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چكيده
این مقاله روندهاي متحولکننده ماهيت سازمان تجارت جهانی را بررسی میکند .براساس

استدالل نويسنده ،روندهاي كالن بازتوزيع قدرت در درون سازمان ،مخالفت درحال گسترش
افكار عمومي كشورهاي توسعهيافته با تجارت آزاد ،تكثير روزافزون موافقتنامههای تجارت

ترجيحي ،تفاوت تشديدشونده ديدگاه اعضاي سازمان بر سر اهداف و كاركردهاي آن و
نقش رو به گسترش تشكلهای دولتي در حكمراني جهاني ،ماهيت سازمان تجارت جهانی
را از كلوب كشورهاي توسعهيافته به سازماني جهاني تغيير داده است .بنابراين ،نظريه ثبات
هژمونيك و مدل كلوب كه بهطور سنتي براي تبيين نظري اين نهاد بهكار میرود ،قابليت

توضيحدهندگي خود را در پيامد روندهاي فوقالذكر از دست داد ه است.
طبقهبندی D71, J11 :JEL

*.عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني.
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مقدمه
دوران پس از جنگ سرد را میتوان دوران طاليي فرايند جهانيشدن ناميد .گسترش

و تعميق اين فرايند در اين دوران ،حوزههای مختلف اقتصاد جهاني را به درجات متفاوت

تحتتأثير قرار داده است .حوزه حكمراني اقتصاد جهاني يكي از حوزههايي است كه
آشكارا از اين فرايند متأثر شده است؛ حوزهاي كه تجلي آن نهادهاي موسوم به برتن وودز
است.

در ميان اين نهادها شاید شکلگیری سازمان تجارت جهاني در اوج فرايند جهانيشدن،

باعث تأثیرپذیری بيشتر این سازمان نسبت به نهادهای دیگر شده است .اين تأثيرات ماهيت
و كاركرد اين نهاد را تغيير داده است .به بيان ديگر  ،در دوران جديد نميتوان با قالبهای
گذشته اين نهاد را تحلیل کرد .در اين راستا ،مقاله حاضر به واكاوي و تحليل روندهايي

معطوف است كه تأثيرات متحولکنندهای بر ماهيت و كاركرد اين نهاد گذاشتهاند .پرسش

كليدي در اینباره آن است كه چه روندهايي بر ماهيت و كاركرد سازمان تجارت جهاني
مؤثر بوده و چه چالشهايي براي آن ايجاد شده است؟

فرضيهاي كه در پاسخ به اين پرسش ارائه شده عبارت است از:

 )1روند بازتوزيع قدرت در درون سازمان؛  )2روند مخالفت روبهگسترش با تجارت

آزاد در كشورهاي توسعهيافته؛  )3روند تفاوت ديدگاه اعضا بر سر اهداف و كاركردهاي
سازمان؛  )4روند نقش روزافزون نهادهاي غيردولتي؛  )5روند تكثير موافقتنامههای تجارت

ترجيحي که ماهيت سازمان تجارت جهاني را از كلوب كشورهاي توسعهيافته به سازماني
جهاني تغيير داده و چالشهای جديدی همچون مشروعيت و كارامدي براي اين سازمان
ايجاد كرده است.

در اين راستا و برای آزمون فرضيه باال ،مقاله به چند بخش تقسيم میشود .در بخش

نخست مدل كلوب بهعنوان مهمترين تالش نظري براي مفهومبندي سازمان تجارت جهاني
توضيح داده خواهد شد .بخش دوم به چگونگي تأثيرگذاري روندهاي فوقالذكر بر سازمان

تجارت جهاني معطوف است و در بخش سوم به چالشهايي اختصاص دارد كه سازمان
به دنبال پيامد اين روندها با آنها مواجه شده است .در نهايت ،جمعبندي مطالب ارائه شده
است.
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 .1سازمان تجارت جهاني بهمثابه كلوب
سازمان تجارت جهاني يكي از نهادهاي نوبنياد اما تأثيرگذار بينالمللي بهشمار میآيد.

از اينرو ،از ابتداي تأسيس اين نهاد تاكنون ديدگاههاي بسياري درباره ماهيت ،اهداف،

كاركردها و بحرانهای اين نهاد مطرح شده است؛ بهگونهاي كه میتوان گفت در مورد
اين نهاد نوپا نوعي ادبيات (به معنايي كه در حوزههای موضوعي مطرح است) شكل گرفته

است.

از آنجا که بخشي از اين ادبيات به تبیین نظری اين نهاد اختصاص دارد ،مفهومبنديهای

مختلفي در مورد آن انجام شده است .يكي از مهمترين اين مفهومبنديها توسط جوزف
ناي و رابرت كيوهن ،دو تن از انديشمندان سرشناس حوزه اقتصاد سياسي ،ارائه شده است.

در مقاالتي كه این دو در سالهای اخير به رشته تحرير درآوردهاند سازمان بهعنوان كلوب
مفهومبندي شده است .كلوب بنا بر تعريف عبارت است از مجمعي متشكل از دو عضو
يا تعداد بيشتري از اعضا كه براي پيگيري منافع يا اهداف مشترك گرد آمدهاند .مدل

كلوب در تبيين سازمان تجارت جهانی به این معناست كه جمع محدودي شامل وزراي

تجارت كشورهاي توسعهيافته (اساساً گات) و سپس سازمان تجارت جهانی را شكل داده،
دستور كار 1مذاكرات را كنترل كرده و نتيجه مذاكرات را تعيين میكنند .از اين منظر،

سازمانهایی همچون سازمان تجارت جهانی بهطور سنتي کلوبهای مذاکرهکنندگان
متخصص محسوب میشود ،مذاکرهکنندگانی که در حوزههای موضوعی خاص در این

کلوبها وارد چانهزنی با یکدیگر میشوند.

مدل كلوب درواقع در چارچوب نظريه ثبات هژمونيك 2ارائه شده است .در چارچوب

اين نظريه ،وقتی نظم بينالمللي باثبات و باز شكل میگيرد كه يك قدرت مسلط يا هژمونيك
در صحنه بينالمللي وجود داشته باشد .اين قدرت بايد از ويژگيهای ذيل برخوردار باشد:

 )1سهم عمدهاي از منابع جهاني را در اختیار داشته و به کمک آن قادر به رهبري باشد.
مفهوم «رهبري» در اين نظريه از چند ويژگي برخوردار است:

●

●حجم نسبتاً بزرگ بازار اين كشور ،بهعنوان منبع قدرتاش محسوب میشود و
1. Agenda.
2. Hegemonic Stability Theory.
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حوزه نفوذ اقتصادي براي آن ايجاد میكند.

●

●نقش اساسي و مركزي واحد پولي اين كشور در اقتصاد جهاني به اين كشور

●

●انعطاف و پويايي اقتصاد ،يكي ديگر از ويژگيهای اين كشور است.

قدرت مالي و پولي میبخشد.

 )2بخواهد سياستهای الزم براي شكلدهي و تداوم نظم اقتصادي ليبرال را اخذ کرده
و تداوم بخشد.

 )3با سياستهايي كه به اعتقاد ساير بازيگران منافع نسبي در بردارد ،همراهي نشان دهد.
قدرت هژمونيك به گونهای که در باال اشاره شد ،در اين نظريه و در قالب هژمون

خيرخواه 1مفهومپردازي شده است .هژمون خيرخواه قدرتي است كه مهمترين كار ويژهاش

توليد كاالهاي عمومي است .چنين قدرتي براي جلب همراهی ساير بازيگران ،بيش از
آنكه به تهديد و اجبار مبادرت ورزد ،از پاداش بهعنوان ابزار اصلي استفاده میکند .در اين
نظريه ،توليد كاالهاي عمومي از سوي هژمون با هدف ايجاد و تداوم نظم اقتصادي باز و

باثبات انجام شده است .كاالهاي عمومي از دو ويژگي عمده برخوردارند:

 )1غيرقابل استثناء هستند .به این معنا كه همگان (بدون توجه به اينكه در توليد آن نقشي
داشتهاند يا خیر) ميتوانند از اينگونه كاالها استفاده كنند.

 )2رقابتي بر سر استفاده از اين كاال در نميگيرد زيرا استفاده يكي به كاهش سهم
ديگري منجر نمیشود.

از اين رو ،درواقع شكلگيري نهادهاي برتن وودز و تبديل گات به سازمان تجارت

جهانی در متن نظمي شكل گرفتهاند كه در آن اياالت متحده موقعيت هژمونيك داشته است.
به بيان ديگر ،خواست و اراده امریکا و تعداد محدودي از كشورهاي اروپايي نقش اساسي

در شكلدهي سازمان تجارت جهاني داشته است .بهطور طبيعی در چنين فضايي دستور
كار اين نهادها نيز توسط امریکا و ساير كشورهاي توسعهيافته تعيين شده و درمورد شرايط

ورود دیگران و نقش اعضاي جديد نیز اين كشورها تصميم گرفتهاند .اما اين وضعيت يا به
بيان بهتر موقعيت مسلط كشورهاي توسعهيافته و به تبع آن هويت سازمان تجارت جهانی
1. Benevolent.
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در سالهای اخير با تغييراتي مواجه شده است .تحول هويت سازمان تجارت جهانی متأثر
از چند روند كالن در اقتصاد سياسي بينالملل بوده است که در ادامه واكاوي خواهند شد.

 .2تحول در موازنه سنتی قدرت
نخستین روندی که تأثیرات مهمی بر هويت و كاركرد سازمان تجارت جهانی بر جای

گذاشته است را میتوان تحول موازنه سنتی قدرت در درون این نهاد دانست .به بیان دیگر،

تحول رژیم تجاری دوقطبی با تسلط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا (که از شکلگیری گات
تا سالهای اخیر تداوم داشته است) به یک نظام تجاری چندقطبی ،تحولی تثبیت شده است.
از اینرو ،چالش اصلی تضمین این امر است که این تحول به بنبست و يا بدتر از آن به

ناكامي روند تجارت چندجانبه و قاعدهمند در كليت آن منجر نشود.

این تحول را میتوان به افزایش نقش و جایگاه کشورهای درحالتوسعه در این نهاد نيز

تعبیر کرد .مث ً
ال این کشورها در گذشته در تشکیل گروه  77بر مبنای معضل مشترکشان که

فقر بود گرد هم میآمدند ،اما اکنون این وضعیت تغییر کرده است .این کشورها در وضعیت
کنونی بر مبنای رویکرد مشترکشان گرد هم آمدهاند و همین امر وضعیت حاکم بر سازمان

را دچار تحول کرده است .بنابراین ،میتوان گفت جغرافیای جدیدی در ائتالفهای سازمان

تجارت جهانی شکل گرفته است .شکلگیری و تداوم حیات گروههایی همچون گروه  20و

گروه  ،90نماد این جغرافیای جدید است .به دنبال پیامدهای این تحول ،در مذاکرات دور

دوحه منافع کشورهای درحالتوسعه در کانون مباحث و مذاکرات قرار گرفته است.

در پیامد خیزش کشورهای درحالتوسعه ،موازنه قدرت در نظام بینالملل و نهادهای

آن ،از جمله سازمان تجارت جهانی ،شروع به تغییر کرده است؛ تغییری که بهتدریج شتاب
بیشتری میگیرد .در این روند ،دستورکارها و اهداف رقابتی در سازمان شکل گرفته و
کشورهای درحالتوسعه میکوشند منافعشان را در دستورکار سازمان قرار دهند .بهعنوان
مثال ،یکی از حوزههای مورد تأکید این کشورها بررسی موانع تجارت در بخش کشاورزی

است ،درحالیکه چنین وضعی در گذشتهای نهچندان دور وجود نداشت و دستورکار

سازمان را امریکا و اروپا شکل میدادند .این کشورها در سازمان تجارت جهانی با یکدیگر

شریک شده و در قالب گروههایی مانند گروه  ،20قدرت عظیمی برای تأثیرگذاری بر
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دستورکار سازمان کسب کردهاند؛ بهویژه کشورهایی مانند هند و برزیل که خود را بهعنوان
هدایتکننده فرایند 1مذاكرات نشان دادند .یکی از این نشانهها ،تبدیل گروه کوادكه شامل

قدرتهای سنتي تجارت جهاني (كانادا ،اتحاديه اروپا ،ژاپن و امریکا) به گروه چهار
متشکل از امریکا ،اتحادیه اروپا ،هند و برزیل است .همانطور که در بررسی آرای رابرت
کیوهن و جوزف نای آمد ،اینگونه تغییرات هویت سازمان را از کلوب ثروتمندان به

سازمانی جهانی تغییر داده است.

اما پیامدهای این تغییر چندان مشخص نیست .واضح است که خیزش کشورهای

درحالتوسعه یکی از دالیل طوالنیشدن و چه بسا به بنبست رسیدن مذاکرات دور دوحه
است .از زمان شكلگيري گات در سال  1947تا پايان حيات اين نهاد در سال ،1994

گفتوگوهاي تجاري انجام شده است ،درحاليكه از زمان شكلگيري سازمان تجارت

جهانی تاكنون تنها دور دوحه به مذاكره گذاشته شده و هنوز بیسرانجام مانده و به

طوالنيترين دور مذاكرات تجاري چندجانبه تبدیل شده است .دشواري مذاكرات دور
دوحه يكي از نشانههای روشن تغيير ماهيت اين نهاد از كلوب ثروتمندان به یک سازمان

جهاني است؛ زيرا ،تصميمگيري در یک سازمان جهاني بهمراتب دشوارتر از نهادي با
ماهيت كلوبي است .از دیگر تبعات گسترش نقش کشورهای درحالتوسعه در سازمان

تجارت جهانی ،میتوان بهطور کلی به پیچیدهتر شدن روند تصمیمگیری در این نهاد اشاره

کرد .اين امر از يكسو ظرفيت قدرتهای سنتي تجارت جهاني ــ بهويژه اياالت متحده ــ
براي شكلدهي دستوركار مذاكرات و مديريت فرايند آن را كاهش داده و از سوی دیگر،

تمايل اين كشورها براي پرداخت هزينه جهت توفيق مذاكرات را كاهش داده است .به
اعتقاد مايك مور ،دبيركل سابق سازمان تجارت جهانی ،مهمترين دلیل طوالنيشدن دور

دوحه معطوف ،عدماراده سياسي در سطح سران كشورها براي دستیابی به توافق است.2

به اعتقاد نماينده برزيل در سازمان تجارت جهانی ،گات درواقع كلوپ كشورهاي

ثروتمند بود اما اكنون دیگر چنين نيست .در آن دوران كشورهاي صنعتي دستوركار سازمان
را تدوين کرده و كشورهاي درحالتوسعه در حاشيه آن نظراتي ابراز میكردند ،اما اكنون
1. Driving Process.
2. Serfaty (2011).
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اين وضعيت تغيير كرده است .به اعتقاد وی ،براي اولينبار در گفتوگوهاي دور دوحه

و بهويژه در مذاكرات كنكون ،تغيیر آشكاري در اين وضعيت صورت گرفته و كشورهاي

درحالتوسعه به رهبري اقتصادهاي درحالظهور با دستوركار تعيينشده از سوي كشورهاي
صنعتي مخالفت كردند .او تأكيد میکند که فرايند مذاكره در سازمان بيش از گذشته دشوار

شده است ،اما اين فرايند از اعتبار بيشتري برخوردار است .نماينده چين در اين سازمان نيز
با اشاره به اين روند معتقد است سازمان تجارت جهاني درواقع برخي كاالهاي عمومي را

بهمعنايي كه در روابط بينالملل مرسوم است ،توليد میكند .آينده سازمان ارتباط مستقيم

و مستحكمي به درك صحيح كشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه از يكديگر دارد .بايد
به دنبال زمينههاي مشترك ميان دو طرف گشت و به سازمان حالت متعادلتري بخشيد؛
موضوعي كه هنوز در مذاكرات دور دوحه تحقق نیافته است.1

همانگونه که نماینده برزیل در سازمان اشاره کرده است ،یکی از مهمترین موضوعات

و پدیدههایی که در دور دوحه رخ داده و بر آینده سازمان تأثیرات مهمی خواهد گذاشت،
« جغرافیای جدید» ائتالفهاست .این جغرافیا از اجالس کنکون آشکار شد و بر مبنای آن

کشورهای درحالتوسعه در قالبهایی چون گروه  20و گروه  90تشکیل شدند؛ امری که
در گذشته سابقه نداشت .این دو گروه در اجالس هنگکنگ ،گروه  110را تشکیل دادند
اما شکلگیری این گروهها به این معنا نیست که استراتژی منسجمی را نیز پیگیری میکنند.

مهمترین ریسک جغرافیای جدید ائتالفها این است که گفتوگوها و مذاکرات تجاری را

به بازی حاصلجمع صفر تبدیل کند .اکنون گروه  2یعنی امریکا و اروپا از یکسو و گروه

 3یعنی هند ،چین و برزیل با قدرتنمایی مذاکرات را در بنبست قرار دادهاند؛ اما با چه
هدفی؟ از اینرو ،برخی حتي معتقدند سیستم حکمرانی تجاری چندجانبه ،آیندهای ندارد.

 .3مخالفت روبهگسترش کشورهای صنعتی با آزادسازی تجاری
مخالفت روزافزون با گسترش بیشتر آزادسازی تجاری در کشورهای صنعتی از جمله

روندهای کالنی است که بر آینده سازمان تجارت جهانی تأثیر خواهد گذاشت .این مخالفت
طبیعتاً میتواند مذاکرهکنندگان این کشورها را در توافق بر سر آزادسازی گستردهتر با
1. Rockwell (2010).
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محدودیتهای جدیای مواجه سازد ،زيرا حيات سياسي سياستمداران اين كشورها به
آراي مردم بستگي دارد و وقتی افكار عمومي با موضوعي مخالف باشد ،سياستمداران توان
پيگيري آن را نخواهند داشت.

تناقض جالبی در مورد آزادسازی تجاری وجود دارد :از یکسو در جهان درحال توسعه

این روند در شکلهای یکجانبه ،چندجانبه و دوجانبه درحال رشد است؛ درحالیکه در
کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه با این روند ــ که خود مبدع آن

بودهاند و دهها سال آن را بهعنوان یک ارزش گسترش دادهاند ــ بهطور جدی مخالفاند.
نگرانی جدی این کشورها درمورد بیکاری ،بیثباتی شغلی ،پایین آمدن دستمزدها و
بهطور کلی کاهش سطح رفاه و نیز تخریب محیطزیست است و همه این نگرانیها از زاویه
گسترش تجارت آزاد دیده میشود .به بیان بهتر ،در این کشورها تجارت آزاد بهگونهای

روزافزون از بخشی از راهحل معضالت اقتصادی به بخشی از مسأله تبدیل شده است .در

چنین شرایطی ،رهبران سیاسی این کشورها برای بهدستگیری ابتکار عمل در پیشبرد نظام

تجاری چندجانبه در تنگنا قرار دارند و ترجیح میدهند به موافقتنامههای تجاری ترجیحی
روی آورند .به بیان بهتر ،نظام تجارت چندجانبه در وضعیت کنونی با یک تناقض آشکار
روبهرو است و آن اینکه از یکسو تجارت آزاد در جهان رو به گسترش است و از سوی

دیگر حمایت سیاسی از این روند رو به زوال.

این تناقض با توجه به افزایش روزافزون بحران اقتصادی در دو سوی آتالنتیک ،در

آینده میتواند ژرفتر شود .بر مبنای نظرسنجی مؤسسه پیو در سال  2006درباره نگرش

مردم کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به فرایند جهانیشدن،
تنها  20درصد مردم کشورهای مذکور جهانیشدن را پدیدهای مثبت میدانند ،درحالیکه

حدود  30درصد آنان این پدیده را منفی ارزیابی کردهاند.1

این تغییر رویکرد کشورهای صنعتی ــ بهویژه ایاالت متحده ــ به این نهاد نشان میدهد

که هژمون یا قدرتهای هژمونیک برخالف گذشته دیگر اراده چندانی برای تداومبخشی
به موقعیت مرکزی سازمان تجارت جهانی در نظام تجاری چندجانبه بهعنوان یک کاالی

عمومی ندارند .همچنین ،فقدان اراده سیاسی این کشورها برای توسعه نظام تجاری چندجانبه
1. Pew Research Center (2010).
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باعث به بنبست کشیدن گفتوگوهای دور دوحه شده و آینده این نهاد را با ابهام مواجه

کرده است .در همين راستا ،نماينده کشور بريتانيا در سازمان تجارت جهانی معتقد است
يكي از مهمترين لوازم دستیابی به نتيجه در گفتوگوهاي دور دوحه ،مشاركت جديتر

اياالت متحده است .بسياري از گروههاي فشار اياالت متحده مانع نقشآفريني فعال اين
كشور در روند گفتوگوهاي دوحه هستند .1به بيان بهتر ،همانگونه كه پاسكال المي نيز

بهتازگی گفته است ،رهبران كشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه درنهايت بايد بتوانند
موضوعات مورد توافق را براي افكار عمومي خود توضيح دهند؛ امري كه با توجه به شرايط

فعلی اقتصاد جهاني ،همواره دشوارتر ميشود.2

 .4توافق بر سر اهداف و کارکردهای سازمان تجارت جهانی
يكي ديگر از تبعات تغيير ماهيت سازمان تجارت جهانی از كلوب كشورهاي توسعهيافته به

یک سازمان جهاني ،دشواري روزافزون دستیابی به توافق کالن میان اعضای سازمان تجارت

جهانی بر سر اهداف و کارکردهای این نهاد است؛ توافقی که در صورت حصول ،مرزهای
سازمان را بهگونهای مؤثر بازتعریف خواهد کرد .از اينرو ،میتوان گفت اختالف بر سر

تعيين اهداف و كاركردهاي سازمان در آينده اين نهاد تأثير میگذارد .بهعنوان مثال ،برخي

كشورها تأكيد دارند كه بايد تناسبي ميان سياستگذاري تجاري و تأثيرات زيستمحيطي
اين امر بهوجود آيد .به بيان ديگر در سياستگذاري تجاري تالش میشود آسيب جديای

به محيطزيست وارد نشود؛ درحاليكه برخي كشورها با چنين تغييري در سياستگذاري

تجاري موافق نیستند .بهعنوان مثال وزير تجارت اندونزي در مصاحبهاي با وبگاه سازمان
تجارت جهانی استدالل کرد كه «اگر میخواهيم همزمان به اهداف تجارت جهاني ،توسعه

و تغييرات آبوهوايي دست يابيم ،در وهله اول باید بر سر چارچوب چندجانبه درمورد
تغييرات آبوهوايي به اجماع برسيم» .بر مبناي اين اجماع ،در گام بعد میتوان نظام تجاري

چندجانبه را اصالح و تعديل كرد .نكتهاي كه وی بر آن تاكيد دارد آن استكه بين آنچه
سازمان میتواند به لحاظ حقوقي درمورد تغييرات آبوهوايي انجام دهد با آنچه اميدوار
1. Rockwell (2009).
2. Badavy (2011).
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به انجام آن هستيم و فع ً
ال فراتر از ظرفيتهای سازمان است ،بايد تمايز قائل شد .به اعتقاد

او ،اگر براي تغييرات آبوهوايي کاری انجام نشود ،كشورهاي درحالتوسعه ــ بهويژه

كشورهاي بسيار فقير ــ بيشترين ضرر را خواهند كرد .همچنین بدون ارائه راهحلهای
دقيق و مناسب ،رشد اقتصادی اين كشورها دچار افت شده و بيشترين ضربه را خواهند

خورد .1افزون بر اين ،برخي معتقدند تغييراتي كه در سالهاي اخير در روند توليد جهاني
رخ داده است ،لزوم هماهنگي سياست تجاري با سياستگذاري در حوزههاي مربوط به
اين امر را عينيت میبخشد .در اين ميان ،بهويژه با ظهور پديده «ساخت جهان» ، 2هماهنگي

ميان سياست تجاري با سياست كارگري و سياست مالي كشورها به يك ضرورت تبديل

شده است.3

از جمله گزينههايي كه درباره آينده سازمان تجارت جهانی مطرح شده است ،ورود

به حوزههاي جديد و تدوين قواعد اين زمينهها است .از اينرو ،نظام تجارت چندجانبه
از دوران گات تاكنون از تالشهای سلبي يعني كاهش تعرفهها به تالشهاي ايجابي يعني

لزوم ايجاد قوانين جديد در كشورها براي هماهنگي با الزامات نظام تجارت چندجانبه،
گذر كرده است .به اعتقاد برخی دیگر ،باید به ورای مذاکرات نگریست و برای اینکه
سازمان در قرن بیست ویک نیز همچنان در تجارت جهانی محلی از اِعراب داشته باشد ،باید

به موضوعاتی چون سرمایهگذاری ،سیاست رقابتی ،تغییرات آبوهوایی ،محدودیتهای

صادراتی ،سهمیهها و جایگاه آنها در سیاست تجاری کشورها اندیشید .همچنین ،تغییر
موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی با توجه به تغییرات شگرفی که در این سالها داشته

است ،نیز باید مورد توجه قرار گیرد.4

 .5تکثیر موافقتنامههای تجارت ترجیحی
چهارمين چالش به تکثیر موافقتنامههای تجارت منطقهای و چالشهایی مربوط است

که این موافقتنامهها برای اصول عدم تبعیض و شفافیت بهعنوان اصول بنیادین نظام تجاری
1. Rockwell (2010).
2. Made in the World.
3. Lamy (2011).
4. Rockwell (2011).
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چندجانبه ایجاد کردهاند .براساس آمارهاي سال  ،2010چهارصد موافقتنامه تجارت ترجيحي
در جهان منعقد شده است كه از اين ميان 360 ،موافقتنامه در سازمان تجارت جهانی به ثبت

رسيده است .درواقع ،مغولستان تنها عضو سازمان تجارت جهانی است که با کشورهای
دیگر موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا نکرده است .اگرچه بهطور تاريخي موافقتنامههاي

تجارت ترجيحي يكي از روشهاي مهم گسترش تجارت آزاد بودهاند ،اما در وضعيت
كنوني به داليل زیر به نوعي در مقابل روند تجارت چندجانبه قرار گرفتهاند:

 )1ایاالت متحده که مهمترین نقش را در ایجاد و تداومبخشی نظام تجارت چندجانبه
داشته است ،اکنون بهطور فعاالنه در پی انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی است.
اگرچه تعداد موافقتنامههای منعقدشدهاش نسبتاً محدود است ،اما تالش این کشور

در این جهت را میتوان گسستی از رویکرد سنتی آن مبنی بر تقویت نظام تجاری
چندجانبه دانست .تغییر رویکرد امریکا به شیوههای گسترش تجارت آزاد در جهان

با توجه به موقعیت این کشور میتواند پیامدهای اساسیای در بر داشته باشد.

 )2اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از قدرتهای بزرگ تجاری در جهان نیز به این روند
وارد شده و فعاالنه به دنبال انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی با کشورهای
مختلف است.

 )3قدرتهای آسیایی بهویژه چین ،ژاپن و کره جنوبی فعاالنه در این روند شرکت داشته
و تالشهای وسیعی برای افزایش انعقاد موافقتنامههای تجاری با کشورهای مختلف
انجام دادهاند .جديدترين نمونه این تالشها (تا زمان نگارش اين مقاله) ،پيشنهاد

چين برای تشكيل منطقه آزاد تجاري سازمان همكاري شانگهاي است.

 )4بسیاری از موافقتنامههای تجارت ترجیحی بسیار فراتر از سازوکارهای قاعدهمند
کردن تجاری هستند .بهعنوان مثال ،امریکا در انعقاد موافقتنامههای تجاری با

شریکهایش از یک سند الگو بهره میگیرد ،سندی که بر قانونگذاری تجاری
این کشورها تأثیر گذاشته و بهنوعی نظام قانونی موازي با تجارت چندجانبه را ایجاد

میکند که مدیریت تجارت بینالملل را نسبت به شرایطی که همه این حوزه در زیر

چتر سازمان تجارت جهانی قرار داشته باشد ،مشکلتر میسازد .طبیعی است وجود
انبوهی از هنجارها و قواعد متعارض ،تجارت جهانی را تسهیل نمیکند.
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به اعتقاد مايك مور ،دبيركل سابق سازمان ،اگر سازمان با مشكل مواجه شود توافقنامههای

تجاري دوجانبه و چندجانبه قارچگونه رشد خواهند كرد؛ توافقاتي كه قانون جنگل بر آنها

حاكم است .به این معنا كه طرفهای قوي ،ضعفا را استثمار میكنند .سازمان چارچوبي
مبتنی بر قانون فراهم کرده است؛ از اينرو ،اگر وضعيت كاملهالوداد از بين برود ،به اعتقاد
وی آينده بشريت بسيار خطرناك خواهد بود .نماينده بريتانيا در سازمان تجارت جهانی

نيز معتقد است كه موافقتنامههای تجاري دوجانبه و چندجانبه مهمترين تهديد بالقوه عليه
سازمان در دهه آينده هستند.1

يكي ديگر از چالشهای تكثير روزافزون موافقتنامههاي تجارت ترجيحي ،مواجهه با

اصل عدمتبعيض با خطرات و ريسكهای جديد است .براي تبيين اين موضوع بايد به
اهميت اصل عدمتبعيض در نظام تجاري چندجانبه اشاره كرد .اكنون اين اجماع در بین
پژوهشگران اقتصاد سياسي بينالملل وجود دارد كه يكي از علل جنگهاي جهاني اول

و دوم ،حمايتگرايي و وجود انواع و اقسام تبعيضهايي بوده است كه در روابط تجاري

كشورهای آن دوره وجود داشت .بنابراین ،اصل عدمتبعيض يا كاملهالوداد بهمثابه اصل
اساسي گات و سازمان تجارت جهانی در نظر گرفته شده است؛ اما اين اصل ،پنج دهه پس
از تأسیس گات ،ديگر نه بهعنوان یک اصل بلکه بهعنوان استثنايي در نظام تجارت چندجانبه

محسوب میشود و بهنوعي مورد تعرض واقع شده و درواقع رو به حاشيه رفته است .انواع

و اقسام اتحاديههاي گمركي ،بازارهاي مشترك ،مناطق آزاد تجاري دوجانبه و چندجانبه و

ساير ترجيحات باعثشده است تا اصل كاملهالوداد به اصل غيركاملهالوداد تبديل شود .اين
امر يكي از چالشهای پيش روي سازمان بهشمار ميآيد .بهطور خالصه ،آسيبهاي ناشي

از گسترش قارچگونه موافقتنامههاي تجارت ترجيحي بر نظام تجاري چندجانبه را میتوان

در آسيبرساندن به ثبات نظام تجاري ،منصفانه بودن آن و از بين رفتن فرصتهاي ناشي
از آن بهويژه براي كشورهاي ضعيف و درنهايت ،از ميانرفتن انسجام اين نظام دانست.2
افزون بر اين ،به دلیل آنکه در آینده حجم بیشتر و بیشتری از تجارت جهانی از طریق

موافقتنامههای منطقهای صورت خواهد گرفت ،احتماالً اهمیت رکن حل اختالف سازمان
1. Stoler (2004).
2. The Warwick Commission (2011).
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بیش از پیش کاهش خواهد یافت.1

افزون بر اين ،براساس اجماع کارشناسان مختلف ،افزايش سريع توافقات تجاري دوجانبه

و چندجانبه در مناطق مختلف مهمترین ریسک عدم دستیابی به نتیجه در دور دوحه خواهد

بود .در اینصورت بياعتمادي ميان اعضا گسترش یافته و كشورهاي درحالتوسعه به اين
باور میرسند كه كشورهاي توسعهيافته حاضر به دادن هيچ امتيازي نيستند .نكته مهمتر

آنكه اين بياعتمادي به حوزه كاركردهاي جاري سازمان نيز سرايت خواهد كرد .برخي
مانند نماينده استراليا در سازمان تجارت جهانی معتقدند كه اساساً انعقاد موافقتنامههای

تجارت آزاد میتواند با پیچیدهترکردن فضا ،زمینه اصالحات تجاری گستردهتر در تجارت
جهانی را از بین ببرد .به اعتقاد وي ،مهمترین چالش پیش روی سازمان تجارت جهانی تا

آیندهای نزدیک ،به سرانجام رساندن موفقیتآمیز مذاکرات دور دوحه است .ناتمام ماندن
دور دوحه توانایی سازمان در تعمیق روند آزادسازی تجاری را با مشکل مواجه کرده و

باعث میشود در مورد ظرفیتهای این نهاد تردیدهای جدیدی ایجاد شود .او تأكيد میکند
پیروزی نیروهای طرفدار حمایتگرایی ،یکي دیگر از پیامدهایی است که شکست دور

دوحه در پی خواهد داشت.2

 .6نقش تشكلهای غيردولتي
یكي ديگر از تحوالتي كه سالهاي اخير رخ داده و بر آينده سازمان تأثير گذاشته

است ،ورود جامعه مدني يا به بيان بهتر بازيگران غيردولتي به اين حوزه ــ بهويژه از اوايل

دهه  1990به اين سو ــ است .درواقع ،ورود جامعه مدني به اين عرصه را ميتوان يكي از

ويژگيهاي متمايز نظم موجود بينالمللي در قياس با نظمهاي گذشته دانست.3

ورود اين نهادها از يكسو چالشهای وسيعي براي سياستگذاري تجاري دولتها

ايجاد كرده و از سوی ديگر سياستگذاري در اين حوزه را واجد مشروعيت میسازد و
درنهايت سياستگذاريها را كارامد میكند .سياستگذاري تجاري متأثر از روند حضور
روزافزون جامعه مدني در حوزه تجارت ،به موضوعي بسيار پيچيدهتر از گذشته تبديل
1. Dadush (2011).
2. Crook (2008).
3. Crean (2008).
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شده و به نوعي ماحصل گفتوگوي دولت و جامعه مدني است .اين امر بهوضوح درمورد

سياست كشورهاي دموكراتيك ــ بهويژه اياالت متحده و هند ــ در مذاكرات دور دوحه
ِ
دست اندكي از كارشناسان سنتی
دیده میشود .به بيان ساده ،سياستگذاري تجاري از
وزارتخانههای اقتصادي كشورها ،خارج شده و مؤلفههاي مختلفي در آن دخالت دارند.1
اين امر از جمله روندهايي است كه بر تغيير ماهيت كلوبي سازمان تجارت جهانی مؤثر

بوده است .مشاركت اين نهادها در سازمان تجارت جهانی دو جنبه دارد :يكي معطوف به

شفافيت و پايش روند شفافيت در روند تصميمگيري اين نهاد است و ديگري به مشاركت
سازمانهاي غيردولتي در اين روند معطوف است .البته سازمان در اين مسير گامهايي

برداشته است؛ بهعنوان نمونه تقريباً تمام اسناد اين نهاد بر طبق قوانين انتشار عام پيدا میكنند.
اما مدعيان عدمشفافيت اين نهاد معتقدند سازمان تجارت جهانی قواعدي وضع میكند كه

تأثيراتشان بر زندگي شهروندان اگر بيشتر از قوانين تصويبي دولتهاي ملي نباشد ،كمتر
از آن هم نيست .در چنين فضايي ،شهروندان توان تأثيرگذاري بر روند تصميمگيري اين

نهاد را ندارند .اين نقيصه بايد با ورود نهادهاي جامعه مدني در اين روند برطرف شود .به
بيان ديگر ،آنها معتقدند به دلیل آنكه ساختار سازمان شبيه ساختار سازمانهای سنتي

بينالمللي است ،چندان با الزامات فضاي جهانيشده هماهنگ نبوده و با كمبود دموكراسي
و به تبع آن ،بحران مشروعيت مواجه است.

مشاركت جامعه مدني در روند تصميمگيري سازمان تجارت جهانی به دو شكل انجام

میشود :يكي مشاركت مستقيم و درواقع نقشآفريني اين نهادها بهعنوان بخشي از فرايند

تصميمگيري و ديگري مشاركت غيرمستقيم و تشكيل مجمعي از اين نهادها براي ارائه
توصيه به سازمان .البته نهادهاي غيردولتي گزينه اول را برتر دانسته و میکوشند نهادهايي
همچون سازمان تجارت جهانی ،آنها را در روند تصميمگيري مشاركت دهند.2

جمعبندي :چالشهاي كليدي فراروي سازمان تجارت جهانی
با دقت در روندها و چالشهاي كليدي ذکرشده ،میتوان گفت سازمان در روند تحول
1.Rockwell (2011).
2. Steger (2011); p.54.
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خود از نهادی که اوالً ماهيت كلوبي داشته و ثانياً دغدغه اصلی آن کاهش تعرفههای تجاری
است ،به نهادی تبدیل شده که حافظ هنجار کالن اقتصاد بازار در پهنه جهاني محسوب
میشود و با چالش انواع و اقسام اقدامات پیچیده دولتها برای مقابله با این موضوع مواجه

است .به بيان ديگر ،با تغيير ماهيت اين نهاد ،چالشهای پيش روي آن نيز ماهيت جهاني

يافته و بيش از هر چيز از تحوالت فرايند جهانيشدن متأثر شدهاند.

در چنين شرايطي ،نارضایتی گسترده کشورهای درحالتوسعه بهعنوان بخش اصلي

اعضاي اين نهاد از نامعادله هزینه فایده میان جهان درحالتوسعه و جهان توسعهیافته در عمل
به تعهداتي كه سازمان بر عهده آنان گذاشته است ،نيز اين نهاد را با فشارهاي گستردهتري

مواجه ساخته است .این نارضایتی با افزایش تعداد کشورهای درحالتوسعه در این سازمان
ابعاد جدیدی بهخود گرفته است .نماد این موضوع ،قفلشدن گفتوگوهای تجاری

دور دوحه است .درصورتیکه نارضایتی این کشورها افزایش یابد از یکسو نیروهای

مطرحکننده بحثهای حمایتگرایانه در این کشورها هواداران بیشتری مییابند و از سوی
دیگر ،این کشورها گرایش روزافزونی به موافقتنامههای تجاری دوجانبه و چندجانبه یافته و

میکوشند قواعد سازمان را بهنوعی نادیده بگیرند .این امر میتواند اهمیت و توان سازمان
برای ایفای نقش حافظ تجارت آزاد در جهان را با چالشهای جدیدی مواجه سازد.

موضوع ديگري كه در اين شرايط سازمان را براي برونرفت از چالشها دچار معضل

اساسي كرده است ،اختالفات عمیق میان کشورهای توسعهیافته و بسیاری از کشورهای

درحالتوسعه بر سر گسترش قواعد سازمان جهت در برگیری موضوعات جدیدی همچون
مسائل زیستمحیطی ،سرمایهگذاری بینالمللی ،شرایط نیروی کار و سیاستهای رقابتی
است .درواقع ،برخی کشورهای توسعهیافته مایلند این قواعد را گسترش دهند ،درحالیکه

قاطبه کشورهای درحالتوسعه بهشدت با آن مخالفاند .کشورهای درحالتوسعه معتقدند
تالش کشورهای توسعهیافته برای گسترش قواعد سازمان ،ریشه در این واقعیت دارد که
این کشورها در رقابت با دنیای درحالتوسعه بسیاری از بازارهای خود را از دست دادهاند

و میکوشند در پرتوی مقررات سازمان ،توان رقابتی جهان درحالتوسعه را کاهش دهند.

افزون بر مشكالتي كه سازمان در سطح تعامل دولتها با آن مواجه است ،فشار سازمانهای

بینالمللی غیردولتی بر سازمان تجارت جهانی برای شفافسازی بیشتر فرایند تصمیمگیری
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این نهاد و ورود این سازمانها به فرایند تصمیمگیری سازمان بهگونهای است که هویت
سازمان را از یک مجموعه صرفاً تجاری به نهادی که موضوعاتی همچون حقوق بشر،

حفاظت از محیطزیست و مبارزه با فقر را نیز پوشش میدهد ،تغییر دهند .اولین و مهمترین

نقد و نگرانی این سازمانها از سازمان تجارت جهانی این است که فرایند تصمیمگیری
این نهاد غیرشفاف بوده و پاسخگوی دغدغههای جامعه مدنی نیست .این نهادها معتقدند
تصمیمگیری در سازمان برعهده بوروکراتهای بینالمللی است؛ بوروکراتهایی که

کمترین مسئولیتی درقبال جوامع مدنی ــیعنی همان جوامعی که تصمیمات آنها بر حیات

اجتماعیشان تأثیرات تعیینکنندهای میگذارد ــ احساس نمیکنند .از زمان اجالس وزرای
سازمان در سیاتل در سال  ،1999این تشکلها در جلب افکار عمومی ،بیان کاستیهای
قواعد و نیز فرایند تصمیمگیری سازمان بسیار موفق عمل کردهاند.1

با درگرفتن جنبشهاي جديد ضد سرمايهداري در غرب نهادهاي مدني بار ديگر به

مخالفت با اقتصاد جهاني سرمايهداري برخاستهاند .طبيعي است كه فضاي موجود نقش اين
نهادها را در مخالفت با روندهاي اقتصاد جهاني تقويت كرده است و از اين رو سازمان بايد
با نهادهاي تقويت شده و مخالف خوان جامعه مدني جهاني روبهرو شود .به بيان ديگر یکی
از ویژگیهای بنیادین سازمان تجارت جهانی دولت محوری آن است .این ویژگی باعث

شده تا در قوانین و مقررات این نهاد تنها دولتها در نظر گرفته شوند و منافع مشترک
فراملی و تبعات این قوانین در حوزههای فراملی مورد توجه قرار نگیرد .از این رو در جهانی
که به گونهای روزافزون موضوعات وچالشهای فراملی مورد توجه قرار میگیرند ،سازمان
نیز نیازمند تطبیق خود با این شرایط است.

در نهايت ،نهادهای برتن وودز که برمبنای مدل کلوب و حوزههای موضوعی 2شکل

گرفتهاند ،اکنون با چالشهای جدی مواجهاند .مهمترین دلیل این چالش ،تکثیر شدن

قاعدهسازی 3و تفسیر قواعد در حکمرانی جهانی است .به بیان دیگر ،قاعدهسازی از انحصار
دولتها خارج شده و سازمانهای غیردولتی ،شرکتها و شبکههای فراملی و فرادولتی
همگی در قاعدهسازی بینالمللی نقش دارند و در این عرصه با دولتها شریک شدهاند.
1. Baldwin (2004).
2. Decomposable.
3. Rule-making.
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بر همین اساس ،هر الگوی پایداری از حکمرانی نیازمند پیوندهای نهادینه میان سازمانهای

بینالمللی و نهادهاي 1درون جامعه مدنی است .به بیان بهتر ،رژیمهای بینالمللی باید بیشتر
رنگ و بوی سیاسی به خود بگيرند ،لباس تکنوکراسی را از تن درآورده و به نهادهای سیاسی

دارای مشروعیت در صحنه داخلی ،بپیوندند .خالصه آنكه طراحی نهادهای بینالمللی مؤثر

که ساختار متناسب داشته و هنجارهای دموکراتیک دارند ،یکی از مسائل اساسی قرن بیست
و یک محسوب میشود.2

1. Constituencies.
2. Keohane & Nye (2006).
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