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سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت (اوپک) و سازمان تجارت جهانی؛
ادغام نفت در نظام تجارت جهانی
نجمه قائدیزاده* ،وزارت امور خارجه

چکیده
عضویت در س��ازمان تجارت جهانی مجموعهای از حقوق و تکالیف را برای اعضا ایجاد میکند که الزم است هرعضو
آنرا بهعنوان مجموعهای یکپارچه از فرصتها ،تعهدات و محدودیتهای س��رمایهگذاریها و نیز سیاستگذاریهای
اقتصادی بپذیرد .تأثیر این س��ازمان بر امور بینالمللی موجب ش��ده کشورهای صادرکنندهی نفت به ضرورت ورود
نفت در تعامالت سازمان تجارت جهانی واقف شوند .هرچند نفت در هیچکدام از ادوار مذاکرات موافقتنامهی عمومی
تعرفه و تجارت (گات )1و س��ازمان تجارت جهانی مس��تقیماً موضوع بحث نبوده اما موضوعات بس��یاری که ارتباط
تنگاتنگی با نفت و فرآوردههای نفتی و منافع کش��ورهای صادرکنندهی نفت دارند در مذاکرات این س��ازمان مطرح
ش��ده و مورد مذاکره ق��رار گرفتهاند .با توجه به اینکه امروزه تعدادی از اعضای اوپک عضو س��ازمان تجارت جهانی
هستند و برخی فرآیند الحاق را پشت سر میگذارند و اوپک نیز خواهان حضور در جلسات این سازمان بهعنوان ناظر
ش��ده این نوشتار با اس��تفاده از روش تحلیلی – توصیفی ،ورود نفت به سازمان تجارت جهانی در چارچوب سازمان
کشورهای صادرکنندهی نفت را بررسی میکند.
مقدمه

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/12/12 :
تاریخ ارسال به داور96/12/22 :
تاریخ پذیرش داور97/04/24 :

واژگان کلیدی:
سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت،
سازمان تجارت جهانی ،موافقتنامهی
عمومی تعرفه و تجارت ،تجارت آزاد
نفت ،ممنوعیت محدودیت صادرات

قیمته��ای زیاد نفت منتهی ب��ه رکود اقتصاد جهانی ش��ده و متعاقباً با
توجه به نقش محوری اوپک بهعنوان مجمع مذاکرات و قانونگذاری
عرض��ه و در نهای��ت قیمت نفت و نیز نقش س��ازمان تج��ارت جهانی
بهعنوان مجم��ع مذاک��رات و قانونگذاریتمام��ی کاالها و خدمات
قاب��ل تجارت ،مجموعهای از موضوعات پیچیده در حقوق و سیاس��ت
بینالملل ایجاد ش��ده اس��ت .از جمله اینکه آیا سازمان تجارت جهانی
میتوان��د به موازات اوپک عمل کند؟ ب��ا عضویت همزمان در اوپک
و س��ازمان تجارت جهانی ،ایجاد سازگاری میان تعهدات و پایبندی به
آن چگونه ممکن اس��ت؟ نوشتار حاضر به این پرسش خواهد پرداخت
که آیا ماهیت نظام تجارت جهانی امکان مطابقت با سازوکار و اهداف
اوپک را دارد؟ همچنین بررس��ی خواهیم کرد که تولیدات نفتی تا چه
حد تحت پوشش موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر
موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی قرار میگیرد؟

سازمان تجارت جهانی (  )WTOو سازمان کشورهای صادرکنندهی
نفت (اوپک )3از مهمترین س��ازمانهای بینالمللی اقتصادی هستند اما
بازیگران هر یک از این دو سازمان ،نقش متضادی را در اقتصاد جهانی
ایفا میکنند؛ س��ازمان تجارت جهانی بهدلیل قواعد بعضاً سرس��ختانه و
بیرحمانهی بازار و اوپک ب��ا مداخالت دولتهای عضو در قیمتها.
بس��یاری با این استدالل که حوزهی فعالیت اوپک ،مدیریت منابع نفتی
است معتقدند که اوپک و سازمان تجارت جهانی هیچ زمینهی اشتراکی
ندارند و هر زمان قیمت نفت دچار نوسان بوده کشورهای عضو اوپک
ب��رای تنظیم بازار اقدام کردهاند .در حال��ی که اوپک مبتنی بر دخالت
هماهن��گ اعضایش جهت تنظیم بازار اس��ت س��ازمان تجارت جهانی
نقش مداخلهجویانه دول عضو را جهت دس��تکاری بازار نفی میکند.
با مالحظهی همین تفاوت این س��ؤال مطرح میش��ود که آیا س��ازمان
تجارت جهانی میباید و میتواند در تجارت نفت و فرآوردههای نفتی
ایفای نقش کند؟
نف��ت و فرآوردههای نفتی بزرگترین بخ��ش از تجارت جهانی را  -1مبنای شکلگیری
س��ازمان تجارت جهانی متشکل از  164عضو و یازده کشور در حال
ه��م از نظ��ر حجم 4و هم از نظ��ر ارزش 5به خود اختص��اص دادهاند و
برای کشورهای صادرکننده و نیز کشورهای واردکننده متضمن عنصر الحاق اس��ت که عضوی��ت در آن برای همهی کش��ورها یا قلمروهای
امنیت ملی اس��ت .ثبات سیاس��ی و اقتصادی هر دو گروه از کشورهای گمرکی آزاد است .اوپک اما با اعضای معدود و محدود به کشورهای
صادرکنن��ده و واردکننده – و از منظر س��ازمان تج��ارت جهانی ،کل صادرکنندهی نفت با منافع صادراتی همس��ان است ،آن هم با این شرط
جامع��هی جهانی  -در ابعاد گس��تردهای به دسترس��ی مطمئن و مقرون که بخش عم��دهی صادرات کش��ور عضو ،نفت باش��د .در حالی که
بهصرف��ه ،به بازار نفت بس��تگی دارد .ع��دهای قویاً بر ای��ن باورند که اوپک س��ازمانی تکمحصولی است ،س��ازمان تجارت جهانی همهی
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مقاالت تحلیلی  -کاربردی

کااله��ا و خدمات قابل تجارت را درب��ر میگیرد .نظام تجارت جهانی
با مذاکرات تجارت کاال آغاز ش��د ،سپس تجارت خدمات و مالکیت
معنوی و حتی محیط زیس��ت ،رقابت ،سرمایهگذاری ،انتقال فنآوری
و تأمین مالی تجارت را هم ش��امل ش��د .تفاوت در ساختار سازمانی و
نحوهی تصمیمس��ازی در این دو س��ازمان از دیگر ابع��اد تفاوت میان
آنهاس��ت .اما مهمتر از آن ،فلس��فهی ش��کلدهی این دو سازمان و نیز
ابزار و ضمانت اجراس��ت که قویاً مقابل یکدیگرند .س��ازمان تجارت
جهانی با ایدهی مزیت نسبی و با هدف ترویج بازار آزاد ایجاد شد .اما
ایجاد اوپک حاصل این عقیده اس��ت که ب��ازار آزاد در تجارت نفت،
با ایجاد رقابتی مهار نش��ده و بیفایده میان اعضای آن ،به منافع جمعی
آن��ان لطمه زده و تنها با کنترل دولتهای عضو بر بازار ،منافع گروهی
اعض��اء تأمین میگردد .اعتماد به بازار و ع��دم اعتماد به بازار ،کلیدی
است که اختالف ماهوی این دو سازمان را روشنتر میکند .در مقدمه
موافقتنامهی تأسیس س��ازمان تجارت جهانی ،6ارتقاء سطح زندگی،
افزایش درآمدها ،گس��ترش تولید و تج��ارت کاال و خدمات بهعنوان
اهداف ایجاد این س��ازمان ذکر ش��دند .بند دوم اس��اسانامهی اوپک
اهداف تش��کیل آنرا حفاظت از منافع جمع��ی و فردی اعضا و تضمین
ثبات قیمت نفت ذکر کرده است.
با برشمردن اهدافی متفاوت ،ابزارها نیز متفاوت خواهند شد .سازمان
تجارت جهانی ،با متعهد کردن اعضا به کاهش دخالتها و موانع دولتی
عمدت��اً از طریق ممنوعیت یارانههای مخ��ل تجارت و محدودیتهای
مق��داری بر صادرات و واردات و تش��ویق حذف ی��ا کاهش تعرفهها،
بهدنبال تقویت رقابت و جریان آزاد تجارت اس��ت .اما اوپک اعضا را
از رقابت برای کسب سهم بیشتری از بازار باز میدارد و تالش میکند
از طریق تمهیدات کنترل دولتی مانن��د عرضهی هماهنگ ،قیمتها را
تنظی��م کند و در تعقیب ای��ن اهداف ،تاکنون از دو ابزار بهره جس��ته:
تنظیم مس��تقیم قیمت (از  1973تا  )1985و مدیریت عرضه (از  1985به
بعد) .همچنین در س��ال  2000اعضای اوپک توافق کردند قیمت نفت
را  22-28دالر برای هر بشکه حفظ کنند که منتهی به واکنشهایی در
بازار بینالمللی انرژی شد .از جمله "کارتل" خواندن اوپک (کلیشهای
ک��ه در بازار لقب��ی تحقیرآمیز یا تقلبآمیز تلقی میش��ود) و نیز اقدام
ایاالت متحدهی آمریکا از طریق فرآیندهای قانونی ملی برای بازداشتن
اوپک از سیاستهای مدیریت عرضه/قیمت.
نظام ضمانت اجرای تصمیات در اوپک چندان توس��عهیافته نبوده و
اجرای تصمیم��ات به منافع فردی اعضا در چارچ��وب منافع گروهی،
حس��ننیت هر یک از اعضا و نفوذ و فش��ار سیاس��ی متوازن میان اعضا
وابسته است و مکانیس��می برای حل اختالف یا تنبیه و جریمه متخلف
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پیشبینی نشده است .اوپک همچنین از کاستیهای دیگری رنج میبرد
که بیشتر در خصوص موافقتنامههای اعضای صادرکنندهی مواد خام
رایج اس��ت؛ از جمله دشواریهای تعیین سهمیه 7برای هر یک از اعضا
و نظارت بر سهمیهها جهت جلوگیری از تقلبهای سهمیهای.
در مقابل ،س��ازمان تجارت جهانی به داش��تن ابزارهای اجرائی مؤثر
ش��ناخته میشود .گرچه در این سازمان هم حسننیت اعضا برای حفظ
تعهداتش��ان در هستهی این نظام و مکانیس��مهایی مانند پایش سیاستی،
خودارزیابی اعضا ،اطالعرس��انی دربارهی قوانین تجارت 8و مکانیسم
ارزیابی سیاس��ت تجاری 9قرار دارد ،نظام قوی حل اختالف و ترس از
اقدامات تالفیجویانه ،عامل بازدارندهی مؤثری اس��ت که آنطور که
ادعا میشود این س��ازمان را به منسجمترین و با نفوذترین نهاد تجاری
تبدیل کرده است.
رابط��هی این دو نه��اد بینالمللی ب��ا نگاهی به کیفی��ت روابط میان
اعضای هدایتکنندهی آن دو قابلتش��خیص است .در حقیقت عناصر
اصلی این دو بهطور سنتی در تقابل بودهاند :اوپک در اجالس بغداد که
به دعوت عراق و با حضور ایران ،کویت ،عربس��تان سعودی و ونزوئال
تش��کیل ش��د موجودیت یافت؛ در حالی که تأس��یس گات/س��ازمان
تج��ارت جهانی به ابتکار ایاالت متحده و حمایت بریتانیا بالفاصله پس
از پای��ان جنگ جهانی دوم صورت گرفت .از اوایل دههی  70میالدی
ثبات اقتصادی و سیاسی جامعهی جهانی از عدم همکاری و هماهنگی
کش��ورهای صادرکنندهی نف��ت (اوپک) و کش��ورهای واردکنندهی
نف��ت (اعضای رهبریکننده گات/س��ازمان تج��ارت جهانی) تأثیرات
منف��ی پذیرفته اس��ت .تا جایی که برخ��ی تولیدکنن��دگان نفت از آن
بهعن��وان ابزار جنگی اس��تفاده کردهاند (اتحادیهی کش��ورهای عرب
صادرکنن��دهی نف��ت در 1973در جنگ با رژیم غاصب صهیونیس��تی
برای فشار به آن رژیم و متحدان غربیاش از ابزار محدودیت عرضهی
نفت اس��تفاده کرد) .کش��ورهای صنعتی مصرفکنن��دهی نفت نیز از
ایج��اد نهادهایی مانند کارت��ل مصرفکنندگان نف��ت گرفته تا تالش
برای از هم پاش��اندن اوپک ب��ا آن به تقابل پرداختهاند (فش��ار ایاالت
متح��ده و بریتانیا بر عراق جه��ت خروج از اوپک پس از اش��غال این
کش��ور در دورهی پ��س از صدام از این دس��ت اس��ت) و برای مدتی
طوالنی ،نفت عامل تنش میان صادرکنندگان و واردکنندگان آن بوده،
نه عامل همکاری .اما اعضای اوپک به تدریج عالقه بیشتری به پیوستن
ب��ه نظام تجارت جهانی نش��ان دادهاند و از یازده عض��و آن ،هماکنون
هفت عضو ،به عضویت س��ازمان تجارت جهانی درآمدهاند (کارگروه
الحاق الجزایر نیز تش��کیل و مذاکرات تجاری آن با سایر اعضا از سال
 2014آغاز شده است) و یکی از مهمترین دورهای مذاکراتی تجاری
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سازمان تجارت جهانی در دوحه و طی کنفرانس وزرای آن سازمان در
قطر (عضو اوپک و س��ازمان تجارت جهانی) آغاز شد .با وجود تقابل
منافع دو س��ازمان ،این تقابل مانع عضویت همزمان در اوپک و سازمان
تجارت جهانی نشده و خود اوپک نیز در ظرفیت سازمانی ،درخواست
عضویت ناظر در س��ازمان تجات جهانی کرده است .اما هنوز رابطهی
این دو فاصلهی زیادی از همکاری دارد .کما اینکه عربس��تان بهعنوان
بزرگترین تولیدکننده و صادرکنندهی نفت در اوپک طی مذاکراتی
دربارهی شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی با اعضای توسعهیافته
ک��ه واردکنندگان عمدهی نفت هس��تند با چالشهای بس��یاری مواجه
ش��ده و شکایت داش��ت که از برخی اعضا درخواستهایی غیرمنطقی
و غیرواقعی در بس��تههای مذاکراتیشان دریافت میکند .وزیر تجارت
وقت عربس��تان در نطقی در کنفرانس وزرای س��ازمان تجارت جهانی
ابراز داش��ت :در حالی که پیوس��تن به موافقتنامههای چندجانبهی آن
س��ازمان الزامی نیست ،کش��ورهای در حال الحاق برای پیوستن به این
دس��ته موافقتنامه و پذیرفتن تعهدات آن ،تحت فشار هستند و این در
فرآیند الحاقشان مانع ایجاد کرده است.
ایران ،عراق و لیبی س��ه عضو دیگر اوپک که مجموعاً  22/2درصد
ذخای��ر نفت جهان و  10/8درصد تولید جهانی نفت را در اختیار دارند
هنوز خارج از نظام تجارت جهانی هستند.
 -2فرآوردههای نفتی و گات /سازمان تجات جهانی

نق��ش نظام تجارت جهانی در تجارت نف��ت و فرآوردههای نفتی از
ابتدا مبهم بوده اس��ت .طبق مطالعهای که کنفرانس تجارت و توسعهی
ملل متحد (انکتاد )10انجام داده اهمیت اس��تراتژیک تجارت نفت برای
اقتصاد جهانی موجب شده تجارت آن اساساً در زمینهای کام ً
ال سیاسی
و خارج از قواع��د تجاری چارچوب بینالملل��ی گات صورت گیرد.
همین سند تأکید میکند که حساسیتهای استراتژیک باعث شده نفت
خارج از ش��مول گات قرار گیرد؛ گرچه هیچ یک از تمهیدات گات،
صریحاً نفت و فرآوردههای نفتی را از ش��مول آن موافقتنامه مستثنی
نکرده و در تئوری ،تولیدات نفتی اعضای گات/سازمان تجارت جهانی
مانند دیگر تولیداتش��ان تحت پوشش قواعد نظام تجارت جهانی گات
قرار میگیرد .اما با آنکه در گات قاعدهای مصرح که نفت را از شمول
این موافقتنامه خ��ارج کند وجود ندارد ،مجموعهای از عوامل ،عم ً
ال
تج��ارت نفت و تولی��دات نفتی را از حوزهی گات مس��تثنی کردهاند.
یکی از مهمترین دالیل این امر عدم حضور کش��ورهای صادرکنندهی
نفت یا غیب��ت منافع آنان در زمان ش��کلگیری گات و عدم عضویت
صادرکنن��دگان عمدهی نفت در بدو پیدایش س��ازمان تجارت جهانی

و حتی س��الهای اخیر بوده اس��ت .ای��ن امر منتهی به فق��دان تعهدات
آزادسازی تجارت/واردات نفت توسط اعضای گات/سازمان تجارت
جهانی و متعاقب آن ،نظام تبعیضآمیز دسترس��ی به بازار ،ناکارآمدی
آن در ح��وزهی محدودیته��ای مق��داری صادرات��ی 11و گرایش به
سازوکارهای منطقهای بهعنوان راهکار مقابله با آن شده است.
 -3عدم عضویت کشورهای اصلی صادرکنندهی نفت در گات/سازمان
تجارت جهانی

هیچ یک از کش��ورهایی که امروزه بهعن��وان صادرکنندگان اصلی
نفت شناخته میشوند در  1940در مذاکرات شکلگیری گات حضور
نداش��تهاند و وقتی اوپک در  1960در اجالس بغداد موجودیت یافت،
هی��چ ی��ک از اعضای مؤس��س آن (ای��ران ،کویت ،عراق ،عربس��تان
سعودی و ونزوئال) عضو سازمان تجارت جهانی نبودند .اما از آنجا که
ناهماهنگی در پیشبرد موضوعات سیاستی مؤثر بر منافع جمعی ،یکی از
ویژگیها یا بهعبارتی کاستیهای اوپک تلقی میشود ،اکثر کشورهای
عضو در ارتباط با نظام تجارت جهانی ،منافع فردی خود را دنبال کرده
و میکنند .بهعالوه هر یک از این کش��ورها بای��د نیازهای خود را که
لزوماً با دیگر اعضا یکس��ان نبوده تأمین کند و کاهش وابستگی به نفت
و تنوع بخش��یدن به ص��ادارات ،هدف بلندپروازان��هی اکثر اعضا بوده
و عضویت در س��ازمان تجارت جهانی بهعنوان گامی اساس��ی در این
مسیر معرفی میشود .بهزعم برخی ،توسعهی صنایع وابسته به مواد خام
مانند صنعت پتروش��یمی در برخی کش��ورهای عضو اوپک حاکی از
اینس��ت که عضویت در س��ازمان تجارت جهانی آث��ار مثبتی بر تحقق
این هدف داش��ته و عنصری حیاتی در پیش��برد تالش کش��ورها جهت
جذب س��رمایهی خارجی بوده اس��ت .ش��اید مالحظات مل��ی و دنبال
نکردن سیاستهای مصوب اوپک در فرآیند الحاق به سازمان تجارت
جهانی ،ش��اهدی بر این ادعا باش��د که اعضای اوپ��ک در این فرآیند،
خ��ود را ناگزیر از پیگیری تصمیمات و منافع صرف ملی (صرفنظر از
پیامده��ای آن برای اوپک بهعنوان یک س��ازمان و نیز فرد فرد اعضای
آن) میدیدهاند.
بهعالوه برخی اعضای اوپک پیش از عضویت در این سازمان ،عضو
س��ازمان تجارت جهانی بودهاند (اندونزی در  1950به گات پیوست و
در  1962به عضویت اوپ��ک در آمد .نیجریه نیز در  1960عضو گات
ش��د و سپس در  1971به اوپک پیوس��ت) .اما سایر اعضا الگوی کام ً
ال
متفاوت��ی را دنبال کردند؛ با وجود اینکه کوی��ت و ونزوئال از اعضای
اولیهی س��ازمان تجارت جهانی هس��تند اما پس از عضویت در اوپک
به این س��ازمان پیوس��تند .اکوادور عضو س��ابق اوپک نیز در  1973به
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اوپک پیوس��ت ،س��پس با تعلیق عضویت خود در اوپ��ک ،در 1996
عضو س��ازمان تجارت جهانی ش��د .گابن نیز همین الگو را دنبال کرد
یعنی در  1975به اوپک پیوس��ت و در  1995از اوپک خارج شد .این
تاریخ مصادف با تاریخ الزماالجرا شدن موافقتنامهی تأسیس سازمان
تجارت جهانی بود که گابن از اعضای مؤسس و اولیهی آنست.
تا س��ال  2001میالدی از  30/18میلیون بشکه تولید روزانهی اوپک،
 15/97میلیون بش��که ی��ا  53درصد تولید ،متعلق ب��ه اعضای خارج از
س��ازمان تجارت جهانی بوده است .در بازار جهانی صادرات نفتخام
نی��ز در حالی ک��ه اوپک مجموعاً  55درصد بازار را در اختیار داش��ته،
اعضای خارج از س��ازمان تجارت جهانی  60درصد تولید و صادرات
اوپک را در دس��ت داش��تهاند که معادل  33درص��د تولید و صادرات
جهان��ی نفتخام بوده اس��ت .12همچنین با درنظ��ر گرفتن این نکته که
اوپ��ک  77/8درصد ذخای��ر نفت دنیا را در اختی��ار دارد  61درصد از
ذخای��ر نفتی اوپک متعلق به اعضای خارج از س��ازمان تجارت جهانی
اس��ت؛ این میزان معادل  48/1درصد کل ذخایر نفت دنیاس��ت .با این
توضیحات روش��ن اس��ت که بخش عظیمی از تولی��د و تجارت نفت
خارج از دسترس قواعد نظام جهانی تجارت انجام میشود.

ب��ه قیمت کم نفت ،محدودیتهای مقداری را بر صادرات اعمالکنند
که مورد اعتراض واردکنندگان است؛ از جمله رؤسای جمهور ایاالت
متحده از جمله آیزنهاور ،کندی ،جانس��ون ،نیکس��ون ،فورد ،کارتر و
ریگان به بند  232قانون امنیت ملی آن کش��ور اس��تناد کرده و واردات
نف��ت را محدود کردند .همچنین در طول دورهی رکود قیمت نفت در
اواخ��ر دههی  90میالدی تولیدکنندگان نفت در آمریکا دادخواس��تی
به دایرهی تجارت بینالمللی آن کش��ور تس��لیم کردن��د تا برای مقابله
با قیمتش��کنی ونزوئال ،عربس��تان ،عراق و مکزی��ک ،مالیاتی بر ضد
قیمتش��کنی و مقابله با نفت وارداتی از این کش��ورها اعمال کند .اما
ب��ا توجه به اینکه ای��االت متحده تعهدی برای کاهش یا تعیین س��قف
تعرف��هی واردات نفت��ی نپذیرفته بود و نیز با درنظ��ر گرفتن اینکه اکثر
صادرکنندگان نفت خارج از س��ازمان تجارت جهانی بودند الزم نبود
وارد فرآیند پیچیدهی تحقیق و بازرس��ی برای اعمال مالیات ضدقیمت
شکنی شود.
گرچ��ه تعرفههای نفتی عموماً کم هس��تند اما بهدلی��ل نبود تعهدات
تعیین سقف تعرفه ،کشورها مجازند هر زمان و تا هر سطحی که مایلند
آن��را افزایش دهند؛ اب��زاری که ژاپن و آمریکا باره��ا علیه نفت از آن
اس��تفاده کردهاند .در حالی که مجاز به افزایش تعرفهی دیگر کاالهای
وارداتی نیستند.

نظ��ام تجارت جهان��ی عمدتاً از طری��ق کاهش متقاب��ل تعرفهها که
ضمیمهی جدول امتیازات اعضای آنس��ت کار میکند .در واقع نیروی
پیش��ران گات و مذاکرات آن ،منابع و عالئق کش��ورهای صنعتی برای
دس��تیابی به بازار کش��ورهای دیگر جه��ت صادر کردن م��ازاد تولید
داخلی بوده اس��ت .هیچیک از کش��ورهای صنعتی نهتنه��ا تولید نفت
م��ازاد بر مصرف داخلی برای صادرات نداش��تهاند بلکه واردکنندگان
عمدهی نفت بودهاند .ایاالت متحده نیز دقیقاً در  1948یعنی همزمان با
الزماالجرا شدن گات ،از صادرکنندهی نفت به واردکنندهی نفت تغییر
سیاست داد .الزم بهذکر است که کشورهای نفتخیز اروپای غربی از
جمله نروژ و بریتانیا که از اعضای مؤسس گات هستند ذخایر نفتیشان
در دریای شمال را پس  1969کشف کردند .بنابراین بهسادگی میتوان
دریافت که گات ،س�لاحی برای گش��ایش بازاره��ای جهانی به روی
تولیدات مازاد کش��ورهای صنعتی بود که این تولیدات ش��امل نفت و
جس��تجوی بازار برای آن نبوده اس��ت .متعاقباً جدول امتیازات اعضای
گات ،ش��امل تعهداتی برای کاهش تعرفهی نفت یا تعیین سقف تعرفه
ب��رای آن نب��ود و بدیهی اس��ت در واکنش به فق��دان تعهدات کاهش
تعرف��هی واردات نفت در این نظام ،صادرکنن��دگان نفت در اعتراض

 -5دسترس�ی ب�ه ب�ازار در مقابل دسترس�ی ب�ه عرضه در گات/س�ازمان

 -4فق�دان تعهدات آزادس�ازی واردات نفت در گات/س�ازمان تجارت
جهانی
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در تج��ارت عم��وم کااله��ا بهج��ز نفت ،بی��ن تعه��دات ممنوعیت
محدودی��ت واردات (نگران��ی صادرکنندگان) و تعه��دات ممنوعیت
صادرات (نگرانی واردکنندگان) موازنه ایجاد شده و مادهی 11-گات
با عنوان ممنوعیت اعمال محدودیتهای مقداری ،ش��رایط آنرا تنظیم
کرده و همهی اشکال محدودیت غیر از مالیاتهای گمرکی و تعرفه را
ممنوع کرده است .همین اصل ،اعمال محدودیت بر دسترسی به عرضه
(از طریق اعمال محدودیت صادرات) را نیز ممنوع کرده اما ممنوعیت
محدودیت بر صادرات از دو جهت با ممنوعیت محدودیت بر واردات
تفاوت دارد:
ممنوعی��ت محدودی��ت مق��داری (ک ّمی) ب��ر ص��ادرات ،موضوع
مادهی 20-گات با عنوان اس��تنادات عمومی است که برای تفسیر مبهم
است.
گات اصل روش��ن و صریحی دربارهی اس��تفاده از محدودیتهای
صادرات��ی غیرک ّمی مقرر نکرده و اصل دوم گات در خصوص مالیات
گمرک��ی ،مالی��ات بر ص��ادرات را ذکر نکرده اس��ت .بدی��ن ترتیب

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 156
ماهنامه 

کش��ورهای عضو س��ازمان تجارت جهانی برای ف��رار از عواقب نقض
ممنوعیت محدودیت ک ّمی بر ص��ادرات ،با افزایش تعرفهی صادرات
کاالی ه��دف ،میتوانن��د ص��ادرات آن را محدود کنن��د .گرچه در
تفس��یر این ماده و اینکه تعرفه بر صادرات باید موضوع مذاکره و تعیین
س��قف قرار گی��رد اتفاقنظر وجود ندارد .اما توافق نس��بی بر اینس��ت
ک��ه تعرفهی صادراتی مجاز اس��ت .البته م��ادهی 604-نفتا که صریحاً
تعرف��هی صادراتی را ممنوع میکند تأییدی بر این نظر اس��ت؛ چراکه
اعضای نفتا از طریق مفاد این بند با مجاز بودن آن در س��ازمان تجارت
جهان��ی -حداقل در میان اعضای نفتا  -مقابل��ه میکنند .این ماده مقرر
م��یدارد که هیچی��ک از اعضا مجاز به وضع یا حف��ظ تعرفه یا مالیات
دیگری بر صادرات انرژی یا فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی نیس��ت؛
مگر آنکه بدون تبعیض بر صادرات آن کاال به همهی کشورهای عضو
– و نهفقط یک یا چند عضو خاص -انجام شود .غالباً مقابله با کمبود
دورهای ای��ن منابع ،بهبود ش��رایط بازار آن و افزای��ش درآمد دولت با
هدف حمایت از صنایع فرآوری داخلی از طریق محدودیت صادارت
مواد خام مورد نیاز این صنایع صورت میگیرد .بنابراین میتوان نتیجه
گرف��ت که اعضای س��ازمان تج��ارت جهانی در عینح��ال که اصوالً
مجاز به اعمال محدودیت ک ّمی بر صادرات نیس��تند میتوانند تعرفه بر
صادرات را تا هر س��طحی اعمال کنند .مشاهده میکنیم که استثنائات
ممنوعیت محدودیتهای ک ّمی در مورد صادرات از تس��اهل و تسامح
بیشتری نسبت به واردات برخوردار است.
کمی ص�ادرات در گات/
 -6ناکارآم�دی اص�ل مرتب�ط با محدودی�ت ّ
سازمان تجارت جهانی

ه��ر زمان قیمت نفت از س��طح مطلوب مورد نظر اوپ��ک تنزل یابد
در تئ��وری اوپک میتوان��د از طریق کاهش عرضه ی��ا از طریق وضع
تعرف��ه بر صادرات نفت یا ترکیبی از این دو روش قیمت را تنظیم کند.
اما در عم��ل اوپک ،محدودیت عرضه را ترجی��ح داده و البته اعضای
غیراوپکی س��ازمان تج��ارت جهانی مانند مکزی��ک و نروژ نیز  -حتی
گاه��ی در همکاری با اوپک  -از اب��زار محدودیت عرضه برای تنظیم
قیمت استفاده کردهاند.
البت��ه با درنظ��ر گرفتن رأی هیئ��ت داوران س��ازمان تجارت جهانی
مبن��ی بر تعیین حداقل قیمت ب��رای کاالی وارداتی ،اعمال محدودیت
ک ّمی ممنوع است .این رأی بر تعیین حداقل قیمت برای صادرات یک
کاال نیز تس��ری یافته و اعضای سازمان تجارت جهانی نمیتوانند برای
ص��ادرات و واردات یک کاالی خاص ،قیم��ت حداقلی تعیین کنند و
تنه��ا با الزام ب��ه آن قیمت ،اجازهی واردات یا ص��ادرات بدهند (تعیین

قیم��ت حداقلی برای صادرات ی��ک کاال با وضع تعرف��ه بر صادرات
آن کاال متفاوت اس��ت) .ب��ا این حال تاکنون ش��کایتی علیه آن گروه
از اعضای اوپک که عضو س��ازمان تجارت جهانی هس��تند و سیاست
محدودی��ت عرضهی مص��وب اوپک را دنبال کردهان��د ،به رکن حل
اختالف س��ازمان تجارت جهانی تسلیم نش��ده است .گرچه مالحظات
سیاس��ی نقش مهمی در بازداشتن اعضا از تسلیم شکایت ایفا کرده ،اما
در س��اختار گات/سازمان تجارت جهانی میتوان به توجیهات حقوقی
مناسبی برای محدودیت عرضه استناد کرد که در ادامه بررسی خواهد
شد.
 -7استثنائات
 -1-7استثنائات عمومی
کمی بر صادرات با هدف حفاظت
 -1-1-7محدودیت ّ

م��ادهی 20-گات تح��ت عنوان اس��تثنائات عمومی ب��ه اعضا اجازه
میدهد که در ش��رایط خ��اص ،صادرات ی��ک کاال را محدود کنند.
بنابرای��ن اعضای اوپکی س��ازمان تج��ارت جهانی با اس��تناد به بند7-
مادهی 20-میتوانند سیاست محدودیت عرضه برای تنظیم قیمت نفت
را دنب��ال کنند .این بند از مادهی 20-مقرر م��یدارد :با پرهیز از اعمال
سیاست محدودکنندهی تجارت بهنحوی تبعیضآمیز یا خودسرانه علیه
کش��ور یا کش��ورهای خاص و پرهیز از اس��تفاده از این تمهید بهعنوان
بهان��های ب��رای اختالل در تج��ارت ،این موافقتنامه نبای��د اعضا را از
اعمال تمهیداتی به شرح زیر باز دارد:
محدودی��ت صادرات جه��ت حفاظت از منابع طبیع��ی تجدیدناپذیر
بهش��رطی که این محدودیت بر صادرات ،همراه با محدودیت بر تولید
یا مصرف داخلی نیز باشد.
مقدم��هی ماده ،نحوهی اس��تفاده از این اس��تثناء و تمهیدات ویژه را
توضیح داده و تأکید ما بر الزامات تنظیم شده در بند 7-است .این ماده
موضوع بس��یاری از دعاوی مطرح ش��ده در رکن حل اختالف سازمان
تج��ارت جهانی بوده و از آنجا که مادهی 20-اس��تثنائات مش��روط و
مح��دودی بر تعهدی اساس��ی بهموجب گات فراهم م��یآورد از آراء
رکن حل اختالف چنین اس��تنباط میش��ود که استفاده از این ماده باید
محدود باشد .بهعبارتی کش��ورها نمیتوانند مکررا ً برای توجیه اعمال
محدودیت ب��ر صادرات به آن اس��تناد کنند .بنابرای��ن اعضای اوپکی
س��ازمان تج��ارت جهانی هنگام اس��تناد به این بند از م��ادهی 20-باید
بتوانن��د ثابت کنند که اوالً تمهید محدودی��ت عرضه برای حفاظت از
منابع طبیعی تجدیدناپذیر است و ثانیاً این تمهیدات بههمراه محدودیت
بر تولید یا مصرف داخلی نفت اعمال میش��ود .این دو شرط به تفصیل
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شرح داده خواهند شد.
رکن حل اختالف سازمان تجارت جهانی در یکی از موارد حقوقی،
فهرس��تی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر تهیه کرده و تولیدات نفتی را در
آن فهرست برشمرده است .اما این سؤال مطرح میشود که آیا اعضای
اوپکی س��ازمان تجارت جهانی میتوانند سیاست محدودیت عرضهی
نفت را بهعنوان سیاس��تی حفاظتی ثابت کنند و آنرا به حفاظت از منابع
طبیعی نس��بت دهند؟ ای��ن نکته که کاهش اس��تخراج نفت به حفاظت
از منابع محدود آن کمک میکند روش��ن اس��ت .اما نکته اینس��ت که
آیا سیاس��ت کلی کاه��ش تولید در اوپک در پاس��خ به کاهش قیمت
نف��ت ،تدبیری "در ارتباط با" حفاظت منابع تلقی میش��ود؟ در دعوای
ش��یالت مطروحه در رکن حل اختالف ،هیأت داوران اظهار داش��ت
ک��ه گرچه مادهی 20-از مفهوم "در ارتب��اط با" تعریفی ارائه نکرده اما
مفاد ماده روش��ن میکند که حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر باید
هدف اولیهی اعمال تمهید مورد اس��تفاده باشد .بنابراین چالش اعضای
اوپکی س��ازمان تجارت جهانی آنس��ت که ثابت کنن��د هدف اولیهی
سیاست محدودیت عرضه ،حفاظت از منابع طبیعی بوده است .با توجه
به اینکه نقطهی آغاز سیاست محدودیت عرضه در اوپک ،معموالً افت
قیمت نفت زیر آس��تانهی مصوب یا مطلوب اوپک اس��ت این چالش
ب��رای اعضای اوپکی س��ازمان تجارت جهانی آس��ان نخواهد بود .اما
این اس��تدالل هم قابلطرح و بررس��ی است که حفاظت از منابع طبیعی
مانن��د نفت نمیتواند جدا از درآمدهای اس��تخراج آن برای صاحبان و
تولیدکنندگانش درنظر گرفته ش��ود و سیاست کاهش تولید در مقابل
کاهش قیمت بازار نفت میتواند بهعنوان تدبیری حفاظتی تلقی گردد.
پیشش��رط دیگ��ر برای اعمال ای��ن محدودیت ،همراه ب��ودن آن با
محدودی��ت تولی��د یا مص��رف داخلی اس��ت .مصوب��ات اوپک برای
محدودی��ت عرضه ضرورت��اً باید با کاهش تولید داخلی همراه باش��د.
محدودی��ت عرض��هی نفت بهمعن��ای محدودیت تولید آنس��ت؛ بدین
ترتیب که چون بخش اعظم تولید نفت کش��ورهای عضو اوپک برای
صادرات اس��ت این محدودیت تولید ،مصرف داخلی را تحتالش��عاع
ق��رار نمیدهد .بنابراین پیشش��رط همزمانی با کاهش تولید یا مصرف
داخلی کام ً
ال در تصمیم اوپک برای کاهش عرضه محقق میشود.
مادهی 20-با پیشبینی پیشش��رط همراه بودن با محدودیت بر تولید
ی��ا مصرف داخلی روش��ن میکند که این اس��تثناء نبای��د برای هدف
حمایت از تولیدات و صنایع داخلی – از طریق افزایش سهم بازار برای
کاالی داخلی مش��ابه در غیاب کاالی خارجی که واردات آن محدود
ش��ده  -اس��تفاده گردد .هیأت داوران در قضی��هی گازوئیل (اختالف
میان ایاالت متح��ده و ونزوئال؛ آمریکا برای بنزین و گازوئیل وارداتی
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اس��تانداردهایی مرتب��ط با کاهش آلودگی هوا اعم��ال کرد و برزیل و
ونزوئال به این دلیل که بنزین و گازوئیلی که در آمریکا تولید میش��ود
فاق��د این استانداردهاس��ت در رکن حل اختالف ط��رح دعوا کردند)
رأی داد ک��ه اعمال محدودیت بر صادرات باید ب��ا اعمال محدودیت
بر تولید یا مصرف داخلی باشد تا حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر
تلق��ی گ��ردد و اگر بر تولی��د کاالی داخلی مش��ابه محدودیتی اعمال
نش��ود آن تمهید نمیتواند بهعنوان تمهیدی اولیه یا حتی اساس��ی برای
اهداف حفاظتی پذیرفته ش��ود .در ش��رایطی که بخ��ش عمدهی یک
محصول جهت صادرات ،تولید میشود یافتن منطقی برای اثبات اینکه
محدودیت صادرات آن کاال لزوماً هم��راه با محدودیت تولید داخلی
آن بوده ،دشوار است .اگر اعضای اوپک بتوانند ثابت کنند که سیاست
محدودیت عرضه را جهت حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر دنبال
کردهاند در وهلهی بعد باید ثابت کنند که این محدودیت عرضه همراه
با محدودیت تولید داخلی بوده اس��ت .در مجموع گرچه سیاستهای
اعضای اوپ��ک جهت کاهش عرضهی نفت ،نق��ض مادهی 11-گات
با عنوان ممنوعیت محدودیتهای ک ّمی بر صادرات و واردات اس��ت
اما با اس��تناد به بند مربوطه در مادهی 20-گات تحت عنوان اس��تثنائات
عمومی ،قابلتوجیه است.
 -2-1-7استثناء جهت پایبندی به سایر موافقتنامههای تجارت کاال

بن��د 8-مادهی 20-نیز مقرر میکند که اگ��ر اعضا در موافقتنامهی
بینالدولی دیگری برای تجارت کاال عضو باشند برای اجرای تعهدات
خود بهموجب آن موافقتنامه ،میتوانند از اس��تثنائات عمومی مندرج
در ای��ن م��اده بهره جوین��د .بدین ترتی��ب پایبندی اعض��ای اوپک به
تصمیمات جمعی اعضای آن س��ازمان برای مح��دود کردن عرضه ،با
توسل به بند 7-مادهی 20-گات توجیهپذیر خواهد بود.
 -2-7استثنای منافع ملی

اس��تثنای دیگری که میت��وان آنرا با تولید و ص��ادرات نفت مرتبط
دانس��ت مادهی 21-گات است که کش��ورها را از تعهدات زیر معاف
میدارد:
درخواس��ت اطالعاتی از طرف متعاهد که افش��ای آن مغایر با امنیت
آن کشور است.
جلوگی��ری از فعالیتهای ط��رف متعاهد که ب��رای حفظ امنیت آن
ضروری است.
نظر به اینکه آمار تولید و استخراج نفت یا میزان انتشار ناشی از آن و
سایر اطالعات در این خصوص در اکثر کشورهای صادرکنندهی نفت

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 156
ماهنامه 

و متک��ی بر درآمدهای نفتی ،موضوعی امنیت��ی یا مرتبط به امنیت ملی
تلقی و تعریف میشود اعضای اوپک در صورت مواجهه با چالش پس
از محدودی��ت تولید و عرضهی نفت میتوانند با توس��ل به مادهی24-
گات اس��تدالل کنند که ارائهی اطالعات و آمار تولید نفت با مس��ائل
امنیت ملی آنها مغایر بوده و از ارائهی آن خودداری کنند.
 -3-7معافیت از ممنوعیت تخصیص یارانه

یک��ی از محدودیته��ای عضوی��ت در س��ازمان تج��ارت جهانی
ب��رای صادرکنن��دگان نفت ،مطابقت سیاس��تهای نفتی کش��ورهای
صادرکنندهی نفت با سیاس��تهای این س��ازمان است .مهمترین مسأله
در سیاس��ت نفتی صادرکنن��دگان نفت ،دوقیمتی ب��ودن این محصول
اس��ت .بهدلی��ل تخصیص یارانه ،قیم��ت فرآوردههای نفت��ی در داخل
ارزانت��ر از قیمت صادراتی آنس��ت و کش��ورهای در حال توس��عهی
صادرکنندهی نفت از این طریق میتوانند با کاهش هزینهی س��وخت،
قیمت تمامش��دهی صادرات صنعتی خ��ود را کاهش دهند و به توانایی
خود در رقابت در بازار بینالمللی بیافزایند .بر اس��اس اصل رفتار ملی،
اعضای س��ازمان تجارت جهانی نمیتوانند نظامی دوقیمتی بر کاالهای
خود اعمال کنند و کش��ورهای غیرعضو پس از عضویت این امتیاز را
از دست خواهند داد.
تخصیص یارانه در موافقتنامههای س��ازمان تجارت جهانی به س��ه
دسته تقسیم شده است:
ممن�وع :13که پرداخت آنه��ا منوط به عملکرد صادراتی یا تش��ویق
استفاده از کاالی داخلی بهجای کاالی وارداتی است و به یک صنعت
یا بخش اقتصادی خاص اختصاص مییابد.
قاب�ل پیگیری :14که پرداخت آنها منجر به وارد ش��دن تأثیر س��وء به
منافع دیگر اعضاس��ت اما با هدف حمایت از محیط زیس��ت یا مناطق
محروم ارائه میگردد؛ دوران گذار جهت اجازهی اعمال این نوع یارانه
منقضی شده است.
15
غیرقابل پیگیری  :یارانههایی که به بنگاهی خاص ،منطقهای خاص یا
صنعت��ی خاص تعلق نمیگیرند یا در صورت خاص بودن ،جهت تأمین
اهداف سیاس��تی مشروع مانند تنوع بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی یا
دیگر بخشهای برنامهی ملی توسعه ،تخصیص مییابند.
در مورد فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی که از یارانههای س��وختی
و نف��ت ارزان قیم��ت بهرهمندند این ادع��ا علیه صادرکنن��دگان نفت
مطرح میش��ود که چون این یارانهها جه��ت تقویت قدرت رقابت آن
محصوالت و تش��ویق صادراتش��ان اختصاص مییاب��د حمایتگرایی
محسوب شده و بهموجب گات ممنوع است.

ای��ن بن��د از موافقتنامه اس��تثنای دیگ��ری به نفع اعض��ای اوپک
فراهم آورده؛ بهنحوی که تخصیص یارانهی س��وختی در کش��ورهای
صادرکنندهی نفت به روش��نی در دستهی سوم یعنی یارانههای غیرقابل
پیگی��ری قرار میگی��رد .چراکه یاران��ه تنها به یک بخ��ش خاص در
صنعت ی��ا اقتصاد تخصیص نیافت��ه و همهی بخشهای اقتصاد ش��امل
صنعت ،کش��اورزی و تولید از سوخت ارزان قیمت یا یارانهی سوختی
برخوردارن��د .ضم��ن اینک��ه تخصیص یاران��ه به بخشه��ای مختلف
اقتصادی برای پیش��برد برنامههای ملی توس��عه در گات مجاز اس��ت.
بدی��ن ترتیب اعضای اوپک برای توجیه نظ��ام دوگانهی قیمتها و نیز
تخصی��ص یارانه به صنعت پتروش��یمی که موجب ایجاد مزیت نس��بی
برای این کشورها ش��ده میتوانند به موافقتنامهی یارانهها و اقدامات
جبرانی 16استناد کنند.
 -4-7اصل حق حاکمیت ملی بر منابع طبیعی

در مقدمهی موافقتنامهی مراکش (موافقتنامهی تأس��یس سازمان
تجارت جهانی) ،اس��تفادهی بهینه از منابع و دستیابی به توسعهی پایدار
بهعن��وان یکی از اهداف تأس��یس آن س��ازمان یاد ش��ده و بر ذکر این
موض��وع در موافقتنامهی حق کش��ورهای صادرکننده برای مدیریت
منابع ملیشان تأکید کرده است .بهعالوه شناسایی حق حاکمیت دائمی
ملتها بر منابع طبیعیشان یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل است
که اعضای اوپک برای مدیریت و محدودیت صادرات خود میتوانند
به آن استناد کنند.
 -8ترتیبات منطقهای برای تأمین امنیت انرژی

گات بهعنوان س��ندی که نتیجهی مذاکرات کشورهای صنعتی است
به این دلیل که سیاس��ت جهانی انرژی در روزهای ش��کل بخشیدن به
آن توس��ط ش��رکتهای فراملیتی یا اس��تعمار کنترل میشد در جهان
ان��رژی امروز فاق��د راهکاری برای دسترس��ی مطمئن به ب��ازار انرژی
و کاه��ش آس��یبپذیری صاحبان صنایع در کش��ورهای توس��عهیافته
اس��ت .موج ملیس��ازی در ده��هی  70میالدی و موفقی��ت اوپک در
قبوالندن اصل مش��ارکت دولت در بهرهب��رداری از دخایر نفت به این
ش��رکتها  -که منته��ی به در اختیار گرفتن بخش عمدهی تولید ش��د
 به کنترل ش��رکتهای غربی بر منابع انرژی پایان داد .از این روس��تکه موافقتنامهی خودس��اختهی جهان صنعتی برای نیازهای امروزش
پاسخی ندارد .این تحوالت ،پایهی بنایی را که گات بر آن استوار شده
بود تخریب کرد و دولتهای متبوع شرکتهای نفتی ،بیخبر از آینده،
زحمت تضمین حق دسترس��ی به منابع انرژی را بهموجب گات بر خود
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هموار نکردند .بهعالوه موفقیت اوپک در کاهش عرضه برای افزایش
قیمت نفت – و اس��تفاده از نفت بهعنوان سالحی جنگی توسط اعضای
عرب اوپ��ک در جنگ  1973با رژیم صهیونیس��تی که از اس��تفادهی
پیشین آن در جنگ شش روزهی ژوئن  1967بسیار موفقیتآمیزتر بود
 برای کش��ورهای صنعتی این واقیعت را روشن کرد که نظام تجارتجهانی خودپرداختهش��ان برای مواجهه با مشکالت عرضهی کاالهای
اساسی مانند نفت بههیچوجه مجهز نیست و پی بردند که اکنون قربانی
ساختاری هس��تند که خود برپا کردند .بنابراین با اتفاقنظر بر آن شدند
تا راهکاری دیگر را در س��طوح ملی و منطقهای جستجو کنند .آژانس
بینالمللی انرژی 17که در  1974تأس��یس شد واکنش سریعی به بحران
نفتی در آن زمان بود و با هدف نمایش اتحاد کشورهای صنعتی ایجاد
و منجر به "برنامهی هماهنگ کاهش وابستگی به نفت اوپک" گردید.
دنب��ال کردن سیاس��تهای مصرف بهین��هی انرژی ،جس��تجوی منابع
جدی��د و متنوع نفت و تخصیص یارانه به منابع انرژی غیر نفتی از دیگر
سیاستهای معرفی شده در این آژانس بود.
از جمل��ه اینک��ه ابت��کارات منطقهای متع��ددی با مرکزی��ت انرژی
ش��کل گرفت؛ دو معاهده از س��ه معاهدهی مؤس��س جامع��هی اروپا،
انرژیمحور اس��ت .موافقتنامهی تج��ارت آزاد میان ایاالت متحده و
کان��ادا و تا حدی نفت��ا و همچنین ایجاد منطق��هی آزاد تجاری قارهی
آمریکا برای هم��کاری و همگرایی در حوزهی انرژی ،تالشهایی در
راس��تای تضمین دسترسی به منابع انرژی هس��تند .ویژگی مهم همگی
این ترتیبات منطقهای ،رویکرد مشترکش��ان برای گنجاندن تأکید سنتی
گات بر دسترس��ی به بازار به نفع دسترس��ی به عرض��ه (در جهت منافع
واردکنن��دگان) در موافقتنامهها ،پیشبینی قواعد س��ختگیرانهتر و
مرتفع ک��ردن ابهامات گات در موافقتنامههای منطقهای اس��ت .مث ً
ال
همانطور که گفته ش��د موافقتنامههای س��ازمان تجارت جهانی وضع
مالی��ات بر صادرات بهعنوان ابزاری جه��ت کاهش صادرات را ممنوع
نکرده و نیز س��قفی ب��رای مالیات بر صادرات تعیین نمیکنند .منش��ور
انرژی اروپا 18از سازمان تجارت جهانی فراتر رفته و تعهدات روشنی را
در این خصوص درنظر گرفته است.
در هر حال گرچه همدس��تی گروهی از ش��رکتها برای دستکاری
قیمت محکوم میش��ود اما همکاری دولته��ای حاکم برای مدیریت
فضای تولید و اس��تخراج منابع طبیعی مهم نه مختص به اوپک است ،نه
بهموجب قوانین کشورها غیر قانونی محسوب میشود.
نتیجهگیری

گرچه قواعد سازمان تجارت جهانی نه صریحاً و نه تلویحاً محصوالت
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نفتی را از حوزهی ش��مول آن س��ازمان خارج نکرده اما این س��کوت
قانونی موجب ش��د برخی کش��ورهای صادرکنندهی نفت حرکاتی را
ب��رای آغاز دور مذاک��رات نفتی یا گنجان��دن آن در دور دوحه – که
دس��تور کار آن تسهیل تجارت برای کش��ورهای در حال توسعه است
 ص��ورت دهند .در دهمین کنفرانس وزرای س��ازمان تجارت جهانی(نایروبی  )2015عربستان درخواست طرح شروع مذاکرات چگونگی
ش��مول فرآوردههای نفتی در دس��تور کار را ارائه کرد که به تصویب
کنفرانس وزرا نرس��ید روش تصمیمگیری در سازمان تجارت جهانی،
کسب س��هچهارم اکثریت آرای حاضر اس��ت .اما تصمیمگیری برای
تصویب دس��تور کار باید با اتفاق آراء انجام شود .بدین ترتیب شیوهی
تصمیمس��ازی در آن س��ازمان در عم��ل اجماعی اس��ت .چراکه تنها
زمان��ی مذاکرات دربارهی یک موضوع آغاز میش��ود که به تصویب
کنفرانس وزرا بهعنوان باالترین رکن س��ازمان رسیده باشد .پس از آن
تصمیمگیری دربارهی اسناد حاصل از مذاکرات ،باز هم با اجماع و در
صورت نبود اجماع با سهچهارم اکثریت آراء اتخاذ میشود.
ب��رای س��کوت گات دربارهی تج��ارت نفت عمدت��اً دو دلیل ارائه
میش��ود :اول اینکه کش��ورهای صادرکنندهی نفت تا  1980بخشی از
نظام گات نبودند و دوم آنکه اتکای کش��ورهای وارد کنندهی نفت به
مالیات بر نفت برای تأمین هزینههای اجتماعی است.
موضوع عدم حضور کش��ورهای صادرکنندهی نف��ت در مذاکرات
گات قب ً
ال بررس��ی ش��د .دربارهی دلیل دوم الزم به توضیح نیس��ت که
ش��مولیت نفت در نظام تجارت جهانی ،س��بب کاهش تعرفههای نفت
(در س��ازمان تجارت جهانی کاهش تعرفه ،تعهدی اساس��ی برای اعضا
و عنصر پیش��ران تجارت آزاد محسوب میش��ود) و نیز کاهش مالیات
بر نفت و محصوالت نفتی خواهد ش��د (اعض��ا نمیتوانند برای کاالی
وارداتی ،مالیاتی بیش از مالیات منظور ش��ده برای کاالی مشابه داخلی
وض��ع کنند یا از طری��ق وضع مالیاتی بیش��تر ،از کاالی مش��ابه داخلی
حمایت کنند) .کش��ورهای صادرکنندهی نفت در دفاع از شمولیت آن
در سازمان تجارت جهانی استدالل میکنند که کشورهای واردکنندهی
نفت ،از مالیات بر فروش نفت وارداتی در کشورش��ان ،س��ودی معادل
درآمد نفتی کشورهای صادرکنندهی آن حاصل میکنند و چشمپوشی
از این درآمد مالیاتی برای آنان سنگین است .از اینرو از قبول مذاکرات
تجارت نفت در چارچوب سازمان تجارت جهانی سرباز میزنند.
اما نگاه غالب آنست که شوک قیمتهای نفت در بازار جهانی  -که
ادعا میش��ود با اختالل در عرضهی نفت در پی بیثباتیهای سیاس��ی
در خاورمیانه مرتبط اس��ت  -ماهیت علّی دارد؛ اما این نگاه پش��توانهی
تجربی محکمی ندارد و تغییرات در تقاضا بهعنوان عامل افزایش قیمت
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نف��ت ،بهصورت فزایندهای م��ورد توجه مطالعات اخی��ر قرار گرفته و
شوکهای افزایش تقاضای نفت را بهعنوان عاملی محوری در افزایش
قیمت نفت از  1970به بعد فرض میکنند.
در خصوص چگونگی مدلسازی بازار جهانی نفتخام ،دیدگاههای
متفاوتی وجود دارد .درنظر گرفتن نفت بهعنوان یک دارائی که قیمت
آن توس��ط سهام تعیین میشود و درنظر گرفتن کاهش شدید عرضه یا
افزایش شدید تقاضا بهعنوان عوامل تعیینکنندهی قیمت نفت ،از جمله
اصلیترین دیدگاهها در مدلس��ازی بازار جهانی نفت هستند .تحلیلها
و مطالعات انجام ش��ده در سازمان تجارت جهانی که عمدتاً با گرایش
اعضای صنعتی آن همخوانی دارند نش��ان میدهد که شوکهای ناشی
از عرضهی نفت ،تأثیر زیادی بر قیمت واقعی نفت بعد از  1973نداشته
است .در مقابل ،این افزایش ش��دید تقاضای چرخهی جهانی صنایع و
مش��اغل ،تعیینکنندهی قیمت نفت بهویژه در سالهای  1973-1974و
 2003-2008بوده اس��ت .بهعالوه افزایش تقاضا جهت احتکار توسط
تاجران نفت برای سودآوری در آینده در  1979بهدنبال انقالب ایران،
در  1986بهدنب��ال ضعف اوپک ناش��ی از عدم هماهنگ��ی میان اعضا
(عربستان و کویت بهدلیل افزایش شدید عرضه ،از کاهش شدید قیمت
نفت متضرر نش��دند اما درآمد س��ایر اعضا به شدت کاهش یافت) ،در
 1990-1991در پ��ی حمله ی عراق به کوی��ت ،در  1997-2000پس
از بحران آس��یا و در اواخر س��ال  2008در طول بح��ران مالی جهانی،
اصلیتری��ن عامل افزایش قیمت نفت بوده اس��ت .ب��ر خالف تغییرات
معم��ول عرضه و تقاضا ،افزایش احتکارآمیز تقاضا برای نفت ،تأثیراتی

فوری بر قیم��ت نفت دارد و افزایش قیمت نف��ت در واکنش به وقایع
ژئوپلتیک نیز از همین نمونه است.
طی سالهای  2003-2008بهعلت تغییرات ناگهانی در تجارت جهانی
ناشی از خیزش اقتصادی در آسیا (غولهای اقتصادی در حال ظهور مانند
چین ،کره ،س��نگاپور و هنگکنگ) ،بازار نفت ابتدا قیمتهای زیاد را و
س��پس با بحران مالی جهانی در اواخر سال  ،2008رکود قیمت را تجربه
کرد؛ به نحوی ک��ه بیش از نیمی از این کاهش قیمت را به رکود جهانی
و متعاقب آن کاهش تقاضا برای نفت نس��بت میدهند .با در نظر داش��تن
این توضیحات ،مخالفت اعضای توسعهیافته و واردکنندهی نفت با شروع
مذاکرات ادغام نفت در نظام قاعدهمند تجارت جهانی را میتوان تالشی
ب��رای پیش��گیری از بحران در عرضه و دسترس��ی به بازار نفت دانس��ت.
بدین ترتیب که قاعدهمند ش��دن تجارت نفت و ورود آن به نظام تجارت
جهانی ،با تعهد کاهش مالیات بر فروش نفت در کش��ورهای واردکننده
موجب کاهش قابلتوجه قیمت نفت در بازار داخلی آن کشورها ،افزایش
میل ب��ه مص��رف و واردات آن و بهطور طبیعی افزای��ش قیمت نفت در
نتیجهی افزایش تقاضا و کاهش گرایش به س��رمایهگذاری بر انرژیهای
تجدیدپذیر (در راستای کاهش وابستگی به نفت) خواهد شد .صرفنظر
از افزایش قیمت نفت  -که در دورههای مورد اشاره عمدتاً در اثر شوک
تقاض��ا رخ داده  -واردکنن��دگان نفت از مدیری��ت عرضهی مطمئن آن
در مواقع ش��وک تقاضا اطمینان ندارند .بهعبارتی اعضای صنعتی سازمان
تج��ارت جهانی نگران آن هس��تند ک��ه منابع جهانی نفت ق��ادر به تأمین
تقاضای ناگهان افزایش یافته در دورههای میانمدت نباشند.
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