود نمـی    که طرف تجاری به افزايش تعرفه گاهی آگاهی از آن  

تر را از فرصـتهای آتـی        اضحهمان ميزان کاهش تعرفه ها اهميت دارد، چراکه تصويری و         
گذاری تشويق شده    با وجود ثبات و پيش بينی پذيری، سرمايه       .کسب وکار ايجاد می کند    

و شغلهای بيشتری ايجاد می شوند و مصر ف کننـدگان نيزکـامالً از رقابـت در انتخـاب                   
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نظام تجـارت چنـد جانبـه تالشـی اسـت از            .کاالها و قيمتهای پايين تر منتفع می شوند       
 .لتها به منظور ثبات و پيش بينی پذيری فضای کسب و کارسوی دو

 زمانی که کشورها موافقت می نماينـد کـه بازارهـای خـود را بـر                 WTOنظامدر  
ايـن  .  مـی سـازند    ١»مقيـد «کاالها يا خدمات ساير کشورها بگشايند، خود را به تعهداتی           

کـشورها بـر   گـاهی  .برای کاالها شامل سقفهايي جهت نرخهای تعرفـه مـی باشـند    قيود
 غالباً در مسئلهاين . واردات ماليات وضع می کنند که کمتر از نرخهای تثبيتی می باشند

در کشورهای توسـعه يافتـه نرخهـايي کـه عمـالً            .کشورهای در حال توسعه رخ می دهد      
 .می شوند و نرخهای تثبيتی يکسان هستند اعمال

نـی پـذيری و ثبـات       اين سيستم از راههای ديگری نيز به دنبال بهبـود پـيش بي            
يک راه، عدم استفاده از سـهميه بنـدی و سـاير اقـدامات محـدود کننـده مقـادير                   .است

) شفافتر( تر راه ديگر آن است که قواعد تجاری کشورها را هرچه عمومی         .باشد واردات می 
اعـالن عمـومی سياسـتها و      ،دولتها را ملزم به    WTO های   موافقتنامهبسياری از   . نمايند
 .نموده است WTOر داخل کشور و مطلع نمودن ها د رويه

 ارتقای رقابت منصفانه) ۴ (
له کـامالً    اطالق می شود، امـا ايـن مـسئ         » آزاد تجارت« سازمان   WTOگاهی به   

گـاهی وضـع تعرفـه و در مـوارد محـدودتری، سـاير اشـکال                روش  ايـن    .باشد دقيق نمی 
 است کـه رقابـت آزاد،       سيستم قواعدی  WTOکه، دقيقتر آن  .حفاظتی را مجاز می داند    

الـوداد و رفتـار      ةکاملـدولت  -قواعد عدم تبعيض  .منصفانه و بدون خدشه را پاس می دارد       
 . به منظور تامين شرايط منصفانه تجارت طراحی شدند-ملی

 که ذکر شـد، از جملـه سياسـتهايي کـه در بازرگـاني خـارجي مـورد                   گونه  همان

________________________________________________________ 
1 -Bind. 
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, WTO/گـات .باشـد    و صادرات کاالها مـي     گيرد تعيين سهميه بر واردات      استفاده قرارمي 
کند اما در شرايطي که کـشوري کـسري تـراز             وضع اين محدوديتهاي تجاري را منع مي      

اسـتثنا  , پرداختها داشته باشد و يا اينکه طرف تجارت،کشورهاي در حال توسـعه باشـند             
 با توجه به تفاوت سطح توسعه کشورهاي عضو سـازمان تجـارت جهـاني و         .شود  ل مي يقا
از دو سوم اعضاي سازمان جهاني تجارت، کشورهاي در حال            اکنون بيش   ين نکته که هم   ا

اي اين کـشورها      آور نيست که توجه به نيازها و مالحظات توسعه          باشند، تعجب   توسعه مي 
 . اي در تدوين و اجراي مقررات سازمان جهاني تجارت برخوردار باشد از جايگاه ويژه

 کشور متعلق به گـروه      ١١ تعداد   ١٩٤٧گات در سال     کشور متعاهد    ٢٣با آنکه از    
بودنـد، ولـي هـيچ      ) بنديهاي شناخته شده امروزي    طبق گروه (کشورهاي در حال توسعه     

اي خاص اين کشورها در گات مدنظر         نگرش خاصي به موضوع توسعه و مالحظات توسعه       
ـ         شکاف عظيم توسعه   رغم  عليهمچنين  .قرارنگرفت ري در نـزد    اي بين آنها از تعهدات براب

رفتـار  «شـمول اصـل     . گات برخوردار بوده و قوانين و مقررات يکساني بر آنها حاکم بـود            
شالوده نظام تجاري چندجانبه پـس از جنـگ جهـاني دوم بـر هـر دو      در مقام    ١»متقابل

  انعکـاس بـه منظـور   نخـستين تحـولي کـه در آن زمـان         . گروه از اين کشورها حاکم بود     
) ١٨(هاي در حال توسعه در گات صورت پذيرفت، اصالح ماده         اي کشور   نگرانيهاي توسعه 

طبق اين ماده اصـالحي،     .  بود »کمکهاي دولتي براي توسعه اقتصادي    «و تغيير نام آن به      
کشورهاي در حال توسعه اجازه يافتند تا به منظور کمک به تاسيس صنايع خـاص و يـا                  

هايـشان، بـرخالف    رداخـت بخشهاي جديد کشاورزي و همچنين مقابله با مشکالت تراز پ 
اي قبلـي و يـا اعمـال          تعهدات خود در چـارچوب گـات، از طريـق لغـو امتيـازات تعرفـه               

پـس از  . محدوديتهاي مقداري جديد، با حصول شرايطي دست به اقدامات حمايتي بزنند   
________________________________________________________ 

1 - Reciprocacity. 
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 و افـزودن    ١(UNCTAD) » تجارت و توسـعه ملـل متحـد        کنگره«سيس  أآن متعاقب ت  
گات که در واقع بـه نـوعي بيانيـه کـشورهاي در          به »و توسعه تجارت  «نام  فصل چهار با    

. هايشان در مـورد توسـعه تلقـي مـي شـد             حال توسعه در زمينه طرح خواستها و دغدغه       
پذيرش معافيـت کـشورهاي در حـال توسـعه از شـمول اصـل       مهمترين دستاورد ايشان   

ه عطـف   نقطـ .  حاصـل شـد    ، توسط کشورهاي توسعه يافته صورت گرفت      »رفتار متقابل «
بود که زمينه حقوقي     سازيمند، تصويب شرط توان   ١٩٧٩ در سال    »دور توکيو «ديگر، در   

 . فراهم نمود2»رفتار ويژه و متفاوت«الزم را براي اعطاي 
ـ             فـصل  «ويـژه در چـارچوب      ه  البته پيش از آن نيز کشورهاي در حـال توسـعه ب

وعي رفتار ويژه و متفـاوت      در قالب معافيت از برخي از قواعد گات، از ن           ،»تجارت و توسعه  

برخوردار شده بودند ولي با به رسميت شناخته شدن اين اصل در قالـب مـصوبه مزبـور،                  

شـرط توانمندسـازي زمينـه      . چارچوب حقوقي الزم براي اقدامات آتي نيز فراهم گرديـد         

حقوقي الزم را براي اعطاي نظام عمومي ترجيحـات توسـط کـشورهاي توسـعه يافتـه و                  

 بـه  »الـوداد   ةلــ دولـت کام «في از اصـل  ا که انحر  جنوب،–ت تجاري جنوب   ايجاد ترتيبا 

 بـه   »رفتار ويژه و متفـاوت    «م فراهم نمود و بدين ترتيب دامنه        يطور دا ه  آمد، ب   شمار مي 

در دور اروگوئـه نيـز کـشورهاي در حـال توسـعه             . هاي جديدتري گـسترش يافـت       حوزه

م بيشتر نظام حل اخـتالف در سـازمان         تقويت و استحکا  : دستاوردهايي داشتند از جمله   

اي تجارت محصوالت کشاورزي و منسوجات و پوشاک          تجارت جهاني و آزادسازي مرحله    

هـا تـا    ايـن حـوزه   . عمده صادراتي مورد عالقه کشورهاي در حال توسعه بود         که دو حوزه  

 . بوده و تابع رژيم خاصي بودندلمرو نظام تجاري چند جانبه مستثناپيش از آن از ق
________________________________________________________ 

1 - United Nations Conference on Trade and Development. 
2 - Special and Differential Treatment. 
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گرايانـه از جملـه اقـدامات        که بعضي از اقدامات حمايـت      1» حفاظتها موافقتنامه« 

را ممنــوع   شـامل محـدوديتهاي داوطلبانـه صـادراتي    2»حـوزه خاکـستري  «موسـوم بـه   

 مهمي در جهت امنيت بيشتر دسترس به بـازار بـراي محـصوالت              دسازد، نيز دستاور    مي

 .دآي صادراتي کشورهاي در حال توسعه به شمار مي

 سـازمان جهـاني تجـارت     که در قـوانين     هستندحوزه خاکستري معموالً مفرهايي     
باشند و کشورهاي توسعه يافته بـا اسـتفاده از آنهـا کـشورهاي در حـال                   قابل تفسير مي  

 .دهند توسعه را در تنگنا قرار مي
هـا و    ، بـه منظـور پيگيـري خواسـته        »کميتـه تجـارت و توسـعه      « ١٩٦٤در سال   

که در فصل تجارت و توسعه گات تبيين        ( کشورهاي در حال توسعه      اي  مالحظات توسعه 
اين کميته در چارچوب سازمان جهاني تجـارت وظيفـه بررسـي            . ايجاد گرديد ) شده بود 

وظـايف  .مسائل گسترده مربوط به تجارت کـشورهاي در حـال توسـعه را بـر عهـده دارد               
پيگيري مقررات رفتار   مطالعه و   «طور مشخص در سه حوزه       ه ب »کميته تجارت و توسعه   «

بررسـي  « و   »هماهنگي کمکهاي فني به کـشورهاي در حـال توسـعه          «،  »ويژه و متفاوت  
هاي مقياس و کمبـود منـابع       که با مشکالت فقدان صرفه     (»مشکالت اقتصادهاي کوچک  

 .خالصه مي شود) طبيعي مواجه مي باشند
مجموعـه  زيـر   در نقـش    نيـز    ٣»توسعه  کشورهايي با کمترين سطح   «کميته فرعي   

توسعه را به     کميته تجارت و توسعه وظيفه پيگيري مشکالت کشورهايي با کمترين سطح          
از ميان مجموعه   . اي آنها بر عهده دارد      دليل ضرورت توجه ويژه به وضعيت خاص توسعه       

، بررسي و پيگيري مقررات رفتار ويژه و متفاوت براي کشورهاي در حـال              مذکور  وظايف  
________________________________________________________ 

1 - Safegaurds. 
2 - Grey Area Measures. 
3 -LDCs:Least-Developed Countries. 
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 .رخوردار استتوسعه از اهميت خاصي ب
گـات  « که شامل    »٩٤گات  « موافقتنامه از طريق    »رفتار ويژه و متفاوت   «مقررات  

ـ .  انتقال يافت  WTO و يک رشته تفاهمنامه و اصالحيه جديد مي باشد، به            »٤٧ طـور   هب
 :شوند کلي اين مقررات به سه دسته عمده تقسيم مي

رهايي بـا کمتـرين   مقررات ناظر بر تسهيل تجارت کشورهاي در حال توسعه وکـشو   -١

جانبه کشورهاي توسـعه يافتـه در          اين مقررات شامل اقدامات يک      ؛ توسعه  سطح
 نظـام عموميـت     «اعطاي رفتار ترجيحي به کشورهاي در حال توسعه در قالب           

 و همچنـين    ١٩٧٩ مصوب   »سازيمندشرط توان «و به استناد     »يافته ترجيحات 
ايـن  . رافيايي خـاص اسـت  هاي جغ اعطاي ترجيحات تجاري به کشورهاي حوزه     

 ةکاملــ اصل دولت    (٩٤ترجيحات به استناد معافيتهاي موقت از ماده يک گات          
حذف کامل عـوارض گمرکـي کاالهـاي صـادراتي کـشورهايي بـا              شامل  )الوداد  

يافتـه، امکـان ايجـاد ترتيبـات      توسعه توسـط کـشورهاي توسـعه       کمترين سطح 
شـرط  «اسـتناد بـه      ت و بـا    گا ٢٤ جنوب با تعديل شرايط ماده       -تجاري جنوب 
 و توجه بيشتر به آزادسـازي تجـاري کاالهـاي صـادراتي مـورد               »توانمندسازي

 .مي شود) فصل چهار گات(عالقه کشورهاي در حال توسعه 

 ايـن مقـررات     ؛ انعطاف بيشتر براي کشورهاي در حال توسعه در پذيرش تعهـدات           -٢
اتخـاذ اقـدامات    شامل انعطاف در برقراري حمايت جهت تأسيس صنايع جديد،          

پرداختهـا و معافيـت از برخـي مقـررات            محدودکننده در زمان بروز مشکل تراز     
هـاي متـشکله سـازمان جهـاني          موافقتنامه و ديگر    ٩٤در چارچوب گات     خاص

تر براي اجراي تعهدات و انعطافها و معافيتهاي  هاي انتقالي طوالني    تجارت، دوره 
 .شود توسعه مي تر براي کشورهايي با کمترين سطح گسترده
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با توجه به حجم وسـيع تعهـدات         ارائه کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه؛        -٣
هاي تخصصي مختلف سـازمان جهـاني    موافقتنامهکشورهاي در حال توسعه در   

تجارت، ترتيبات متنوعي با هدف ارائه کمکهاي فني به منظور ايجاد ظرفيتهاي            
ي بيـشتر کـشورهاي در حـال    تخصصي، سازماني و حقوقي الزم جهت همگرايـ    

هاي مختلـف سـازمان جهـاني       موافقتنامهتوسعه در نظام تجاري چند جانبه در        
عالوه بر اين اقدامات يکپارچـه و همـاهنگي نيـز           . بيني شده است    تجارت پيش 
کمکهاي فني به کشورهاي در حال توسعه با همکاري سازمانهاي مختلـف            جهت ارائه   

 .تالمللي ترتيب داده شده اس بين
باشند که اين   مي»در حال توسعه«در شرايط حاضر کشورها بايد ثابت کنند که   

 کار آساني نيست چون هيچ تعريفي از کشورهاي در حال توسعه وجود مسئله
در . باشد  مي1S&D »رفتار ويژه و متفاوت«ندارد و اين مشکالت استفاده از اصل 

از خودکار  طور بهوجود دارد و  »تعريفي«توسعه  مورد کشورهايي با کمترين سطح
طي دهه اخير به همان ميزان . توانند استفاده کنند اصل رفتار ويژه و متفاوت مي

در برابر   گسترش يافت و مقررات آن بيشتر شکل گرفت، مقاومتWTOکه 
 WTO-Plusاي که کشورهاي پيشرفته  بيشتر شد به گونه رفتار ويژه و متفاوت

  ٢.کردند اضافه WTOرا به مقررات 
و يـا سـاير کمکهـا درصـدد بـسط و           يارانـه   همچنين،چنانچه کـشوري از طريـق       

________________________________________________________ 
1 -Special & Differential Treatments. 

2-  WTO-Plus     موافقتنامـه به معناي لغو حقـوق و مزايـاي موجـود در WTO    و نيـز سـاير تعهـدات 
کـشورهاي در حـال الحـاق تـاکنون         .  به آنها نيازي نباشد، اسـت      WTO موافقتنامهزادسازي که در    آ

 هـاي ميـان چنـد    موافقتنامـه مانند الحاق بـه  . اند  قبول نمودهWTO – Plusتعهدات متعددي را از 
پيش شـرط بـراي الحـاق بـه         " که تقريبا )  خريد دولتی و هواپيمايي غيرنظامي     موافقتنامهمثل  (طرف  

WTOباشد  مي. 



 روند

 
١٩٨ 

طبـق  .  برسـاند  WTO/مکلف است مراتب را به اطالع گات      , گسترش صادرات خود باشد   
نـسبت بـه کـشورهايي کـه بـا پرداخـت            ,  اصـالح گرديـده    ۱۹۵۵اساسنامه گات که در     

وضع شده   مقررات شديدي , کنند   مي هدف افزايش صادرات را دنبال    , هاي صادراتي   يارانه
وضـع عـوارض گمرکـي ضـد        , البته اگر کشوري اقدام بـه عمـل دامپينـگ نمايـد           . است

 .مجاز شمرده شده است) عوارض گمرکي عمل مقابله به مثل از طريق(دامپينگ 
دليل گستردگی حمايتهای اعمال شده در زمينه توليد محـصوالت کـشاورزی            ه  ب

جا رات مختل کننده ای که در تجارت محصوالت کشاورزی ب         در کشورهای جهان و تاثير    
گذارند، موضوع کـاهش حمايتهـای داخلـی مختـل کننـده تجـارت در دسـتور کـار                    می

 کشاورزی قرار گرفته است و توافقهايي در اين زمينـه حاصـل شـده               موافقتنامهمذاکرات  
 :ها در نظر گرفته شده اند است و موارد استثنايي مربوط به يارانه

 حمايتهايي توسط دولت در کشورهای در حال        ارائه:  1حمايتهای جعبه توسعه  ) ۱
نيازی به کـاهش چنـين       توسعه در جهت کمک به توسعه بخش کشاورزی مجاز است و          

 در دسترس گذاري که عموماً هاي سرمايه  يارانه-۱اين حمايتها شامل . حمايتهايي نيست 
 کمکهـاي دولتـي در   -۲. باشـند  ي مWTOبخش کشاورزی و کشورهای در حال توسعه        

هـاي توسـعه     کمک به توسعه کشاورزي و زندگي روسـتايي کـه بخـش الينفـک برنامـه               
 -۳.باشـند  باشد و در جهت تشويق توسـعه کـشاورزی مـی            مي در حال توسعه     کشورهاي

درآمـد و     در دسـترس توليدکننـدگان کـم        کـه عمومـاً    هـاي کـشاورزي    هاي نهـاده    يارانه
-٣باشـد    مـي WTOابع اندک در کشورهاي در حال توسعه و عـضو       توليدکنندگان با من  

عمدتاً به منظور تشويق در توقف کشت مـواد          حمايت از توليد کنندگان و پرداخت يارانه      
در ايـن خـصوص     . شـوند   داده مـي  )  کـشاورزي  موافقتنامـه  ٦-٢مـاده   (مخدر غيرقانوني   

________________________________________________________ 
1 -Development Box. 
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ي در کـشورهاي   حمايت داخلـ  آن، مطرح می شود که بر حسبDe minimis اصطالح
 درصــد کــل ارزش توليــد يــک محــصول ١٠نبايــد از  WTOعــضو  در حــال توســعه

 ٥ نبايـداز  WTO عضو   يافته توسعه کشورهاي براي نسبت اين. کشاورزي عضوتجاوزکند  پايه
 ).٦-٣ماده . (درصد کل ارزش توليد يک محصول پايه کشاورزي بيشتر باشد

هـاي   ستقيم مشخص تحت برنامـه    امکان پرداختهاي م   :1حمايتهای جعبه آبي   )٢
  . که عمدتا در کشورهای توسعه يافته رايج استتحديد توليد وجود دارد

شامل اقدامات حمايتي داخلي است کـه هـيچ ا ثـر              :2حمايتهای جعبه سبز    ) ۳
از  .دمختل کننده تجاري نداشته يا حداقل تاثير را داشته يا تاثيري بر توليد نداشته باشـ               

 خدمات آموزشی،ترويجی،   ارائهجمله حمايتهای جعبه سبز می توان به حمايت دولت در           
و آفات و امراض، سرمايه گذاری در زيـر سـاختهای توسـعه روسـتايي                بازرسي   تحقيقی،

ـايي طبيعـی و مـوارد                  کشاورزی، کمکهای غذايي، کمکهای مربوط به جبران خسارت ناشی از بالي
 .مشابه آن اشاره کرد

 کليه اقدامات حمايتي داخلي کـه دارای آثـار مختـل             :3مايتهای جعبه زرد  ح) ۴

 می باشند و مشمول معافيتهـای جعبـه سـبز، آبـی و              بخش کشاورزي کننده تجاری در    
. عضو کـاهش يابـد    بايد به تدريج بر پايه تعهد کاهش حمايت داخلي هر           توسعه نيستند،   

 محاسـبه   ٤ميزان کلـی حمايـت داخلـی       نامگونه حمايتها با استفاده از معياری تحت         اين
ميـزان کلـی حمايـت      . دست آمده مشمول تعهدات کاهشی می شود       هشوند و ميزان ب    می

 درصد ارزش توليد کشاورزی در کشور در حال توسـعه باشـد از تعهـدات      ۱۰اگرکمتر از   

________________________________________________________ 
1 -Blue Box. 
2 - Green Box. 
3 -Amber Box. 
4 -Aggregate Measurement of Support. 
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 درصـد ارزش  ۵در مورد کشورهای توسعه يافته اين ميـزان معـادل         . کاهشی معاف است  
 .گفته می شود De minimisبه اين معافيت .اورزی می باشدتوليد کش

عه و   ميزان تعهدات دور اوروگوئه به تفکيک گـروه کـشورهاي در حـال توسـ               کالً
هـاي صـادراتي      به بازار، کاهش حمايتهاي داخلي و يارانه       توسعه يافته در زمينه دسترس    

 :در جدول ذيل خالصه شده است
  کشاورزي دوراوروگوئهموافقتنامهشاورزي درک محصوالت اصول موردتوافق درخصوص

توافق در مورد 
 ورهايشک

حداکثر مهلت اجرا در 
 نوع تعهد کشورهاي

توسعه درحاليافته توسعهتوسعه درحاليافته توسعه

حذف کامل  به تعرفه آن  تبديل اي و حذف موانع غيرتعرفه
و تبديل به 

 تعرفه

حذف کامل 
وتبديل به 

 تعرفه

در ابتداي 
 رهدو

در ابتداي 
 دوره

  سال١٠  سال ٦ ٪٢٤ ٪٣٦ ها کاهش تعرفه

  سال١٠  سال٦ ٪٣/١٣ ٪٢٠ کاهش حمايت داخلي 

هاي  يارانه کاهش  سال١٠  سال٦ ٪٢٤ ٪٣٦ اي بودجه مخارج کاهش
 صادراتي

  سال١٠ سال٦ ٪١٤ ٪٢١ اي يارانه صادرات مقادير کاهش

 تشويق توسعه و اصالحات اقتصادی) ۵(
از طرف ديگر، کشورهای    . به توسعه کشورها کمک و ياری می رساند        WTOنظام  

 کــه قــبالً ذکــر شــد، نيازمنــد زمــان بيــشتری در اعمــال گونــه همــاندر حــال توســعه 
بـه   GATT هـا خـود شـرايطی را از    موافقتنامـه و اين   .هستندنظام  های اين    موافقتنامه

 مورد کشورهای در حال توسعه اند،که همياری و امتيازات تجاری خاص را در     ميراث برده 
 . مجاز می شمرد
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کــشور بــه طــور  ۶۰طــی هفــت ســال و نــيم از مــذاکرات دور اروگوئــه،بيش از 
همزمـان، کـشورهای در حـال       . خودجوش برنامه های آزادسازی تجاری را اجرا نمودنـد        

توسعه و اقتصادهای در حال گذر در مذاکرات دور اروگوئه نسبت به دورهای قبل خيلـی        
 .ر فعال و تاثير گذار بودند و حتی در دور دوحه فعالتر و تاثير گذارتر بودندبيشت

گيـری بـسياری از      کشورهای در حال توسعه جهت بر عهده       در پايان دور اروگوئه،   
امـا   .مهيـا شـدند    تعهداتشان که از طرف کـشورهای توسـعه يافتـه ملـزم شـده بودنـد،               

 -بخصوص به کـشورهای بـسيار فقيرتـر       - آنهااشاره شد، به    به آن    که قبالً نيز     گونه  همان
با همـه   .  اعطا شد  WTOتر   های انتقالی را برای تعديل با شرايط دشوارتر و نامانوس          دوره

در .  و اعضای آن هنوز از يک فرآيند يادگيری در حال گذر می باشند             WTOاين احوال،   
کالت پـيش   ، دغدغه های کشورهای در حال توسعه در مورد مش         »دوحه«دور در جريان    

 . دور اروگوئه مطرح می باشدموافقتنامهروی ايشان در اجرای 
 بندي جمع

المللي مبتني بر آثار مثبت       چارچوب اصلي و بنيادين نظري در روابط تجاري بين        
و ) ۱۷۷۶ (»آدام اسـميت «باشد که با طرح نظريه مزيـت مطلـق توسـط            تجارت آزاد مي  

. رشمرده شد و به تدريج بـسط و توسـعه يافـت             المللي کار، فوايد آن ب      نظريه تقسيم بين  
 با طرح نظريه های مزيت نسبی       »اوهلين« و   »هکچر«،  »ريکاردو«پس از او افرادی چون      

بر اين اسـاس،    . و علت وجود اين مزيتها به بسط نظريه های مربوط به تجارت پرداختند            
 المللـی کـار و   بين رقابت کامل، با ايجاد تخصص در صورت وجود آثار مثبت تجارت آزاد 

،موجب می شود تا هـر کـشوری بـه سـطح بـاالتری از                جامعه تامين بهينه نيازمنديهای  
 .توليد و مصرف بين کشورها يکسان گردد نهايي يانسبی توليدومصرف برسد ودرضمن نرخ
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رشد اقتصادي کشورها نيـز تاکيـد        مطالعات اخير بر اهميت آزادسازي تجاري در      
گـسترش  . دهد  رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري را نشان مي       نموده و ارتباطي قوي بين      

هاي اخير و اثر آن بر رشد اقتصادي، اهميت ويژه  روزافزون حجم تجارت جهاني طي دهه
 .تجارت را براي کليه کشورها آشکار نموده است

از جمله ابزارهايي که توسط کشورها جهـت دسـتيابي بـه سـهم بيـشتر از بـازار                   
هاي تجاري دو يا چند جانبه        موافقتنامهگيرند، مشارکت در       قرار مي  جهاني مورد استفاده  

المللي که در راس  هاي تجاري بين موافقتنامهپديده جهاني شدن و مشارکت در . باشد مي
 قـرار داشـته و دارد، در        (WTO)و سـپس سـازمان جهـانی تجـارت         ) GATT(آن گات 

اي در     منطقـه  تهـاي تجـار     تنامـه موافق ها مؤثر بـوده اسـت       موافقتنامهگونه   گسترش اين 
 .اند سراسر جهان بسيار رواج يافته

 از کشورهاي در حال توسـعه يـا         ، هم اکنون بسياري    که قبالً ذکر شد    گونه  همان 
باشند و يا در حال مذاکره بـراي پيوسـتن بـه              اي مي    منطقه ت تجار موافقتنامهعضو يک   

هـاي    موافقتنامـه ذشـته تعـداد      سال گ  ١٠طي  . اي هستند    منطقه ت تجار  موافقتنامهيک  
 ١٦٩ وجـود  ٢٠٠٢در ژوئن سال . اي در سراسر جهان افزايش داشته است    منطقه تتجار

،وجـود  ٢٠٠٥تا ژوئـن     .گزارش شد سازمان جهاني تجارت    اي به      منطقه تتجار  موافقتنامه
از  .گـزارش شـد   )و نيز به سلف آن يعنی گات       (WTOاي به      تجارت منطقه  موافقتنامه ٣٣٠
 ١٨٠در حـال حاضـر      . نـد ه ا  تـشکيل شـد    WTO پس از تشکيل     موافقتنامه ٢٠٦يان  اين م 

  تجارت منطقه ای در حال اجرا می باشند و اعتقاد بر آن است که تعداد بيشتری                موافقتنامه
 .  گزارش نشده اندWTO ها وجود دارند که هنوز به موافقتنامهاز اين نوع 

اي تخطي آشـکار از اصـل          منطقه ترهاي تجا   موافقتنامهکه    اين واقعيت  رغم  علي
 سـازمان جهـاني     .شده انـد     پذيرفته سازمان جهاني تجارت  توسط   باشند،  عدم تبعيض مي  

فراهم  کنند، الوداد توجيه مي  ةکاملـ سه دستاويز راکه استثنائاتي را بر اصل دولت    تجارت
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ــي ــازد م ــاده  ) ۱:س ــاس م ــر اس ــات ۲۴ب ــرط   ) ۲ گ ــت ش ــاوت تح ــژه و متف ــار وي رفت
. شـمرد   که رفتار ترجيحي کشورهاي در حال توسعه را مجـاز مـي           ) ۱۹۷۹(دسازيتوانمن

پوشي از قواعدمعمول براي هر هدف        که چشم ) ۱۹۹۴( دور اروگوئه    موافقتنامه ۹ماده  )۳
 .شمرد مورد توافق را مجاز مي

شـکلي از   در مقـام     اي  تجارت منطقه   موافقتنامهبر اساس تحليل سنتي اقتصادي ،     

حذف ) ١:دهند کاهش مي کنندگان از دو طريق ، قيمتها را براي مصرفآزادسازي تجاري 

مـد  اجايگزيني توليد توليدکننـدگان ناکار    )٢ شوند  هايي که قبالً بر واردات وضع مي        تعرفه

اما اين نکته را نبايـد از نظـر دور           .)خلق تجارت (داخلي با واردات ارزانتر از درون منطقه        

طريق موانع و محدوديتهاي تجاري در برابر سـاير نقـاط           تواند از     داشت که اين منافع مي    

 . دنيا کامالً خنثي شوند

اي سابقه طوالني داشته و هنوز       منطقه تتجار  موافقتنامهاصوالً استدالل له و عليه      

اي    منطقه تتجار  های موافقتنامهوجود که موضوع اين همچنان.بحث درخصوص آنهاداغ است   

 در ايـن    »باگـاواتي «. زنـد بـاقي اسـت       گرايي ضربه مي    بهتري به چند جان     به طور مخفيانه  

 ١»اند يا تخريب؟ موجب سازندگيبلوکهای  آنها «:خصوص جمله معروفي دارد که 

حال اقتصاددانان بسياري معتقدند که هيچ تحليـل اقتـصادي يـا سياسـي               با اين  

ک امـا در مجمـوع براسـاس يـ        .تواند يک جواب قطعي در اين خـصوص ارائـه نمايـد             نمي

اذعـان  انجـام داد     ١٩٩٥مطالعه تحقيقاتي که دبيرخانه سازمان تجارت جهاني در سـال           

اي و چند جانبه در واقـع مکمـل تجـارت             ابتکارات مربوط به ادغامهاي منطقه    ...«شد که   
________________________________________________________ 

1 -“Building blocks or stumbling blocks?”:Arvind, Panagariya- “Contributions of Jagdish Bhagwati to 
The Theory of Preferential Trading”- http://www.columbia.edu/~ap2231/ jbconference/ 
Papers/Panagariya_Bhagwati%20Conference_PTAs.doc- page 4-1382/7/4. 
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 کــه گــزارش مزبــور نمايــانگر آن اســت ١».آزاد هــستند تــا اينکــه جــايگزين آن باشــند

 اند تا گروههايي از کشورها درباره قواعد و همچنـين           ای منطقه ای باعث شده     موافقتنامه

به نوبه خود،بعضي . تعهداتی که از ارتباطات چند جانبه فراتر می رود، به مذاکره بپردازند

 مقررات مربوط به خدمات و حمايت از داراييهای فکری، در آن زمـان              از اين قواعد فرضاً   

  . نمودند های دور اروگوئه هموارموافقتنامهراه را برای 

________________________________________________________ 
درآمـدی بـر   :تجـارت در آينـده  «-دکتر محمد جواد ايروانـی مترجم – گزارش سازمان تجارت جهانی - 1

 .مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی-»سازمان تجارت جهانی
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 خذآنابع و مفهرست م 

 منابع فارسي 

راهنمای تجاری «-اثر مشترک مرکز تجارت بين الملل و دبيرخانه مشترک المنافع .۱

  ۱۲-۱۴ صفحات-۱۳۷۵آبان -مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی-»دور اروگِوئه

چوب رفتار ويژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه در چار« -بينات ، ابوالقاسم .۲

 مرداد و - دفتر نمايندگی تام االختيار تجاری ايران -»سازمان تجارت جهانی 

 ۱-۵ صفحات -۱۳۸۳شهريور 

 ۱۳۷۲– ۷۳ - دانشگاه بوعلی سينا- جزوه تجارت بين الملل-ترابی ، علی محمد .۳

ترجمه گروهی از کارشناسان مذاکرات تجاری در نمايندگی تام االختيار تجاری  .۴

 شرکت چاپ و نشر بازرگانی -»واعد سازمان جهانی تجارتآشنايي با ق«-ايران 

 ۱-۳صفحات -وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

سمينار مقررات و قوانين سازمان «-دفتر نمايندگی تام االختيار تجاری ايران  .۵

 -۱۳۸۳ مرداد و شهريور -» کشاورزیموافقتنامهمفاهيم پايه -جهاني تجارت

 ۲-۳صفحات 

 :تجارت درآينده«-مترجم دکتر محمد جواد ايروانی-ش سازمان تجارت جهانی گزار .۶

-مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- »درآمدی بر سازمان تجارت جهانی

 ۱۱۰-۱۱۱صفحات 
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 ) : ۱(پيوست 

 در سازمان تجارت جهانيآنها  تاريخ عضويت  وفهرست اسامي کشورهاي عضو
Albania  8 September 2000 
Angola  23 November 1996 
Antigua and Barbuda  1 January 1995  
Argentina  1 January 1995 
Armenia  5 February 2003 
Australia  1 January 1995 
Austria  1 January 1995 
Bahrain, Kingdom of  1 January 1995 
Bangladesh  1 January 1995 
Barbados  1 January 1995 
Belgium  1 January 1995 
Belize  1 January 1995 
Benin  22 February 1996 
Bolivia  12 September 1995 
Botswana  31 May 1995  
Brazil  1 January 1995 
Brunei Darussalam  1 January 1995 
Bulgaria  1 December 1996 
Burkina Faso  3 June 1995 
Burundi  23 July 1995 
Cambodia 13 October 2004 
Cameroon  13 December 1995 
Canada  1 January 1995 
Central African Republic  31 May 1995 
Chad  19 October 1996 
Chile  1 January 1995 
China  11 December 2001 
Colombia  30 April 1995 
Congo  27 March 1997 
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Costa Rica  1 January 1995 
Côte d'Ivoire  1 January 1995 
Croatia    30 November 2000 
Cuba  20 April 1995 
Cyprus  30 July 1995 
Czech Republic  1 January 1995 
Democratic Republic of the Congo  1 January 1997 
Denmark  1 January 1995 
Djibouti  31 May 1995 
Dominica  1 January 1995 
Dominican Republic  9 March 1995 
Ecuador  21 January 1996 
Egypt  30 June 1995 
El Salvador  7 May 1995 
Estonia  13 November 1999 
European Communities  1 January 1995  
Fiji  14 January 1996 
Finland  1 January 1995 
Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)  4 April 
2003 
France  1 January 1995 
Gabon  1 January 1995 
The Gambia    23 October 1996 
Georgia  14 June 2000 
Germany  1 January 1995 
Ghana  1 January 1995 
Greece  1 January 1995 
Grenada  22 February 1996 
Guatemala  21 July 1995 
Guinea  25 October 1995 
Guinea Bissau  31 May 1995 
Guyana  1 January 1995 
Haiti  30 January 1996 
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Honduras  1 January 1995 
Hong Kong, China  1 January 1995 
Hungary  1 January 1995 
Iceland  1 January 1995 
India  1 January 1995 
Indonesia  1 January 1995 
Ireland  1 January 1995 
Israel  21 April 1995 
Italy  1 January 1995 
Jamaica  9 March 1995 
Japan  1 January 1995 
Jordan  11 April 2000 
Kenya  1 January 1995 
Korea, Republic of  1 January 1995 
Kuwait  1 January 1995 
Kyrgyz Republic  20 December 1998 
Latvia  10 February 1999 
Lesotho  31 May 1995 
Liechtenstein  1 September 1995 
Lithuania  31 May 2001 
Luxembourg  1 January 1995 
Macao, China  1 January 1995 
Madagascar  17 November 1995 
Malawi  31 May 1995 
Malaysia  1 January 1995 
Maldives  31 May 1995 
Mali  31 May 1995 
Malta  1 January 1995 
Mauritania  31 May 1995 
Mauritius  1 January 1995 
Mexico  1 January 1995 
Moldova  26 July 2001 
Mongolia  29 January 1997 



 روند

 
٢١٠ 

Morocco  1 January 1995 
Mozambique  26 August 1995 
Myanmar  1 January 1995 
Namibia  1 January 1995 
Nepal  23 April 2004 
Netherlands — For the Kingdom in Europe and for the 
Netherlands Antilles  1 January 1995 
New Zealand  1 January 1995 
Nicaragua  3 September 1995 
Niger  13 December 1996 
Nigeria  1 January 1995 
Norway  1 January 1995 
Oman  9 November 2000 
Pakistan  1 January 1995 
Panama  6 September 1997 
Papua New Guinea  9 June 1996 
Paraguay  1 January 1995 
Peru  1 January 1995 
Philippines  1 January 1995 
Poland  1 July 1995 
Portugal  1 January 1995 
Qatar  13 January 1996 
Romania  1 January 1995 
Rwanda  22 May 1996 
Saint Kitts and Nevis  21 February 1996 
Saint Lucia  1 January 1995 
Saint Vincent & the Grenadines  1 January 1995 
Saudi Arabia  11 December 2005 
Senegal  1 January 1995 
Sierra Leone  23 July 1995 
Singapore  1 January 1995 
Slovak Republic  1 January 1995 
Slovenia  30 July 1995 
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Solomon Islands  26 July 1996 
South Africa  1 January 1995 
Spain  1 January 1995 
Sri Lanka  1 January 1995 
Suriname  1 January 1995 
Swaziland  1 January 1995 
Sweden  1 January 1995 
Switzerland  1 July 1995 
Chinese Taipei 1 January 2002 
Tanzania  1 January 1995 
Thailand  1 January 1995 
Togo  31 May 1995 
Trinidad and Tobago  1 March 1995 
Tunisia  29 March 1995 
Turkey  26 March 1995 
Uganda  1 January 1995 
United Arab Emirates  10 April 1996 
United Kingdom  1 January 1995 
United States of America  1 January 1995 
Uruguay  1 January 1995 
Venezuela (Bolivarian Republic of)  1 January 1995 
Zambia  1 January 1995 
Zimbabwe  5 March 1995 
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Afghanistan 
Algeria 
Andorra 
Azerbaijan 
Bahamas 
Belarus 
Bhutan 
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Bosnia and Herzegovina 
Cape Verde 
Equatorial Guinea 
Ethiopia 
Holy See (Vatican)  
Iran 
Iraq 
Kazakhstan 
Lao People's Democratic Republic 
Lebanese Republic 
Libya 
Montenegro 
Russian Federation 
Samoa 
Sao Tomé and Principe 
Serbia 
Seychelles 
Sudan 
Tajikistan 
Tonga 
Ukraine 
Uzbekistan 
Vanuatu 
Viet Nam 
Yemen 

 


