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Abstract
The consequences of the accession and non-accession of the developing
countries to the World Trade Organization have been stated in many articles,
which point to the inefficiency of this organization and the political and
economic power of developed countries and their influence on the decisions of
this organization. Research Assuming that the process of globalization and
increasing membership of countries in the World Trade Organization is upward,
we consider the membership of many of them in this organization to be
inevitable; However, since some of the goals of this organization are the same as
the economic goals of developing countries, it is possible to use effective and
timely policies to interact effectively and achieve goals such as the efficient and
equitable exploitation of nature. New benefits and opportunities for all were
eradicated, eradicating poverty, corruption and discrimination in the country,
and maintaining economic independence. For this reason, there is a need to
review and adapt this organization to the economic foundations of these
countries. The research question is what are the benefits and costs of
membership in this organization for developing countries? what steps should
they take to maximize opportunities and minimize membership costs?
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According to the descriptive-analytical approach and based on some theoretical
assumptions of international economics and understanding the atmosphere of
this organization, we will reach the hypothesis that this organization, considering
the influence of developed countries in establishing fair and effective trade
relations, It is inefficient, but with some flexible policies and regulations, costs
can be minimized.
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چکیده
پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای درحال توسعه بع سعااما تجعار جهعا ی در
مقاال بسیاری بیا شده ک ب اکارآمدی ایعن سعااما و دعدر سیاسعی و ادتصعادی
کشورهای توسه یافت و تأثیرگذاری آ ها بر تصمیما این سااما اشاره کردها د .در ایعن
پژوهش با فرض بر اینک رو د جها یشد و فزو ی یافتن عضعویت کشعورها در سعااما
تجار جها ی صهودی بوده ،عضویت بسیاری اا آ هعا در ایعن سعااما را اجتنعا اپعذیر
میدا یم؛ ولی اا آ جایی ک برخی اا اهداف این سااما بعا اهعداف ادتصعادی کشعورهای
درحال توسه یکسا بوده ،میتوا با استفاده اا سیاستگذاریهای درست و ب مودع بع
تهاملی مؤثر و ب اهدافی همچو بهرهبرداری کارآمد و عادال اا طبیهت ،خلق مزیتها و
فرصتهای جدید برای همگا  ،ریش کن کرد فقر ،فسعاد و تبهعیض در کشعور و حفع
استقالل ادتصادی رسید .ب همین دلیل یاا ب بررسی و تطبیق ایعن سعااما بعا مبعا ی
ادتصادی این کشورها وجود دارد .پرسش پژوهش این است ک «عضویت در این سعااما
چ منافع و چ هزین هایی برای کشورهای درحال توسه داشت ؟ و آ ها باید چ ادداماتی
را در جهت رسید ب حداکثرساای بهرهبرداری اا فرصتها و حدادلسعاای هزینع هعای
عضویت در این سااما ا جام دهند؟» .با توج ب رویکرد توصیفی  -تحلیلی و با تأسی اا
برخی مفروضا تئوریک ادتصاد بینالملل و شناخت فضای این سااما بع ایعن فرضعی
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خواهیم رسید ک این سااما باتوج ب تأثیرپذیری اا کشورهای توسه یافت در بردعراری
روابط تجاری عادال و مؤثر ،اکارآمد بوده ولی با توج بع برخعی سیاسعتهعا و دعوا ین
منهطف ،میتوا هزین ها را ب حدادل رسا د.

واژههای کلیدی :کشورهای درحال توسه  ،سااما تجعار جهعا ی ،تجعار خعارجی،
فرصتها و هزین ها
تاریخ دریافت 1400/03/16 :تاریخ بازبینی 1400/05/09 :تاریخ پذیرش1400/07/12 :
فصلنامه سازمانهای بینالمللی ،سال  ،4شماره  ،3پاییز  ،1400صص 424-397

مقدمه
با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد ،باالخص تجارت خارجی در سالهاای اخیار
و همچنین بر اثر جبر حاکمیتی یا گذشت زمان ،ایاران و تعاداد انادک کراورهای
باقیمانده به عضویت سازمان تجارت جهانی درمیآیند و حتی میتوان گفات کاه
درحالحاضر هم روند معامالتی و تعامالت تجاری بسایاری از کراورها باه د یال
عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی و مطابقت تعامالت تجاری آنها بر قاوانین
سازمان ،این کرورها را عمالً تحتتأثیر قوانین خود قرار داده است؛ اما مهام ایان
است که برای مدت زماان باقیماناده برناماهای تلفیقای از برناماههاای ارشاادی و
اجباری با روند سرعتی مناسب با حداقل فرار بر روی مردم و اقتصااد را انتااا
کرده و به مرحلۀ اجرا برسانیم و برناماهای بارای نحاوۀ تعامال باا ایان ساازمان و
اقتصاد جهانی بعد از عضویت برای حداکثر استفاده از این نظام ناکارآماد را داشاته
باشیم و نظام تصمیمگیری و عملیاتیای بر مبنای دفع افسد به فاسادی را طراحای
کنیم .در ابتدا این سازمان تنها داعیاهدار برقاراری یاک ساری قواعاد مانظم بارای
آسانسازی مبادالت و کمتر شدن منازعات کرورها با شعار بازرگانی برای صلح یا
عادیسازی و هموارسازی مباادالت در دنیاا علیا اصاو
( وونسن،1366 ،

در جناس سارد باود

)58 .؛ و ی تاریخ گویاای آن اسات کاه ایان شاعارهاا روی

دیگری نیز دارند و نران داده است کاه کراورهای عضاو تاا زماانی کاه تواناایی
تعامالت در فضای قواعد موجود این سازمان را داشته باشند ،جامعۀ جهانی اقتصاد
با آنها کاری ندارد ،و ی اگر نیاز به کمک و یا خواستار وام از نهادهای بینا مللی و
بانک جهانی را داشاته باشاند بایاد سیاساتهاای نسااۀ اقتصااد نو یبرا یساتی را
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بهصورت کامل بپذیرند و به مرحلۀ اجرا درآورند (هاچون چنس،1392 ،

)36 .

و این به معنای تسلط برسیستم اقتصادی کرور مقابل است .ماا در نظار داریام باا
بیان گزارههای تاریای و مصادیقی از نارسایی این سازمان در فضاای بینا ملال و
در تعامالت کرورها با یکدیگر ،ناکارآمدی این سازمان را نران داده ،و ی با فرض
مذکور و با توجه به استثنائات و برخی قواعد قابلاستفادۀ موجود در این ساازمان،
ساختار اقتصادی خود را مقاومتر کرده و نفاو سیاساتهاای ایان ساازمان را باه
حداقل خود برسانیم که نیازمناد هوشامندی و برناماهریزی باا اطالعاات دقیاق و
منطبق بر اقتصاد کرورهای درحال توساعه باا شاناخت فرصاتهاای موجاود در
سازمان تجارت خارجی میباشد .در ادامه به بررسی مواردی همچون پرواناههاای
انحصاری ،مهارتافزایی در مذاکرات ،اساتثنائات مارتبط باا فضاای امنیات ملای،
شرایط اجماع آرا ،شفافسازی و اصالحات سااختار اقتصاادی کراور (مقابلاه باا
صنایع تنبل ،سیاستهاای بازرگاانی) خاواهیم پرداخات و باه بیاان راهحالهاا و
پیراانهاداتی باارای تصاامیمگیری بهتاار و آیندهنگارانااهتر خااواهیم رس اید؛ چراکااه
استیگلیتز ( )1387در کتا

تجارت منصفانه برای همه بیان میدارد که مقو ۀ اصلی

و پیرروی اکثر کرورها تنها انتاا

بین دو گزینه ،یعنی انتاا

خودکفایی (بستن

درها و تجارت نکردن) و تجارت خاارجی آزاد نیسات ،بلکاه مهامتارین مسالله،
انتاا

میان طیفی از رژیمهای تجاری با درجات آزادی ماتلف اسات .در باا

اول ،ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی در تعامل با کراورهای درحاال توساعه را
توضیح داده و در با

دوم ،فرصتهایی برای کاه

هرچه بیرتر خساارتهاای

ناشی از سیاستهای این سازمان را معرفی کرده که این دو با
این پرس

بهمنظور پاسخ به

است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چاه هزیناههاایی بارای

کرورهای درحال توسعه بههمراه خواهد داشت؟ و آنهاا بایاد چاه اقاداماتی را در
جهت رسیدن به حداکثرسازی بهرهبرداری از فرصتها و حداقلسازی هزینههاای
عضویت در این سازمان انجام دهند؟» .با توجه به شناخت سیاستهای موجاود در
این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید با وجاود اینکاه ایان ساازمان تحتتاأثیر
کرورهای توسعهیافته بوده و یا همانناد نردباان واژگاونی اسات کاه در برقاراری

تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه 403

روابط تجاری عادالنه و مؤثر و توسعۀ متوازن ،ناکارآمد بوده ،از آنجایی که برخای
سیاستهای منعطف و متناسب با نیازهای کرورهای درحاال توساعه وجاود دارد،
میتوان هزینههای ناشی از این روند جهانی شادن را باه حاداقل برسااند .در ایان

مقا ه سعی شده با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی ،ابتدا با شناخت ساازوکار و

فضای حاکم برسازمان تجارت جهانی و بررسی نتایج سیاستگذاریهاای آنهاا باا
توجه به تجربیات کرورهایی که در تعامل با این ساازمان باودهاناد باه چگاونگی
تعامل با این سازمان رسید ،در انتها نیز سعی شده تا راهکارهای استفادۀ حاداکثری
از عضویت در سازمان تجارت جهانی بررسی و ارائه شود.
 .1پیشینه پژوهش
اخالقی ( )1395در مقا ه خود با عنوان آثار حقوقی ا حاق ایران به سازمان تجارت
جهانی بیان داشته که امروز روند جهانیشدن به صورت عماومی و خصوصای باه
یکی از موضوعات بحثبرانگیز ،پیچیده و درعینحال مرکلآفرین تبدیل و منجار
به ایجاد دو دیدگاه در این زمینه شده است؛ یکی نگرش بدبینانه باه جهاانگرایای
بهعنوان نظریهای تحمیلی و دیگری نگاهی خوشبینانه بهعنوان فرایندی تعمیمی و
مکمل در اقتصاد است .پژوه های زیاادی در جهات رد و تأییاد ایان مطا اب و
نتایج صورت گرفته که ما در اینجا به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد .ضایایی و
صا حی ( )1399نیز در پژوهری با عنوان موانع فنی تجارت خاارجی در ایاران در
پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی بیان میدارند که عواملی همچاون مواناع فنای،
ازجمله موانع غیار تعرفاهای اسات کاه اگار قاعادهمناد نباشاد و از اصاول رایاج
بینا مللی تبعیت نکنند هزینه تجارت را افزای

داده و باه کااه

رقاباتپاذیری

صادراتی کرورها میانجامد ،درحا یکه هدف از وضاع موافقتناماهای هنمچاونم
موافقتنامه موانع فنی ،هماهنسسازی و روانسازی تجارت و کااه

هزیناههاای

تجارت فرامرزی است .همینطور «رز اندرو» )2014(1در مقا ۀ خود با عناوان «آیاا
کرورهای عضو سازمان تجاارت جهاانی در سیاساتگذاریهاای تجااری آزادی
دارند؟» با روش اقتصادسنجی نران داده که سازمان تجارت جهانی و «گات» تاأثیر
1. Rose Andrew
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چرامگیری در تجااارت نداشاته و حتای موافقتنامااههاای فنای و اسااتانداردهای
اقتصادی اثرات سنگینی بر اقتصاد کرورها داشته و از جهت آماری معنایدار باوده
و ترویق و حرکت جهانی برای پیوستن همۀ کراورها باه ایان ساازمان را اماری
غیراقتصااادی ماایخوانااد ،و اای «بوساا » )2017(1در مقا ااۀ خااود بااا عنااوان
«سیاستگذاریهای سازمان تجارت» بیاان داشاته کاه تعرفاههاا و قاوانین عمادتاً
اختیاری بوده ،برای مثال ،استاندارد در موافقتنامۀ فنی تقریباً تعریفی مرابه مفهاوم
مقرره فنی دارد و ضوابط فنی آماره نباوده و تبعیات از آن اختیااری اسات؛ یعنای
تاطی از آن مانع ورود کاال به بازار کراور واردکنناده ناواهاد شاد« .اموتاوال»2و
«انجو» )2010(3در پژوهری با عنوان «سازمان تجارت جهانی و چا

های توساعه

پایدار در آفریقا» بیان داشتهاند که سیاستهای اقتصادی موجود در سازمان تجارت
جهانی مبتنی بر واقعیتهای موجود در آفریقا نبوده و تنها طرح استعماری نوینی با
وجود تناقضهای اقتصادی بوده که روند حاشیهنرینی در آفریقاا را باا اساتفاده از
اقتصاد جهانی ترغیب کرده و این سازمان باید به حل تناقضات سیاسی موجاود در
آفریقا بپردازد تا بتواند توسعه پایاداری در ایان منطقاه باهوجود آورد .در مطا عاۀ
دیگری «باسینی»« 4،ایمپو یتی»5و «ما سکی» )2019(6نیز با عناوان «ارزیاابی پیوساتن
ویتنام به سازمان تجارت جهانی» به بررسی اثارات ورود ایان کراور باه ساازمان
تجارت جهانی پرداخته و با تجزیه و تحلیال عملکارد شارکتهاای خصوصای و
دو تی این کرور نران میدهد با وجود رشد اقتصادی نسبتاً زیاد بعاد از عضاویت
این کرور ،بسیاری از شرکتهای خصوصی این کرور از باین رفتاه و رقابات در
بازارهای جهانی تنها منحصر به شرکتهای بزرگ دو تی شده که نران از عملکارد
ضعیف این سازمان در برقراری رقابت و ایجاد فضاای رقاابتی مایباشاد و حتای
1. Peter Van den Bossche
2. Omotola
3. Enejo
4. Baccini
5. Impullitti
6. Malesky
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تأثیرات سیاستهای این سازمان فراتر رفتاه و در شااخصهاای اصالی اقتصاادی
کرورهای ماتلف عضو تأثیر گذار بوده اسات ،بهگوناهای کاه «باود ر»1و «ملاک»
( )2017در مطا عۀ خود باا عناوان تجاارت آزاد و اثار آن بار تاورمزایی توضایح
میدهند که آزاد بودن تجارت بر نوسانات تورم تأثیرگذار بوده ،اما ناوع ایان تاأثیر
مبهم است؛ آنها با استفاده از مدل «پانال پویاا» در  96کراور و بارای باازه زماانی
 1961-2000نران دادند نوسانات تورم در سالهای اخیر در بسیاری از کراورها،
به د یل افزای

آزادی تجاری و گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد افزای

یافتاه

و این تأثیر در کرورهای درحال توسعه و نوظهور شدیدتر هم هست .طفعلیپاور
و همکاران ( )1388نیز در پژوه

«بررسی تأثیر ا حاق به سازمان تجارت جهاانی

باار صااادرات باارق ایااران» در بااازه زمااانی  1387-1373بااا اسااتفاده از ا گااوی
«خودتوضیح برداری» پرداختهاند که در این پژوه

بهمنظور بررسی تاأثیر جهاانی

شدن بر صنعت برق از معیار ادغام تجارت بینا مللی اساتفاده شاده اسات کاه بار
اساس نتایج بهدست آمده ،اثر بلناد مادت ادغاام در ساازمان تجاارت جهاانی بار
صادرات برق منفی بوده و نتایج ا گوی کوتاهمدت نیز رابطهای منفی بین ادغاام در
تجارت جهانی و صادرات برق را نران میدهاد .اماا در ایان میاان مطا عااتی نیاز
وجود دارند که عضاویت در ساازمان تجاارت جهاانی و عمال باه سیاساتهاای
اقتصادی آن را مؤثر در رشد اقتصاادی آنهاا دانساتهاناد ،هماانطور کاه از طرفای
اسالمی و مسروری ( )1392نیز طی تحقیقاتی که با عنوان «رژیم حقاوقی ساازمان
تجارت جهانی و حقوق بینا ملل» انجام داده ،بیاان داشاتهاناد کاه رژیام تجاارت
جهانی این سازمان آثار و تبعات سیاسی ،اخالقی و اجتماعی مهمی در پای دارد و
تنها رژیمی فنی نیست که به مسائل تجاری میپردازد؛ بنابراین ،قواعد تجارت آزاد
دیگر منفک از حقوق بینا ملل در نظر گرفته نمایشاود و باه اشاکال ماتلاف باا
حقوق بینا ملل تعامل دارند و اجرای آنها بر قواعد ،اصول ،رویه قضاایی و حتای
استداللهای حقوقی بینا ملل عام متکی است و حلوفصل اختالفات در این زمینه
1. Bowdler
2. Malik

2
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هنوز در فضای مبهمی قرار دارد و کریمی ( )1399نیز در مقا ۀ خاود باا مضامون
«مطا عه تطبیقی کاربرد حسننیت در حل اختالف ساازمان تجاارت جهاانی» بیاان
میدارد که یکی از ابزارهای موجود در معاهدات ،حسننیت بوده که در بسیاری از
موافقتنامههای این سازمان تفسیر یافته است ،و ی حدود معانی دقیق آن مراص
نرده است که اختالالت زیادی در روند تفسیر محل اختالف ،پنل و رکن استیناف
ایجاد کرده و مانع از کارآمدی نظام حقاوقی ایان ساازمان شاده و نرااندهنده آن
است که استفاده از برخی فرصتهاا و ابزارهاا علیا اصاو

ابزارهاای حقاوقی

میتواند تأثیر بسزایی در عملکرد کرورها داشته باشد «جانسون» )2009(1در مقا اه
خود با عنوان «کرورهای درحال توسعه و استانداردهای سازمان تجاارت جهاانی»
با تحلیل اثرات رفاهی استانداردهای در یک مجموعه اقتصاادی بیاان مایدارد کاه
استانداردهای فنی و تجاری نق

مهمی در کیفیت معامالت جهانی دارند ،اماا اگار

در کرورها متفاوت باشد مانعی بارای تجاارت محساو
استانداردهای بینا مللی هزینههای معامله را کاه

مایشاود .باهطور کلای

مایدهاد ،و ای اساتانداردهای

بینا مللی میتوانند اثرات مثبت یا منفی در زمینه رفاه داشته باشاند و رعایات ایان
استانداردها برای کرورهای درحال توسعه بسیار سات بوده و کرورها بهصاورت
جداگانه برای دستیابی به استانداردهای بینا مللی که بتواند قابال اساتفاده و قابال
اجرا برای خود باشد ،تعامل کند .ا بته بهطور کلی میتوان گفات کاه عضاویت در
این سازمان اثرات مثبت و منفی داشته که باید راهکار و جهاتدهی رفتاار کراور
برای حرکات در ایان مسایر را شاناخته و از نقاا قاوت آن اساتفاده کارده و از
سیاستهای زیانآور آنها تا حد امکان دوری کرد و در آخار هام «ساابرامانیان» 2و
«جین وی» )2007( 3در پژوه

خود باا عناوان «ساازمان تجاارت جهاانی باعاث

تردید تجارت ،اما ناهموار» ،ثابت میکند که شواهد محکمی برای تأثیر مثبت ایان
سازمان در تجارت جهانی وجود دارد که این تأثیر با توجاه باه ماذاکرت حقاوقی
برای عضویت و اصالحات اقتصادی که کرورها انجام میدهند بساتگی دارد و باا
1. Jansen
2. Subramanian
3. Jin Wei
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استفاده از «مدل گران » ثابت میکناد کاه رشاد تجااری در گاام اول کراورهای
صنعتی را پوش

داده و در گام بعادی فرصاتهاای انادکی را بارای کراورهای

درحال توسعه بهوجود آورده و آنها را دچار اختاللهای اقتصادی میکند.
 .2ناکارآمدی سازمان تجارت جهانی
در ابتدا باید اشاره کرد که بحث جهانی شدن از چند دیدگاه قابال نقاد و بررسای
است؛ بعضی افراد آن را فرایندی مکمل بر نظام اقتصادی جهان دانستهاند و برخای
دیگر نیز آن را چهارچوبی اجباری در زمیناۀ سالطهخواهی و زیاادهخواهی دنیاای
سرمایهداری میدانند و برخی دیگر نیز آن را در بستر آرمانهاای براری و «مدیناه
فاضله» که مبتنی بر مکاتب فلسفی و دیدگاه مبتنی بر جامعۀ واحد جهانی و روناد
یکسانسازی همۀ جهان تعریف میکنند و طرح جهانی شدن بین همۀ آنهاا مطارح
شده است (محمدزاده راوندی و مهکوبی،1397 ،

 .)213 .و ی بهصاورت کلای

منرأ ناکارآمدیها در ایان ساازمان را مایتاوان ناوع دیادگاه تصامیمگیرندگان و
سیاستگذاران اصلی این سازمان به فضای تجارت دانست؛ یکای از مباانی اصالی
آنها داشتن نگاه «پارهتویی» است که بیان میدارد استقرار مبادالت بازرگانی بین دو
کرور که از هم جدا بودهاند موجب افزای

کلی ثروت میشود ،و ی این افازای

بهجای آنکه به هردو برسد تنها در نزدیکی یکی از آنان متمرکز مایشاود (ژیاد و
ریساات،1395 ،

 .)356 .ای ان بااه معنااای اومانیساام بینا ملل ای اساات و عم االً

سودزایی کرورها را در ضرر کرورهای دیگر کاه عمادتاً درحاال توساعه هساتند
میدانند ،دیدگاه مذکور از مبانی اصاو ی سااختار ساازمان تجاارت جهاانی و آزاد
سازی تجاری است که باعث ایجاد اختالل در نوع همکاری کرورها شاده و آنهاا
را بهسوی صلح جهانی از راه تجارت که از شعارهای آنهاا مایباشاد نمایکرااند.
برای اثبات ،نیاز به بررسی تاریاچه سازمان تجارت جهاانی داریام تاا عملکارد و
چگونگی سلطه و نفو کرورها در این ساازمان را بهصاورت دقیاق و نزدیاک باه
واقعیت بررسی کنیم .باا نگااهی باه تاریاچاۀ اتااا سیاسات حمایتگرایاناه در
کرورهای ثروتمند درمییابیم که این مسلله عمیقاً کمرنس نران داده شده درحا ی
که همزمان با تعرفههای  20درصدی کرور فرانسه که اتاً آن را باه حمایاتگرایی
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میشناسند آمریکا و انگلستان در صنایع مرتبط به کرااورزی ،خاود از تعرفاههاای
حداقل  40درصدی برخوردار شدهاند ،درحا یکه اینگونه اعمال ریرۀ امپریا یستی
عمیق کرورهای توسعهیافته را در فرایند جهانیساازی نراان مایدهاد از کااه
تعرفههای صنایع خود در جهان کناونی تقریبااً های
(هاچون چناس،1392 ،

کاری باه میاان نمایآورناد

 .)90 .درحا یکاه عماالً تماامی کراورهای ثروتمناد

اماروزی باارای ارتقااای صانایع نوزادشااان از سیاسااتهاای ملیگرایانااه ،همچااون
تعرفههای گمرکی ،یاراناههاای دو تای و محادودیتهاای خاارجی بهاره گرفتناد
(هاااچون چنااس،1392 ،

 .)97 .و از طرفاای کرااورهای توسااعهیافته جاازو

جدیترین طرفدارهای آزادسازی تجاری هساتند و طرفاداری خاود را بهصاورت
دوگانه ابراز میکنند ،آنها بر سر کاه

تعرفهها و حذف یارانههای کاالهایی که در

آنها مزیت نسبی دارند با سایر کرورها مذاکراتی انجام دادهاند ،اما هماین کراورها
در مورد گرودن بازارهای خود و حذف یارانه برای کاالهای دیگر کاه کراورهای
درحال توسعه در آنها مزیت دارند ،اکراه نراان مایدهناد (اساتیگلیتز،1387 ،

.

 .)102از طرفی دیگر با سوق دادن تبلیغاتی و یا گاه جبری ،قاانونی بارای کااه
تعرفههای کرورهای درحال توسعه ،آنها را به کام بحرانهای اقتصادی و اجتماعی
کراندهاند ،بهطور مثال در کرور آفریقایی ساحل عاج ،در پی کاه

 40درصادی

تعرفههای گمرکی واردات در سال  ،1980صنایع شیمیایی ،نساجی ،تو ید کفا

و

خودروسازی این کرور عمالً فرو پاشیدند و نرخ بیکاری سر به فلک کراید و در
دیگر کرور آفریقاایی زیمباابوه ،باهدنبال پیوساتن باه ساازمان تجاارت جهاانی و
آزادسازی تجارت خارجی با افزای
،1387

نرخ بیکاری مواجاه شاده اسات (اساتیگلیتز،

 .)108 ،ای ان مساالله نفااو تفکاار امپریا یسااتی و سیاسااتهااای بااهنفع

کرورهای توسعهیافته در این سازمان و ریره اومانیستی در سیاساتهاای تجااری
کرورها را نراان داده و فضاای تجاارت را باه فضاایی سابقتگونه کاه نیااز باه
هوشمندی باالیی دارد ،تبدیل کرده است؛ کراورهای توساعهیافته درواقاع توساعۀ
کرورهای درحال توسعه را نمیخواهند ،بلکه میخواهند کاالهای او یۀ مورد نیااز
خود را بیرتر و ارزانتر و بهطور مطملنتر در اختیار گیرناد (تبریازی،1380 ،

.
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 )52و بهدنبال این هساتند کاه کراورهای درحاال توساعه را از پیماودن راههاای
صحیح منحرف کنند ،درحا یکه آنها را بهدقت پیمودهاند .در این میان به کر چناد
مورد از حمایتگرایی کرورهای عضو این سازمان میپاردازیم کاه بعاد از چناین
حمایتگراییهایی وارد فضای رقابت جهانی شادند و درحالحاضار مادعی مناع
حمایتگرایی کرورهای درحال توسعه هستند و آنها را مجبور به برقراری قاوانین
تجارت آزاد و عدم حمایتگرایی در سازمان تجارت جهانی داشته و آن را مسیری
صحیح برای توسعۀ کرورها میدانند؛ بهطور مثال «وا پول» در انگلیس به حمایات
از صنایع داخلی در برابر رقیبهای خارجی با استفاده از یارانه و ترویق آنها بارای
صدور کاال شد و تعرفۀ این کاالها را باال برد و تعرفۀ مواد او یاه ماورد اساتفاده را
پایین آورد (استیگلیتز،1387 ،

 .)115 .در مورد دیگری ،انگلستان برای توساعه

و پیررفت صنعت نساجی و پوشاک خود ،تعرفۀ  40درصدی بر آن اعمال کرد تاا
بتواند صنایع خود را قابل رقابت کند؛ درحا یکه درحالحاضر تعرفاۀ ایان کاالهاا
برای اکثر کرورها صفر است و در مورد دیگری ایاالت متحده آمریکا بدون تاأمین
ما ی هزینههای پژوه

و توسعۀ شرکتهای ملی و داخلی خاود ازساوی دو ات

مرکزی نمیتوانست پیرگامیاش نسبت به بقیاۀ جهاان را در صانایع اصالی نظیار
صنایع رایانهای ،فلزات نیمه رسانا ،علوم زیستی ،اینترنات و هواوفضاا حفا کناد
(استیگلیتز،1387 ،

 .)123 .از کراورهایی کاه فضاای اقتصاادی آن بهگوناهای

است که تا چند دهۀ گذشته جزو کرورهای درحال توساعه باوده و در ساالهاای
اخیر پلههای توسعه را طی کردهاند و باه کراورهای توساعهیافته تبادیل شادهاند،
میتوان کرور کره جنوبی را نام برد که با استفاده از برخای حمایاتهاای دو تای،
نظیر خدمات اطالعاتی برای بازاریابی خارجی کاه آژاناس دو تای صاادرات ارائاه
میکند و حتی در موردی نزدیک به سی ساال واردات هرگوناه ماشاین را ممناوع
کرده که تو یدات داخلی خود را تقویت کند ،در حا ی عضو سازمان بوده تا جاایی
که در مقابل رقابتهای بینا مللی بتواند دوام بیاورد؛ اقدامات کاره بارای ورود باه
بازار جهانی را میتوان در عبارات زیر خالصه کرد:
 .1کنترل شدید بر منابع محدود ارز و استفاده از آنها در صنایع استراتژیک؛
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 .2ترغیب مهندسی معکوس؛
 .3چرمپوشی از تکثیر غیرقانونی کاالهای خارجی.
راه پیررفت کره ،ژاپن و چین ،ورود به تجارت آزاد حاصال از عضاویت در
سازمان نبود ،بلکه استفاده از صادرات کاالهای ساده و ارزانقیمات بارای تقویات
منااابع ارزی کرااور بااوده اساات (اسااتیگلیتز،1387 ،

 .)129 .از طاارف دیگاار

کرورهای ثروتمند میتوانند با اساتفاده از بودجاۀ کماکهاای خارجیشاان و باا
بهکارگیری نفو شان بر تصمیمات مربو به اعمال وام صندوق بینا مللای پاول و
بانک جهانی و نهادهای بهاصطالح منطقهای و چندجانبۀ ما ی به کرورهای درحال
توسعه با تهدید و یا تطمیع برخورد کنند (استیگلیتز،1387 ،

 .)149 ،باه هماین

خاطر دست برتر قدرتهای جهانی در سیاستگذاریهای این سازمان کامالً مبارز
است؛ تنها در یک مورد همۀ کرورهای عضو موظفند محدودیتهاای موجاود در
با

منسوجات را در دورهای ده سا ه حاذف کنناد و ایان جهاتگیری باه نفاع

انگلستان را هویدا میسازد .این مسلله یکی از راههای غیررسمی این کرورها برای
سلطۀ بیرتر بر کرورهای درحال توسعه و استعمار نوین آنهاست .از مسائل دیگار
موجود در این سازمان ،فساد باالی دعاوی است که گویای گستردگی باالی ماوارد
نقض تعهدات در این سازمان است؛ طوالنی بودن فرایند رسیدگی کاه باه بای

از

یک سال میانجامد ،عدم پیروی از آرای صادره در برخی ماوارد کاه درنهایات باه
اقدام متقابلی منتهی میشود که کرورها در ایان زمیناه در وضاعیت براباری قارار
ندارند و نیز پارهای از نارساییهای رویهای که حتی مانع از مقابلهبهمثل میشاود را
بهدنبال دارد از مواردی است که انگیازههاای تعهادات و ضامانت اجارای آنهاا را
تضعیف میکند (مرادپور،1381 ،

 .)68 .همانطور که کر شد با توجه به اینکه

ثبت شکایات در این سازمان تا تصاویب گازارش اساتینافیِ رکان حال اخاتالف،
نزدیک به یک سال و سه ماه به طول میانجامد ،ا بتاه باا ایان فارض کاه اعضاای
هیلت رسیدگی و انتصا

آنها بهموقع صورت بگیرد ،درحا یکه انتاا

این اعضاا

توسط اجماع صورت گرفته و تنها با عدم موافقت یک کرور هم ،با مراکل روباه
رو خواهد شد .به همین د یل کرورهایی که بیرترین پرونادههاا را دارناد از حاق
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«وتو»ی خود استفاده کرده و مانع ترکیل دادگاهها میشوند که مرکلسازترین آنها
ایاالت متحده آمریکاست .تاکنون تعداد اختالفاتی که به هیلتهای رسیدگی ارجاع
شده روزبهروز در حال افزای

است و این امر کاارایی ساازمان را پرسا برانگیز

میکند و همانطور که کر شاد حتای ممکان اسات بعاد از صادور رأیِ دادگااه
بینا مللی ،کرور مقابل اقدام به دادن غرامت و ضررها نکارده و باه کراور طارف
مقابل آن تنها اجازۀ مقابلهبهمثل داده میشود؛ بهطور مثاال در قضایه مناع اتحادیاه
اروپا در وضع محدودیت بر واردات گوشت و فرآوردههای گوشتی ،باه آمریکاا و
کانادا فقط اجازه داده شد دست به اقدام متقابل بزنند (مرادپور،1381 ،

 .)75 .و

حتی در بعضی مواقع از فرصتهای بهدست آمده سوءاستفاده میکنند؛ برای مثاال،
کرورهای توسعهیافته ،زبا ههای کارخانجات شیمیایی به ناام ماواد ساوختی را باه
کرورهای جهان سوم و توسعهنیافته میفروشند که اسام ایان کاار را در ماواردی،
کمک اقتصادی به مردم دنیا گذاشتهاند تا مردم این کرورها و مردم خود را فریاب
بدهنااد (تبریاازی،1380 ،

 )58 .و کرااورهای کمتاار توسااعهیافته را زبا ااهدان

زبا ههای صنایع شیمیایی ،اتمی و هایتک خود میکنند و محیط زیست آنهاا را باه
خطر میاندازند و به د یل نبود نظام حاکمیتی قااطع و نااظر در کراورهاای کمتار
توسعه یافته ،آنها نیز به طور رسمی آن را قباول کارده و از ایان طریاق ساعی در
کسب درآمد دارند .حتی در بعضی موارد ناکارآمادی ساازمان باه دور از هرگوناه
ایدئو وژی و بهصورت منطقی مسلله میشود؛ مثال در قضیه داروهای ژنریک ،پاس
از آنکه شرکتهای بزرگ داروسازی جلوی واردات داروهای ژنریک بیماری ایدز
را میگیرند ،میلیونها نفر در آفریقا جان میسپارند؛ پزشکی اوگاندایی افرا میکند
که شرکتهاای داروساازی سااالنه از هار بیماار 15هازار دالر طلاب مایکردناد،
درحا یکه با ورود داروهای ژنریک ،این هزینه به روزی 1دالر یعنای  350دالر در
سال کاه

یافت ،اما ا حاق اوگاندا باه ساازمان تجاارت جهاانی باعاث شاد کاه

پزشکان واردکنندۀ داروهای ژنریک به زندان بیفتند و علت آن حمایت این سازمان
از حقوق ما کیت معنوی در عرصههای تجاری بوده است .این مسلله نران میدهد
که این سازمان هوشمندی الزم برای واکن

به شرایط ماتلف را ندارد و یا اینکاه
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به افزای

رفاه عمومی مردم جهان که از اهداف اصلی ایان ساازمان اسات متعهاد

نیست (استیگلیتز،1387 ،

.)213 .

 .3فرصتهای قابلاستفاده بعد از عضویت در سازمان برای کاهش هزینهها
فرایند پیوستن کرورها به سازمان تجارت جهانی سایری بغارنج و طاوالنی داشاته
است؛ برای مثال ،فرایند پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی ،پانزده ساال طاول
کرید و این به سبب تصمیمگیریهایی اسات کاه کاارگروههاای ترکیلشاده باه
واسطۀ این سازمان به بررسی موقیعت کرور درخواستدهنده پرداخته و از طارف
دیگر کرور چین نیز برنامههاا و خواساتههاای خاود را بارای ماذاکره و انتااا
سیاستهای تجاری متناسب با شارایط اقتصاادی گرفتاه اسات (شایرودی،1383 ،
 .)194 .برخیازکرورها در سند ا حاق به سازمان تجارت جهانی ،تعهد نمودند
طی برنامهای کوتاهمدت شرح وظایف مراجاع دو تای فعاال در ایان دو حاوزه را
بهتفصیل معلوم دارند و وضع هرگونه مقررات در خصو

هر حاوزه را باه نهااد

تاصصی ویژه بسپارند .چین ازجمله کرورهایی بود که پس از ا حاق ،بدینترتیب
ملزم به اصالح نحوۀ کارکرد مراجع صالحیتدار خود شد و درنهایت باه اصاالح
نظام قانونگذاری خود در این زمینه پرداخات .نکتاۀ حاائز اهمیات ،مادت زماان
درخواست این کرور تا عضویت رسمی آن در این سازمان میباشاد .بارای اینکاه
کرور در این فضای بینا مللی طراحیشده منفعل نباشد که باید باا یاک ساری از
اصالحات اقتصادی ،فضای تجاری و اقتصادی خود را آماده ساازد؛ درحالحاضار
به بیان بعضی مواردی که میتواند به کراورهای درحاال توساعه در مادت زماان
عضویت و شرایط بعد از ا حاق کمک کند خواهیم پرداخات و آنهاا را بهصاورت
مجزا عنوان کرده و راههای استفاده از آن را نیز بیان میکنیم.
 .1-3چانهزنی ماهرانه در مذاکرات اولی ه در ابت دای ورود ب ه س ازمان تج ارت
جهانی

ا حاق به سازمان تجارت جهانی مستلزم فرایندی مذاکرهای است که میتواند بسیار
پیچیده ،دشوار و طوالنی باشد و استراتژیهای مذاکراتی و قدرت چاناهزنی نقا
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بسیار مهمی را در آن ایفا میکنند که عالوه بر اشراف کامل بار قاوانین و مقاررات
سازمان تجارت جهانی ،نیاز به توان مذاکراتی بسیار باالیی هام دارد .بارای نموناه،
میتوان به چین اشاره کرد که فرایند ا حاق این کرور به ساازمان تجاارت جهاانی
پانزده سال به طول انجامید و بعد از چاناهزنیهاای بسایار و تعیاین دقیاق مساائل
پیرامون عضویت خود به عضویت ایان ساازمان درآماد .باه اینگوناه نیسات کاه
تعهدات استاندارد خا

و معینشدهای وجود داشاته باشاد کاه هار کراوری باا

رعایت آنها بهطور خودکار به این سازمان راه پیدا کند و طبق مذاکراتی که صورت
میگیرد میتوان تعرفههاا را افازای

یاا کااه

داد و قاوانین خاود را بهگوناهای

اصالح کرد که دسترسی بیرتری به کاالها و خدمات دیگر کرورهای عضو فاراهم
کرد (جال ی،1384 ،

 .)69 .برای نمونه ،کرور افغانستان در هنگام پیوساتن باه

این سازمان با مذاکراتی که انجام داد با توجاه باه شارایط اقتصاادی کراور خاود،
تعرفههای کرااورزی خاود را باه  20درصاد و تعرفاههاای صانعتی خاود را باه
 10درصد رساند و تصویب کرد ،ا بته این برخورد باه د یال اهمیات زیااد باا
کراورزی برای افغانستان میباشد؛ چراکه این درصد از تعرفههای صنعتی باعث از
بین رفتن تو یدات صنعتی این کرور میشود ،و ی افغانستان نیاز و پیررفت خاود
را حداقل در بلندمدت در کراورزی دیده است ،این فرصتی است که با توجاه باه
آن باید افرادی را آگاه باه قاوانین و اساتثنائات ساازمان تجاارت جهاانی و دارای
نگاهی صحیح از فضای اقتصادی کرور برای مذاکرات صحیح و ارائه تعرفاههاای
مناسب به هنگام ا حاق پرورش داد؛ اختصا

دادن گرایری از رشتههای حقاوق،

اقتصاد و مدیریت به این موضوع حائز اهمیت است.
 .2-3گرفتن پروانه انحصاری

گرفتن پروانه انحصاری فقط برای برخای از صانایع مهام و سرنوشتسااز اسات؛
صاانایعی همچااون داروسااازی ،ش ایمیایی ،ناارم افاازاری و صاانعت ساارگرمی کااه
نساهبرداری از آنها آسان است (استیگلیتز،1387 ،

 .)243 .اگرچه همچناان باا

وضع چنین قوانینی کرورهایی مانند چاین و کراورهای جناو

شارقی آسایا باه

فعا یتهای غیرمجاز کپیبرداری خود ادامه میدهند ،حاداقل باه صاورت رسامی
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جلوی نقض و سوءاستفادۀ آنها را میتوان گرفت که کرورهای دارای مزیت نفات
و گاز به د یل ظرفیتهای با قوه و با فعلی که در صنایع پتروشیمی و باا توجاه باه
ثبت بعضی داروها در زمینههای ماتلف دارویی دارند ،میتوانند نسبت باه گارفتن
پروانههای انحصاری در بعضی موارد خا

و کاالهای استراتژیک مارتبط باا ایان

صنایع اقدام کنند ،این عمل میتواند جایگاه این کراورها را در بعضای ماوارد کاه
پیررفتهای خوبی را دارند حف کرده و در روند تجارت جهانی صااحب امتیااز
برای کسب سود ثابت میان مدتی داشته باشد.
 .3-3استثنائات مرتبط با فضای امنیت ملی

اساساً تمام موافقتنامههای تجااری در فضاای بینا مللای از مفااد و باا هاایی
برخوردارند که میتوان آنها را شامل مباحث حفاظتی و استثنائی اطالق کرد؛ تحت
چنین مواردی طرفین موافقتنامه در شرایط معینی توان خروج از ایفاای تعهادات
معمول خود را خواهند داشت ،پاارهای از ایان مالحظاات باه بهداشات و امنیات
مربو میشوند که ماهیت غیر اقتصادی دارند (هاوکمن و کوساتکی،1995 1،

.

 )45و همچنین در برخی موارد بر حسب حفاظت از خود و منافع ملی از محدودۀ
قوانین و مقررات مستثنی شدهاند؛ بهعنوان مثال میتوان از برخای صانایع نوپاا در
کرورهای درحاال توساعه و همچناین جلاوگیری از واردات بیرویاه باه منظاور
پرتیبانی از صنعت داخلی اشاره کرد (محمادقلینیا،1378 ،

 .)231 .ماا از ایان

مفاد میتوانیم بهمنظور حف صنایع نظامی و هایتک خود در مقابل ممنوعیت تو ید
کاالهای مرتبط و یا مهندسی معکوس برای دسترسی به فناوریهای بهروز اساتفاده
کنی م .
 .4-3سیاستهای کنترل صادرات مواد خام و واردات مواد اولیه

با وجود اینکه به تعبیر برخی از پژوهرگران ،جهانی شدن عالوه بر اثر غیرمساتقیم
خود که باعث کاه
مستقیم هم باعث کاه

قدرت انحصاری شرکتهای داخلی میشود ،میتواند بهطور
قیمتهای نسبی شود و افازای

تجاارت باا اقتصاادهای
1. Hoakman and kostecki
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نوظهور میتواند با کاه
کاه

قیمت کاالهاای واساطه ای ،قیمات تمامشادۀ کاالهاا را

دهد؛ زیرا بسیاری از کاالهای تجاری ،کاالهاای واساطهای در تو یاد دیگار

کاالها بهشمار میروند (محمودی،1398 ،

 .)61 .اما این مسلله ایراداتای را نیاز

بهطور مصداقی داشته که باعث میشود این گفتارهای علمای باهطور مطلاق بارای
همۀ کرورها صدق نکند؛ برای مثال ،بیشک عضویت کروری مانند ایران در ایان
سازمان ،واردات بیرویه ناشی از برداشتن موانع تعرفهای و غیرتعرفهای را افازای
خواهد داد و به د یل اینکه کرور نیازمند وارد کردن با

زیاادی از تجهیازات و

مواد او یۀ کاالهای تو یدی برای صادرات بوده و به واردات وابستگی زیاادی پیادا
خواهد کرد و باعث ورشکستگی بنگاههای خرد و افازای

بیکااری خواهاد شاد؛

میتوان گفت بهطور عام عضاویت در ایان ساازمان باعاث مایشاود کاه واردات
محصوالت به مراتب رشد بیرتری پیدا کند ،بهخصاو

اینکاه شارکتهاایی کاه

بهصرفهترین کاالها را از حاظ اقتصادی دارند به میدان میآیناد و رشاد صاادرات
کرور هم حداقل در چندین سال ابتدایی اندک بوده و اکثراً ناشی از صادرات مواد
خام در داخل کرور میشود .طراحی برنامهای منظم و منطبق بر واقعیت و سلساله
راهبردهااای حقااوقی و ترااویقی اقتصااادی ماایتوانااد از رخااداد چناین مسااللهای
جلوگیری کرده و مانع از غارت قانونی منابع کرور شود ،واکان

باه ایان مسالله

میتواند در قا ب ترویق و دادن امتیازاتی همچون بیمه فعا یتهای تجاری ،قابلیت
استفادۀ آسان از پولهای بلوکه شده برای بازرگانانی که مواد او یه مورد نیاز کراور
را وارد میکنند و جیرهبندی صادرات مواد او یه بارای جلاوگیری از خاروج ماواد
خام و با ارزشافزوده کم از کرور باشد.
 .5-3افزایش و استفاده از قدرت حقوقی ،رایزنی در مذاکرات

کرورهای توسعهیافته در همکاری با کرورهای درحال توسعه دست باه ریاکااری
قانونی میزنند (داتاا،1372 ،

 )67 .و باه فریبکااری حقاوقی آنهاا در فضاای

مذاکرات میپردازند .درحا یکه کرورهایی مانند آمریکا کاه باا هیلتای چناد – ده
نفره در مذاکرات ماتلف این کرور شرکت میکنناد ،معماوالً کراورهای درحاال

توسعه و یا کمتر توسعهیافته تنها با یک نفر به مذاکره با آنها مایپردازناد کاه ایان
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خود نراندهندۀ ضعف مذاکراتی و حقاوقی ایان کراورها در فضاای بینا مللای،
در سازمان تجارت جهانی است .همچنین کرورهایی مانند آمریکاا کاه

بهخصو

توان اقتصادی و حقوقی باالتری دارند که باعث نفاو در ایان ساازمان مایشاود،
پروندههای قضایی بسیاری داشته که حاکی از شاکایتهاای تعرفاهای کراورهای
دیگر علیه آنهاست (داگالس،2018 ،

 .)3435 .به همین د یل پیرنهاد مایشاود

کمیتههایی تاصصی برای مدیریت اساتراتژیک فرایناد ا حااق در مراحال قبال از
مذاکرات ،حین مذاکرات و بعد از مذاکرات با هدف مدیریت آگاهاناه ،هوشامندانه
و مرارکتجویانه ترکیل شود و کرورهای درحاال توساعه بهصاورت مجازا باه
تربیت و آموزش نیاروی انساانی متاصاص در زمیناۀ فناون ماذاکرات و قاوانین
سازمان تجارت جهانی بپردازند.
 .6-3خروج و عدم اعتماد به مزیت مطلق در سایۀ اقتصاد جهانی مبتنی بر صلح
و روی آوردن به مزیتهای نسبی

کرورهای درحال توسعه میتوانناد باا توجاه باه ابتکاارات باا
چهارچو

خصوصای در

حرکات دو تی اقداماتی را داشته باشاند؛ اقادامی کاه تجدیاد سااختار،

تنوع و پویایی فناوری را در ورای آنچه نیروهای باازار باهتنهایی ایجااد مایکنناد
ترویق کنند .برای مثال ،نظریه «مزیت نسبی» به کره جنوبی که تازه از جناس کاره
خال

شده بود بیان داشت که این کرور باید در تو ید برنج تاصص پیادا کناد،

اما کره معتقد بود چنانچه آن کرور در افزای

بهرهوری کراورزان برنجکاار خاود

موفق شود ،هرگز به کروری با درآمد متوسط یا باال تبدیل ناواهد شد ،این کرور
بایستی مزیت نسبی خود را با کسب فناوری و مهارتهای الزم تغییر مایداد .کاره
جنوبی نمیبایست بر مزیت مطلق خود تکیه میکرد ،بلکه بایاد تمرکاز را متوجاه
مزیت نسبی درازمدت و پویای خود میکرد که این تغییر نیااز باه مداخلاۀ دو ات
داشت (دنی هدریک و دیگاران،2004 ،

 .)67 .باهعنوان مثاا ی دیگار ،شارکت

«ترس استرداس» در سال  ،1968کار خود را از صادرات سادۀ بادام هنادی شاروع
کرد و بهتدریج به تو ید پارچه و تصفیه شکر رسید و بعد بهعنوان پیمانکار شرکت
سامسونس و سپس به تو ید بیالهاای هیادروژنی شاده کاه رقیاب شارکتهاای
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آمریکایی و ژاپنای اسات ،تبادیل شاد .باهطور کلای نظریاه «ریکااردویی» بارای
کرورهایی است کاه شارایط موجاود را مایپذیرناد و ناه بارای کراورهایی کاه
میخواهند شرایط موجود را تغییر دهناد .همچناین هادف از ایان اعماال باا ایان
تفاسیر ،گسترش تقسیم کار بینا مللی را بهدنبال داشته و بهارهوری کامال مناابع و
افزای

رفاه را در جهان ایجاد میکند ،درحا یکه جهانی شادن و منطقاهگرایی باه

نفع کرورهای توسعهیافته و به زیان کرورهای درحال توسعه اسات؛ چراکاه ایان
کرااورها صااادرکنندگان اصاالی مااواد او یاه و نیروهااای غیرمتاصااص ماایشااوند
(جعفری،1380 ،

 )143 .و این عملکردها تنها در جهانی صلحجو کاه مبااحثی

مانند تحریمها و دشمنیهای کرورهای ماتلاف وجاود نداشاته باشاد ،اثاربا
خواهد بود که منطبق بر واقعیت نیست .از نکات منفی برای ایاران ایان اسات کاه
اقتصاد ایران و برخی کرورهای درحال توسعه ،اقتصاد نفتی است و باید بازارهاای
متفاوت این سازمان را پذیرا باشند ،درحا یکه در کااالی نفتای خاود کاه چنادان
بهرهوری کاملی از آن در صنایع تابع مانند پتروشیمی نیز ندارند ،باید رقابت داشاته
باشند؛ پس این کرورها قبل از پیوستن باید به تغییار مزیاتهاای نسابی خاود باا
افزای

سطح فناوری و مدیریت آگاهانه بپردازند که از مهمترین زمیناههاا ،بحاث

پتروشیمی بوده که با جذ

سرمایهگذاری و افزای

ساطح فنااوری در آنهاا و باا

توجه به اینکه به مدت زمانی قابلتوجه برای بازدهی نیااز دارد ،مایتواناد اقتصااد
این کرورها را از تکقطبی بودن به سمت رقابتپذیری پی

ببرد .همچنین باید به

پیرنهادهای سازمان تجارت جهانی که مبتنی بر مزیتهاای مطلاق اسات باا تأمال
بیرتری بنگرد.
 .7-3استفاده از شرایط اجماع آرا در زمینههای مختلف تصمیمگیری در سازمان
تجارت جهانی

تصمیماتی که در این سازمان صورت میگیارد همانناد ساازمان گاات بایاد طباق
اجماع همۀ کرورها و یا اکثریت آرا باشد .در اینجا هار کراوری تنهاا دارای یاک
رأی تأثیرگذار (حاق وتاو) اسات و از حااظ وزن آرا ،کراوری مانناد آمریکاا و
کروری مانند مغو ستان در یک وزن قرار دارند ،به همین د یل این فضای باهوجود
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آمده هم میتواند به ضرر باشد و هم میتواند به نفع باشد؛ چراکه بعاد از پیوساتن
ایران در این سازمان ،ایران مایتواناد مناافع خاود را باا البیگاری باا کراورهای
مرترکا منافع جلو ببرد و از طرف دیگر در منافع دشمنان و یاا رقیباان خاود هام
اختالل ایجاد کند .ا بته به د یل اینکه فضای موجود بهصاورت متقابال بارای هماۀ
کرورها قرار دارد ،به همین د یل ایران باید حرکات و گامهای خود را شمرده شده
و برنامهریزی شده بردارد و هزینۀ فرصتهای سیاسای و اقتصاادی ناشای از آن را
در نظر داشته باشد.
 .8-3استفاده از سیاستهای مثبت این سازمان در شفافسازی و اصالح ساختار
اقتصادی

استثنائی که بر اصل رفتار متقابل وجود دارد ،ماده  36گات و شار توانمندساازی
است که کرورهای درحال توسعه را بر مبنای نیازهاای توساعهای آنهاا از اعطاای
امتیازات متقابل در مذاکرات تجاری مربو به کاه
تجاری معااف مایدارد (مرادپاور،1381 ،

و رفع تعرفهها و دیگر موانع

 .)77 .از آنجاایی کاه اعضاای ایان

سازمان باید مقررات تجااری خاود را بهصاورت شافاف و روشان منترار کنناد،
شفافیت در قوانین و مقررات موجب خواهاد شاد تجاار و شارکتهاای تجااری
نسبت به شرایط اقتصادی مطملن شده و نسبت به سرمایهگذاری اقدام نمایناد کاه
باعث بهوجود آمدن دو اصل مهم ثبات و قابلپی بینی بودن برای توساعه و رشاد
اقتصادی یک کرور میشود (خلیلای و دیگاران،1398 ،

 .)89 .همچناین بایاد

اشاره کرد که تعرفههای موجود در سازمان تجارت جهانی تثبیات شاده نیساتند و
مایتواننااد مراامول اقاادامات اضااطراری شااوند و برخای اقااالم عماادۀ صااادراتی
کرورهای درحال توسعه ،ازجمله منسوجات ،پوشاک و کف

را دربرنمیگیرد .در

اینجا میتوان صنعت فرش و صنایع دستی را وارد رقابت جهانی کرد که باا توجاه
به اینکه توان رقابتی دارند و از سری کاالهای بیرقیب در دنیا میباشند ،منجار باه
ایجاد بازارهای جدید و باثباتتری برای آنها میگردد .از طرف دیگر ،پیوساتن باه
این سازمان یکسری قوانین را بهدنبال میآورد که ساختار اقتصاادی کراور را تاا
حدی کاراتر و شفافتر میکند و حتی از طریق آنهاا مایتاوان باا صانایع تنبال و
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البیگر کرورها بهصورت قوه قااهره و خاارج از اختیاار دو ات وارد عمال شاد.
بهعنوان مثال ،صنعت خودروسازی ایران که در ابتدا تنها برای حمایتگرایی از این
صنعت ،تعرفههای وارداتی خودرو افزای

پیدا کرده بود را میتوان در چهارچو

این نظام مجبور به اصالح ساختاری کرد؛ چراکه کاه

تعرفهها میتواند از اختیاار

دو ت خارج باشد و باعث قارار گارفتن صانعت خودروساازی ایاران در چرخاۀ
رقابت شود .این عمل میتواند کنرگری برخی صنایع را متناسب با روند تغییارات
دنیا همگام سازد و محصوالت ایرانی در دنیاا جایگااه بهتاری پیادا کناد .در مثاال
دیگری میتوان به یکی از سیاساتهاای اصالی بازرگاانی در ایاران اشااره کارد؛
محدودیتهای غیرتعرفهای و سیستم چندگاناه نارخ ارز .از شارو عضاویت در
سازمان تجارت جهانی ،تکنرخی شدن ارز است و این نرخ را نیز باید بازار تعیین
کند و با جایگزینسازی مادیریت شاناور ارز بهوسایلۀ باناک مرکازی و سیاسات
ما یات بر واردات به رشد بهتار مساائل بازرگاانی ایاران پرداخات؛ یعنای باهطور
خالصه باید گفت ،وجود نرخهای چندگانۀ ارز ،منبعی است برای سوبسایدی کاه
ناکارآمد بوده و باید سیاستهاای ماذکور را جاایگزین کارد (ادیاب،1380 ،

.

 .)178پیوستن به سازمان تجارت جهانی به معنی حاذف کلیاه کارخانجاات دارای
ماشینآالت فرسوده و مدیریت ناکارآمد میباشد و تنهاا صانایعی مایمانناد کاه از
تکنو وژی روز برخوردار باشند (جال ی،1380 ،

 .)43 .از مسائل دیگار کراور

در فضای تجارت ،عدم ثبات تعرفاههاسات کاه ماانع از ثباتپاذیری باازار بارای
محصوالت ایرانی میشود .طبق قوانین این سازمان اساتفاده از مواناع غیرتعرفاهای
ممنوع بوده و تنها از تعرفاه بارای راهانادازی و حمایات از صانایع نوپاا اساتفاده
میشود ،بهگونهای که باید تعرفهها دو ویژگی ثبات اقتصادی و امکان پی بینای را
دارا باشند؛ بنابراین پس از تعیین تعرفه بارای هریاک از فعا یاتهاا و محصاوالت
اقتصادی ،کرور عضو نباید تعرفۀ موردنظر خود را از آن میزان افزای
و علویمن ،1388 ،

دهد (تاری

.)101 .

نتیجهگیری
با توجه به اینکاه فضاای ساازمان تجاارت جهاانی ،فضاایی پیچیاده و هماراه باا
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سیاسااتهااای منعطااف قابلاسااتفاده بااهنفع کرااورهای درحااال توسااعه باارای
حداقلسازی آسیبپذیری کرورهای عضو سازمان میباشد که کرورها با دانساتن
آنها و درخواست و اقدام بهموقع آنها میتوانند منافع زیاادی را بارای خاود جلاب
کنند ،این امر ،هم نیاز به شناخت کامل نسبت به قوانین این سازمان داشته ،هم نیاز
به بررسی دقیق نحوۀ عملکرد ساازمان و هام نیااز باه شاناخت فضاای اقتصاادی
کرورهای عضو دارد تا بتوانند تصمیمات درست و بهموقع برای فضای تجااری و
اقتصادی کرور خودشان بگیرند .به همین د یل ،اکثر کرورهای توساعهیافته مانناد
آمریکا در هریک از مذاکرات خود ،هیلتی از افراد متاصص در زمینههای ماتلاف
به همراه دارد تا بهترین و پرسودترین قراردادها و فرصتها را بهدست آورناد ،اماا
کرورهای درحال توسعه بادون برناماهریزی قبلای و باا توجاه باه ظرفیاتهاای
اقتصادیران در غا ب ماذاکرات حضاور ماییابناد؛ بناابراین ،بارای جلاوگیری از
آسیبهای در کمینِ کرورهای درحال توسعه بایاد باه بررسای و شاناخت دقیاق
قوانین ساازمان تجاارت جهاانی پرداختاه و ضاعفهاا و امتیاازات قاانونی آن را
شناسااایی کاارده و بااهموقع و در حااد تااوان بااه نکااات قابلاسااتفادهای ،همچااون
پروانههای انحصاری ،مهارتافزایی در مذاکرات ،استثنائات مرتبط با فضای امنیات
ملی ،شرایط اجمااع آرا ،شفافساازی و اصاالحات سااختار اقتصاادی کراورهاا
پرداخته شود .این اقدامات گاه در حین عضویت در ساازمان و گااهی هام بعاد از
عضویت باید ساماندهی شود تا زیرساختهای اقتصاادی و حقاوقی الزم در آنهاا
شکل بگیرد .میتوان از اقداماتی همچون آماده کردن کمیتاههاای تاصصای بارای
مذاکرات ،استفاده از شرایط اجماع موجود برای کراورها ،برناماهریزیهاای دقیاق
برای واردات و صادرات کرورها باهمنظور جلاوگیری از عادم وابساتگی تجااری
کرور ،استفاده از قاوانین شافافکننده بارای اصاالح سااختار اقتصاادی کراورها
همچون اصالح صنایع تنبل کرور و قوانین مربو به کارآفرینی استفاده کرد .جادا
از این مباحث حتی میتوان از زمان موجود برای عضویت نهاایی در ایان ساازمان
حداکثر استفاده را برای آمادهسازی و رقابتپذیری شرکتها و بنگااههاای خارد و
کالن داخلی برای ورود به عرصۀ جهانی کرد .در ایان پاژوه

ساازمان تجاارت
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جهانی ،سازمانی ناکارآماد نراان داده شاد کاه نقادهای فراوانای باه آن در زمیناۀ
آزادسازی تجاری و توسعۀ متاوازن اقتصاادی در صاحنۀ عمال وارد شاده اسات؛
بنابراین از آنجایی که تفکر اقتصاد جهانی بهسرعت در حاال رشاد باوده و تماامی
کرورهای توسعهیافته و درحال توسعه و حتی کرورهای جهانساومی را در کناار
یکدیگر قرار داده ،باید اقداماتی برای استفاده از فرصتهای موجود در این سازمان
جهت شناسایی و داشاتن عکسا عمالهاای باهموقع کراورها داشات کاه بتواناد
بیرترین استفاده و بهرهبرداری را باا کمتارین ضاربه و تحمالِ هزیناه باه اقتصااد
کرورها داشته باشد و میزان هزینههای عضویت در این سازمان را کاه

دهد.
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