
 

 
 

 سازمان جهانی تجارت رویه  گذاری دوگانه انرژی درقیمت

              

 مهسا فرحان جم             *عبدالحسین شیروی
 

 چکیده
همووار   از آغاز تأسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن 

مورد بحث بود  است و بسیاری از کشورهای صواب  انورژی بورای سیوسوه  بوه      
آمیز در  سازمان ناگزیر به اصالح و تغییر قوانی  خود شدند. یکی از مبابث مناقشه

خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سووی کشوورهای مهضاضوی     ای 
ژی بورای توییدکننودگان   تر انراست. کشورهای صاب  انرژی با تعیی  قیمت سایی 

-شان در موقعیت برتری قورار موی  ایمللیها را نسبت به رقبای بی داخلی خود، آن

دهند. همی  مسئله باعث بروز اخهالفاتی میان کشورهای صوادرکنند  و واردکننود    

های واردکنند  انرژی چنی  رفهارهایی یارانوه   زعم برخی دویت انرژی شد  است. به
ایووداد و رفهوار ملوی    کاملوه  دویت صول اوییه گات مانند اصلمحسوب شد  و با ا

ایو    مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت بوا ایشوان برخوورد کنود.    
هوای کنوونی سوازمان     نامه موافضت سژوهش درصدد بررسی ای  است که آیا رویه و

هواری  اند و اتخواذ چنوی  رف  گذاری دوگانه انرژی سرداخههجهانی تجارت، به قیمت

گذاری دوگانوه  سازمان سازگاری دارد. همچنی  تاثیر اتخاذ قیمت چضدر با مضررات
انرژی بر روند ایحاق کشورها به سازمان جهانی تجوارت نیوز موورد معایعوه قورار      

هوای   ناموه  خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مضوررات و اصوول منودرر در موافضوت    
برد که رویه و مضررات ایو  سوازمان   توان به ای  امر سی  سازمان جهانی تجارت می

گذاری دوگانه انرژی ساکت و با خأل مواجوه اسوت. همچنوی     خصوص قیمت در
گذاری دوگانه ممک  است ناقض مضررات سازمان جهوانی   اثبات ای  ادعا که قیمت

هوای   ناموه  موجو  موافضوت  هایی ای  موضوع و بوه تجارت باشد، به دییل سیچیدگی
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ت بنابرای  الزم است سازمان جهوانی تجوارت بوا تودوی      دشوار اس سازمان بسیار
   بار  اقدام کند.قواعد و مضررات جدید در ای 

 JEL :K19, k33, k42 بندی طبقه

 گذاری دوگانه، گات، یارانه.انرژی، سازمان جهانی تجارت، قیمتواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

تاکنون، تجارت انرژی هموار  رغم اینکه از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت  به

ناموه خواص    گا  در قای  یک موافضوت  مورد بحث بود  اما موضوعات مربوط به آن هیچ

تری  دالیلوی کوه   از مهمیکی  تجلی نیافهه و به نوعی در ای  سازمان مغفول ماند  است.

باعث شد انرژی و مسائل مربوط به آن در سازمان جهانی تجارت به تفصیل مورد بحث 

کشورهای بزرگ صادرکنند  انورژی در زموان امضوای گوات و      قرار نگیرد، عدم بضور

هوای تووجاری، انوورژی در    از آغوواز نوومام  ، بوال   ایو   تأسیس ای  نهاد بود  است. بوا 

های عمومی چندجانبه تجاری کم و بیش تحت سوشش قرار گرفت. منشوور   نامه موافضت

هوایی   ناموه  موافضت ایمللی به طور گسهرد ی بی هاوانا به عنوان یکی از اویی  اسناد تجار

نامه کنهرل قوانی  تویید، کنهورل کموی    ایمللی کاال مانند موافضتخصوص تجارت بی  در

ها تنمیم کورد  اسوت. عوالو  بور ایو ،      صادرات و واردات کاالهای اوییه و تنمیم قیمت

واموع تأکیود ورزیود     منشور هاوانا هموار  بر نضش منابع طبیعی در توسوعه اقهصوادی ج  

ناموه عموومی تعرفوه و     گا  در موافضتاست. ایبهه الزم به ذکر است که قوانی  مزبور هیچ

 تجارت )گات( انعکاس نیافت.

در خالل مذاکرات چنود جانبوه تجواری در دور توکیوو و اروگوئووه، کشووورهای       

ا معی  کننود،  های محدودکنند  صادرات انرژی رواردکننود  انرژی تالش داشهند تا رویه

های مربوط به انرژی میان اعضا باصول نشود.   اما مهأسفانه هیچ توافضی در زمینه سیاست

های سازمان جهانی تجارت نیز قانون خاصی دربوار  تجوارت انورژی ارائوه      نامه موافضت

ی اخیور جهوت موذاکر     هوا در دو دهوه  های نافرجام دویترغم تالشنکرد  است. علی

-ت مسائل مرتبط با انرژی، معموالً قوانی  عوام و کلوی تجوارت بوی     سیرامون رفع ابهاما
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اما نکهه قابل بحث آن است که قواعود   شود؛خصوص انرژی نیز اجرا می ایمللی کاال در

 گیرد. کلی مزبور بسیاری از مشکالت سیش روی مسئله انرژی را در بر نمی

ان جهوانی تجوارت،   زمان با ایحاق کشورهای عمد  توییدکنند  انرژی بوه سوازم   هم

مسائل مربوط به تجارت انرژی در سازمان جهانی تجارت به شودت موورد بحوث قورار     

مسائل مهعددی در مذاکرات ایحاق کشورهایی مانند عربسهان سعودی و روسویه  گرفت. 

رونود، معورح شود. بسویاری از     تری  صوادرکنندگان انورژی بوه شومار موی     که از بزرگ

زمان ایحاق با تضاضای سایر اعضا نسبت به تغییور و اصوالح   کشورهای دارند  انرژی در 

های بخش انرژی خود مواجوه شودند. یکوی از مووارد بسویار چوایش       قوانی  و سیاست

برانگیز که در مذاکرات ایحاق کشوورهای توییدکننود  نیوز بارهوا معورح شود، سیاسوت        

ری مضواعف،  گوذا  گذاری دوگانه انرژی است. در بع  اخهالفات مربوط به قیمتقیمت

های ترجیحی برای منابع طبیعی در بازارهای داخلی وجود دارد. اتخاذ رویه وضع قیمت

هایی باعث تضویت قدرت تجاری، برتری یافه  کشورهای دارنود  انورژی   چنی  سیاست

شود؛ امری کوه  در مضابل دیگر کشورهای محروم از منابع طبیعی و تبعیض میان اعضا می

ایووداد در تضواد اسوت.    کاملوه  دویوت جهانی تجارت نمیر اصول   با اصول اوییه سازمان

گذاری دوگانه انرژی تا نوشهار سیش رو، سعی دارد به بررسی ای  نکهه بپردازد که قیمت

چه بد منعبق با قووانی  سوازمان جهوانی تجوارت بوود  و سوازمان مزبوور نسوبت بوه          

  رو، در قسومت اول  رفهارهای ترجیحی دارندگان انورژی، چوه رویکوردی دارد. از ایو    

مضواعف در سوازمان    گوذاری و در قسومت دوم قیموت   اهمیت قیمت و فرآیند قیموت 

 جهانی تجارت را مورد معایعه قرار خواهیم داد.

 

 گذاری در اقتصاد نقش قیمت .1

از گذشهه تا به بوال یکوی از مناقشوات اصولی میوان توییدکننودگان، بازاریابوان و        

ی کواال، خودمات و صوالبیت وابودهای مخهلوف      گذار های دویهی بحث قیمتدسهگا 

سازمانی نسبت به ای  امر بود  است، زیرا قیمت تنهوا عنصوری اسوت کوه تووان ایجواد       

گذاری در اقهصاد و تجوارت اموروز، بوه    قیمت .(6: 6939بلوریان، ) درآمد در بازار را دارد
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نسوبت بوه آن بوا    یک مضویه اسهراتژیک تبدیل شد  و تمام اشخاص دخیل در بازار باید 

ابهیاط گام بردارند. به عبارت دیگر، ایشان باید امور تعیوی  قیموت و هرگونوه جورح و      

های خورد و کوالن اقهصوادی دویوت      تعدیل در آن را با توجه به اهداف بازار و سیاست

توانود در  گیوری در موورد آن موی   مورد توجه قرار دهند، زیرا عنصور قیموت و تصومیم   

ایمللی آن بوا دنیوای سیراموونش اثور      سهرش روابط تجاری بی خودکفایی یک کشور و گ

 بگذارد.

های بعضاً نادرست در خصوص تعیی  قیموت  که اتخاذ سیاستنکهه قابل توجه آن

منجر به کاهش سعح توییدات و بوروز توورم شود  و در نهایوت ممکو  اسوت جریوان        

ی در بوال توسوعه بوا    نضدینگی کشور را با اخهالل مواجه سازد. به عنوان مثال، کشورها

هوایی همچوون    کنندگان و توییدکنندگان داخلی در برابر سدیود   هدف بمایت از مصرف

سردازنود. اموا   گوذاری در بوازار موی   فروشی، تورم و غیر  به کنهرل قیموت و قیموت   گران

کننودگان  شناخت نادرست آنان از ابزارهای تعیی  قیمت، بیشهر باعث نارضایهی مصورف 

 .(6: 6963)عسگری،  شود رآمدی میو ایجاد شکاف د

از سوی دیگر، رفهارهای اقهصادی اشخاص )اعم از خصوصی و دویهی( در رابعه  

با کنهرل و تثبیت قیمت نوسانات تجارت داخلی و خارجی یوک کشوور را تحوت توأثیر     

هوای  سازد. اعمال و اجورای سیاسوت   قرار داد  و به نوعی بوز  تجارت آن را آشفهه می

گوذاری، نوه تنهوا مشوکالت توورم و      بینی در امر قیمت سیش  قابل و گا  غیر معلوب غیر

فروشی را بل نکرد  بلکه بر گسهرش آن نیز بیشوهر دامو  زد  اسوت. نضوش مهوم       گران

ایملل واقعیهی انکارناسذیر است. از ایو  رو، در قسومت زیور بوه      ها در اقهصاد بی قیمت

 ی خواهیم داشت.ا گذاران اشار  گذاری و قیمت چیسهی قیمت

 

 گذاری: معنا و مفهوم قیمت .1-1

که با وابود سوول    ای کاالها یا خدماتقیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادیه

ای است که از سووی نهادهوا بورای    شیو « گذاریقیمت»شود. بر ای  اساس، شناخهه می

تعیی  قیمت کاالها و خدمات به کار گرفهه شد  و ابزار اصلی ایجاد درآمد، کس  سوود  
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گذاری فعاییهی است کوه مسوهمراً در معور     و منفعت برای توییدکنندگان است. قیمت

تجدیدنمر و تکرار بود  و ای  تکرار و تداوم ناشی از تغییرات محیعی، ورود و خورور  

گذاری از اهمیت قیمت(Alberta, 2009:1). ثبات بازار است رقبا، دوران اقهصادی و عدم 

 حیصوح  یهوا رقبا و اسهفاد  از گوام  ریبههر نسبت به ساالت ارائه محصوآن رو است که 

معلوب در مضابل رقبا، جوز  اصوول مهوم     تیموقع به دنیرس یبرا یدر انهخاب اسهراتژ

قوادر بوه    دیو بنگا  با کی  یبنابرا است؛در مدل کس  و کار  یبه سودآور دنیرس یبرا

 مهناس  بوا ارزش ارائوه   ییباشد که بهواند درآمدها یابه گونه التشگذاری محصو قیمت

 الهوای کا ان،یرا نسبت به مشهر هشیموقع  یترت  یآورد و به ا دست به یبه مشهر شد 

 (Riley, 2016:1).بفظ کند  بایضو   یمکمل، رقبا و تاز  وارد

معموالً برای تعیی  و تنمیم قیمت کاالها و خدمات باید سه نکهه را مدنمر داشت؛ 

ها توجه کرد. به عبارت بههر، قیمت تعیی  شد  گذاری باید به هزینهنخست، برای قیمت

 ,Hofstrand)های تویید، توزیع و بازاریابی یک کاال یا خدمت را سوشش دهود باید هزینه

کننودگان و   برای تثبیت قیمت یک محصول باید به قودرت خریود مصورف   . دوم، (2007

سعح درآمد آنان نیز توجه نشان داد و بر مبنای آن، کاال یا خودمت را بوه بوازار عرضوه     

گذاری کاالها و خدمات باید به قیمت محصوالت مشابه در بازار کرد. سوم، برای قیمت

توییدکنند  تحت توأثیر قیموت ارائوه    زیرا ارزش کاالها و خدمات یک توجه داشت، نیز 

 رقیبانش است.شد  از سوی 

 

 . واضعان قیمت1-2

علم اقهصاد هموار  با ای  سرسش روبرو است که چه کسی یا کسانی قیموت را در  

گیرد. ایبهه الزم به ذکور  کنند و ای  مهم بر چه اساسی صورت می بازار تنمیم و تثبیت می

ان آن در علوم بضووق نیوز از اهمیوت بسوزایی      گوذاری و واضوع   است که سدید  قیموت 

برخوردار است. از ای  رو ابهدا واضعان قیمت از منمر علم اقهصاد را مورد بررسی قورار  

 دهیم و سپس به اهمیت ای  موضوع از بیث بضوقی خواهیم سرداخت.می

تا سیش از دوران رنسانس، کشورها در بوز  تجارت و بازرگانی با یکدیگر روابط 
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-بنابرای  معامالت تجاری هر کشور محدود به مرزهای داخلی آن موی  ی نداشهند؛چندان

کنند، تعیی  قیمت یک کاال یوا  شد. در ای  شرایط که از آن به بازارهای سنهی نیز یاد می

خانه بود  است. به عبارت دیگر، ای  شخص مایوک بوود   خدمت بر عهد  مایک تجارت

داشوت  هوا را بوه بوازار عرضوه موی     تنمویم و آن که قیمت محصوالت تجواری خوود را   

(Corrick,2015:33).  ایملل تحوالت دوران رنسانس تا بدی باعث شکوفایی تجارت بی

شد. در ای  برهه زمانی، اگرچه شاهد روابط تجاری گسهرد  و قوام یافهوه بازرگانوان در   

م، اسولحه و  مفهوم امروزی نبودیم، اما در خصوص تجارت برخی اقالم مانند موواد خوا  

غیر  بازار از بایت انحصاری خارر شد  و بعضاً چند شخص بضیضی یا بضوقی در امر 

 کردند. در ایو  زموان تجوار ابهودا بوا یکودیگر موذاکر         تویید و عرضه کاالها دخایت می

 داشهند.کردند و در نهایت قیمت را به بازار اعالم میمی

زون تجوارت، بازارهوای کوچوک    سس از سا گذاشه  به عصر مدرن و توسعه روزاف

چند ملیهی گسهرش یافهند. در ای  دور ، قیمت کاال یا خدمت را تنها یک تاجر و یا یک 

های تجاری با در نمر گورفه   ای از تجار یا شرکتکرد، بلکه مجموعهشرکت تعیی  نمی

مسائلی همچون تاریخ ارسال، تاریخ تحویل محصول به مشهری، شویو  تحویول کواال و    

ت و غیر  در معامالت تجاری خود با یکدیگر به تعیی  قیمت محصوالت مبوادرت  خدم

 (balasubramaniam, 2009 ).ورزیدند.  می

از سوی دیگر، در علم اقهصاد با دیدگا  دیگری مواجه هسهیم که تعیی  بهای یوک  

کاال یا خدمت را امری فراتر از دخایت یک یا چند شخص تصوور کورد  اسوت. از ایو      

کنندگان نیز بوا ابوراز   گذاری تنها به توییدکنندگان مربوط نبود ، بلکه مصرفقیمت منمر،

سوزایی دارنود    تمایالت خود نسبت به یک محصول در تعیی  و تثبیت قیمت آن نضش به

(Beranek, 2015)که با کمبود عرضه یوا تضاضوا در بوازار مواجوه     . بر ای  اساس، هنگامی

شوود. بوه عبوارت دیگور، محول تالقوی       خص مینباشیم قیمت صحیح یک محصول مش

دارد که چه قیمهی بورای محصوول ارائوه شود  مناسو        عرضه و تضاضا در بازار بیان می

 آنکه شخص یا اشخاصی مسهضیماً در تنمیم آن مداخله کنند.است، بی

گوذاری وییفوه دویوت    دسهه دیگر از اقهصاددانان بر ای  باور اسهوارند کوه قیموت  
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هوای دویوت از هور دو گورو  توییدکننود  و      معهضدند با توجه بوه بمایوت  است. ایشان 

کنند  بههر است ای  مهم را به دویت واگذار کنیم. امری که در کشورهای جهوان   مصرف

هوای کنهورل قیموت و تعیوی      افهد و در نهایت منجر به سیاسوت سوم به شدت اتفاق می

 ؛ باغسوهانی و دیگووران، 768-722: 6981)بسوینی،  شوود  موی هوای غیرواقعوی در بوازار    قیموت 

6931 :14.) 

هوا  گذاری از ای  بیوث کوه ممکو  اسوت بورای دویوت      در علم بضوق نیز قیمت

هوا  ایملل دخایت دویتایمللی ایجاد کند، بائز اهمیت است. در بضوق بی مسئوییت بی 

 در بازار و تعیی  قیمت کاالها و خدمات، ممک  است زمینه را برای سوذیرش مسوئوییت  

سازد. به عبارت دیگور، دویوت بوا دخایوت در     باکمیهی فراهم  های غیرها در فعاییتآن

گذاری محصوالت که عمودتًا بوه بخوش خصوصوی و میوزان عرضوه و تضاضوای         قیمت

کنندگان تعلق دارد، بازار را کنهرل کرد  و تجارت آزاد را با خلل توییدکنندگان و مصرف

گرایانه دویوت مزبوور    شورهایی که از رفهارهای کنهرلسازد. از ای  رو، سایر کمواجه می

 برخوردار هسهند.دچار آسی  شدند از بق جبران خسارت 

 

 گذاری دوگانه . قیمت1-3

 6«گوذاری دوگانوه  قیموت »گذاری در بال باضور،  تری  مبابث قیمتیکی از مهم

هوای اخیور   سالشماری دارد اما در گذاری اگرچه طرفداران بی است. ای  شیو  از قیمت

گوذاری  قیموت »های جدی همرا  بود  است. از سوی کشورهای توسعه یافهه با مخایفت

 چنانچوه از نوامش سیداسوت اسوهراتژی وضوع دو     « گوذاری مضواعف  قیموت »یا « دوگانه

قیمووت مهفوواوت بوورای کاالهووا یووا خوودمات یکسووان و مشووابه در بازارهووای مخهلووف    

تر، گاهی یک دویت با در نمور گورفه    یان روش به ب (business dictionary, 2017).است

تور از  قیمت ترجیحی و با هدف بمایت از ای  صنایع، کاالهای اوییه را با قیموت سوایی   

 دارد توا موضوع   کنود و بودی  ترتیو  توالش موی     بازار جهانی به ای  بخش تزریوق موی  

 صنایع خود را در بازارهای جهوانی تضویوت کنود. از سووی دیگور، گواهی شواهد ایو          

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Dual Pricing. 
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 هسهیم که یک دویت بوا در نمور گورفه  مالبموات سیاسوی و روابوط خوود بوا سوایر         

 تووری بووه یووک کشووور کشووورها، برخووی محصوووالت خوواص را بووا قیمووت بسوویار کووم 

تور  مت ترجیحی و نازلکه دیگر کشورها از ای  قیکند. بال آنیا منعضه خاص صادر می

محروم هسهند. به عنوان مثال، ممک  است کشورهای مسلمان برای بمایت از یکودیگر  

ایبهه، بایود   تری به فروش برسانند.مواد اوییه و خام را فضط در بی  خودشان با قیمت کم

توجه داشت تنها تفاوت قیمت بی  بازارهای داخلی و خارجی منجور بوه بوروز قیموت     

 کووه توییدکننوودگان بوورای مشووهریان خووود در بووازار  طوووری  د شوود؛ بووهمضوواعف خواهوو

تور تعیوی  کورد  و در صوورت صوادرات هموان محصوول بوه         داخلی قیمهی بسیار نازل

بازارهای خارجی، با توجه به ارز سرداخهوی کشوور موورد نمور قیموت بواالتری تعیوی         

 .(WTO Report, 2010:173-175 & 188)کنند  می

گیورد،  ف معموالً برای دسهیابی به اهداف مهفاوتی صورت موی گذاری مضاعقیمت 

دست آوردن بازارهای خارجی، تبعویض فوابش    تری  انگیز  برای وضع آن، بهاما عمد 

کوه  قیمت و در نهایت سوق دادن بازار به سوی انحصار کامل است. ای  مسئله هنگوامی 

یابد، زیوورا در بایوت    وابد سول بازار داخلی و خارجی یکسان باشد شدت بیشهری می

تواند بوه بهانوه   عادی که میان سول داخلی و خارجی تفاوت وجود دارد، توییدکننود  می

های گزاف مبادیه به سیاست وضع قیمت مضواعف در بوازار مهوسول شوود، اموا      هوزینه

هوای  قیموت »اخهالفی میان سول ملی و خوارجی نبوود  و بوازار از قاعود       که هیچزمانی

-آمیز میوی کند، اسهفاد  از ای  اسهراتژی به ایجاد رقابت مکارانه یا تبعیضسیر« یکسان

 انجامد.

گذاری دوگانه مانع تجارت آزاد اسوت و موازنوه اقهصوادی را بورهم     اگرچه قیمت 

زند اما امری غیرقانونی تلضی نشد  و بهی در برخی از صنایع بسیار رایج است، مگر می

کوه در آن صوورت    به بوروز دامپینود در بوازار شوود    که وضع قیمت مضاعف منجر آن

مویالدی در اسوپانیا    6332کنند. به عنوان مثال، تا سایوان دهوه    ها با آن مخایفت میدویت

فروشانی که قصود فوروش   تری برای عمد توییدکنندگان محصوالت دارویی قیمت سایی 

-کوه بورای عمود      بوایی  کردنود، در اقالم دارویی در داخل کشور را داشهند تعیوی  موی  
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فروشانی که قصد صادرات همان محصول را داشهند ای  مبلغ بسیار باالتر بوود. سوس از   

ای از گذشت مدت زمان کوتاهی سیاست توییدکنندگان اسپانیایی با اعهراضوات گسوهرد   

های اروسوایی رفهوار اسوپانیا بوه      سوی اعضای اتحادیه اروسا مواجه شد، زیرا به زعم مضام

 کرد  استدر اروسا یعمه وارد ساخهه و قوانی  تجاری اتحادیه را نیز نضض  تجارت آزاد

(Inno-group, 2014:8-10; Rice,2010) کمیسیون اروسوایی اعوالم داشوت    7226. در سال ،

و مواد    6«عملکرد اتحادیه اروسایی»معاهد   626رفهار توییدکنندگان اسپانیایی نضض ماد  

ادیه اروسا محسوب شد  و ای  دویت باید فوراً نسوبت  کمیسیون اتح 7«قانون رقابت» 86

. (Goldschmidt & Lanz,2001:16-21) به بذف موانع تجواری ایجواد شود  گوام بوردارد     

هرچند توییدکنندگان دارویوی اسوپانیا از بکوم صوادر  از سووی کمیسویون تجدیودنمر        

داد  و گوذاری خوود را تغییور    خواهی کردند اما در نهایت مجبوور شودند روش قیموت   

رفهارشان را با ایگوی قیمت وابد تعبیوق دهنود. مضاموات اسوپانیا مسوئوییت نموارت و       

عهود  گرفهنود و توییدکننودگان     هماهنگی نمام قیمت وابد در بازارهای مشهرک را بور 

دارویی نیز با انعضاد قراردادهای بسیار جزئی، عمود  فروشوان را مکل وف کردنود کوه در      

ها اعالم کنند. ای  عمل دویوت را قوادر   ود را به کارخانهفواصل معی  جزییات فروش خ

ساخت تا به صورت شفاف از میزان فوروش داخلوی و صوادرات محصووالت دارویوی      

آگاهی یابد. همچنی  به موج  ای  رفهار چنانچوه قیموت صوادرات در اتحادیوه اروسوا      

داخوت یارانوه از   یافوت توا بوا سر   های تویید بود دویت ای  امکوان را موی  تر از هزینهنازل

 فروشندگان خود بمایت کند.

گوذاری مضواعف، تعیوی     خصووص قیموت   یکی دیگر از مبابث مورد مناقشه در

های کشورهای صادرکنند  انرژی عمدتاً با هدف بمایت از کارخانه قیمت انرژی است.

سایی  دسهی خود و همچنی  بورای مصوارف داخلوی، بوه کنهورل قیموت بووز  انورژی         

دهنود. کنهورل قیموت    قیمت آن را به صورت صوری و غیرواقعی کاهش موی سرداخهه و 

منجر به تفاوت فابش قیمت انرژی میان توییدکنندگان داخلی و توییدکنندگان خوارجی  

شود و بنا به نمر اقهصاددانان در درجه اول به نفوع توییدکننودگان محصووالتی ماننود     می
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. TFEU: Treaty on the Functioning of the European Union. 
2. EC: European Competition Law 
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که توییدکنندگان صونایع داخلوی بهوای      یآنجای آالت و مواد شیمیایی است. از کود، آه 

سردازند، ای  شورایط اثورات مخربوی بور روی تووان توییود       واقعی انرژی در بازار را نمی

برند ها با توییدکنندگانی که از قیمت سایی  بهر  می واردکنندگان کاال گذاشهه و رقابت آن

  (Mathur, 2014:30-31).  سازد را ناعادالنه می

ه کشورهای صادرکنند  انرژی از کنهرل قیمت در ای  بوز  دنبال هدف دیگری ک 

کنند، تشویق توییدکنندگان داخلی به صادرات کاالها و خدمات است. بدی  ترتیو ،  می

کارخانوه خوود، در    تر برای تأمی  انرژی اوییهتوییدکنندگان داخلی با سرداخت مبلغ نازل

ههوری برخووردار شود  و بوا سوایی  آوردن      مضایسه با توییدکنندگان خارجی از موقعیت ب

توانند صادرات بیشهری انجام دهند. هرچند هدف مزبور کمهر موورد  های تویید میهزینه

هوا بورای بهبوود سوعح     ها قرار گرفهه اما گاهی مشاهد  شود  کوه دویوت   اسهضبال دویت

هوای  انوه یار»ها که از آن تحت عنوان صادرات خود به آن توسل جویند. ای  اقدام دویت

 کند.شود، رقابت سایم و تجارت آزاد جهانی را با اخالل روبرو مینیز یاد می 6«سنهان

گذاری دوگانه بر ای  باور اسهوار هسوهند کوه   بسیاری از طرفداران اسهراتژی قیمت

شود میزان تمایالت جهانی نسوبت   سیاست تعیی  دو قیمت برای یک محصول سب  می

های فسیلی کاهش یابود و بوه   و ضروری همانند سوخت به مصرف برخی کاالهای مهم

هوا  ها بهر  ببریم. از سووی دیگور، آن  تری بهوانیم از آنزمان بیش  ای  ترتی  برای مدت

کنند که اگرچه اتخاذ سیاست وضع قیمت مضواعف منجور    هموار  بر ای  نکهه تأکید می

هوا درصودد هسوهند توا بوا      شود، اما دویتبه اععای یارانه و بمایت از برخی صنایع می

ها را برای ورود به بازارهای جهانی آماد  سازند و تضویت توانایی توییدکنندگان خود آن

گوذاری مضواعف   ها را بذف کنند. در مضابل، مخایفی  اسهراتژی قیموت به تدریج یارانه

معهضدند تعیی  دو قیمت مهفاوت برای یک کاال یا خودمت باعوث گسوهرش تبعویض در     

چنوی ، ایو  سیاسوت سوب      دهد. هوم زاد شد  و رقابت مکارانه را افزایش میتجارت آ

خصوص کاالهای ضروری و بیاتی بازار سیا  ایجاد شد  و نهایهواً صوادرات   شود در می

اند بوا آسوی    های بمایهی در نمر نگرفههرا که برای توییدکنندگانشان برنامه کشورهایی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Hidden Subsidy 
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 .(Hoff, 2014:11-14) جدی روبرو سازد

 

 سازمان جهانی تجارت انرژی و .2

چنانچه گذشت تعیی  قیمت انرژی بوه یکوی از مسوائل بحوث برانگیوز در دنیوای       

تجارت تبدیل شد  است. ای  بدان علت است که انرژی رک  الینفک تجارت محسوب 

های تجاری به طور مسهضیم و یا غیرمسوهضیم موورد اسوهفاد      شد  و تضریباً در تمام بخش

گیرد. به عبارت دیگر هم اینک کلیه وابدهای توییدی، صنعهی و مصرفی بورای  قرار می

بیات خود ناگزیر به اسهفاد  از انرژی هسهند. از ای  رو، سوازمان جهوانی تجوارت بوه     

کنند  قوانی  تجاری به ساماندهی وضعیت تجوارت انورژی و    تری  نهاد تنمیمعنوان مهم

کنیم مخهصراً به ای  نکهه کوه آیوا   مت سعی میدر ای  قس. مسائل مربوط به آن سرداخت

هوای  گنجد یوا خیور و چوایش   اساساً تجارت انرژی در قلمرو سازمان جهانی تجارت می

 گذاری آن از منمر قوانی  ای  نهاد بپردازیم.قیمت

 

 جایگاه انرژی در سازمان جهانی تجارت -2-1

تجارت موورد   ای  بضیضت وجود دارد که تا چندی  سال انرژی در سازمان جهانی

شد کوه بووز    توجه قرار نگرفهه است و یا دست کم از رویه اعضا اینگونه برداشت می

 .انووورژی از شووومول قووووانی  گوووات و سوووازمان جهوووانی تجوووارت خوووارر اسوووت  
(UNCTAD/ITCD/TSB/9, 2000:14) مخهلفی برای ابراز چنوی  دیودگاهی وجوود     دالیل

دارد: نخست، هیچ کدام از کشوورهای اصولی توییدکننود  و صوادرکنند  نفوت و دیگور       

هوای نفهوی ماننود    نبودنود. دوم، کارتول   6312ها جز اعضای اوییه و موسس گات انرژی

دادند خارر از قوانی   جهانی تجارت به کس  و کار ترجیح می 6«هفت خواهر»شرکت 

هوای نسوبهاً    سووم، توا مودت   ( 676: 6934)شیروی، خود ادامه داد  و سود به دست آورند. 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
تا اواخر دهه  6312از اواسط دهه . شرکت هفت خواهر: یک اصعالح مهداول برای هفت شرکت چندملیهی نفهی است که  6

. ای  هفت شرکت عبارت اند از: بی سی، اکسون، رویال داچ شل، گایف میالدی، صنعت نفت را تحت سلعه خود داشت 6322
 موبیل و شورون.اویل، تکزاکو، 
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طوالنی انرژی و مشخصا نفت به عنوان یوک کواالی اسوهراتژیک معورح بوود  و نضوش       

بنوابرای    (؛678: 6981)نصویری،   سس از آن داشهه اسوت  های جهانی اول ومهمی در جند

بر سر کنهرل ذخایر تصمیم گرفهند که ای  کواالی  ها برای جلوگیری از بروز تنش دویت

هوای  ترتیو  جنبوه  اسهراتژیک را در زمان مذاکرات گوات، از آن مسوهثنی کننود و بودی     

 های فنی گات را زیر سوال نبرد.سیاسی اسهراتژیک نفت، جنبه

مجموع عموومی ملول مهحود      6829ایوذکر، صودور قععناموه    عالو  بر موارد فووق 

 6388و گوزارش   تجدیدناسذیرشان ها بر منابع طبیعی ی دویتدرخصوص باکمیت دائم

دبیر کل سازمان جهانی تجارت ای  نمر را تضویوت کورد کوه تجوارت انورژی خوارر از       

بوا   6829 هقععنامو (WTO: S/C/W/52:1998). قلمرو صالبیت قووانی  گوات قورار دارد    

بر منوابع طبیعوی    هابیانی صریح و شفاف به ابعاد مخهلف اقهصادی اصل باکمیت دویت

گوذاری  قوانون سورمایه   وضوع  خود مانند بق انهضال، اسهفاد  و کنهرل منابع طبیعی، بوق 

خارجی در بوز  منابع طبیعی، تکلیف جامعه جهانی به همکاری بوا کشوورهای جهوان    

گوذاری خوارجی سرداخهوه اسوت     های سورمایه  نامه سوم و رعایت بس  نیت در موافضت

(A/RES/1803(XVII):1962). ی مزبور، اصل باکمیت دائمی بور منوابع   قععنامه  چنیهم

بایسوت در راسوهای   ها دانسوهه کوه موی   های عمومی را بق مردم و ملتو ثروت طبیعی

هوا  ها بوه آن بنابرای ، اصل باکمیت دائمی دویت توسعه ملی و به نفع ایشان اجرا شود؛

چوارچوب اسوهثنائات کلوی     دهد که برای بفظ منابع طبیعی خود و درای  امکان را می

 گات، اصول بنیادی  گات را نادید  بگیرند.

نیوز اقودامات اعضوا در جهوت     سازمان جهانی تجوارت  به موج  گزارش دبیرکل 

بفظ ذخایر تجدیدناسذیر خوود در صوورتی کوه بورای محدودسوازی توییود و مصورف        

و یا برای بفظ امنیوت ملوی دویههوا انجوام گرفهوه       (GATT: 1945, Art: XX (g)) داخلی 

منعبق با روح کلی گات است و به نووعی اسوهثنایی بور     (GATT: 1945, Art: XXI)باشد 

هوای  رسد انرژیرود. بر اساس گزارش دبیرکل، به نمر میاصول بنیادی  آن به شمار می

ت گوات خوارر   تجدیدناسذیر مانند نفت و گاز به صورت ضمنی از قلمرو شمول مضررا

 شد  است.
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و یوا   6312که نه تنها هیچ یک از قووانی  گوات    ایبهه باید به ای  نکهه توجه داشت

های سازمان جهانی تجارت به صرابت انرژی را از دایر  شمول خود خارر  نامه موافضت

های فسیلی مانند نفت از همان ابهدا توا بوه اموروز در جودول     سوخت نکرد  بلکه تعرفه

 (GATT: 1945, Art: II (a)) اشوار  قورار گرفهوه اسوت.    و امهیازات اعضوا موورد    هاتعرفه

که کلیه کاالهای تجواری دنیوا    6«گذاری کاالشد  شمار  سامانه هماهند»مضاف بر اینکه 

های اعضای سازمان جهوانی تجوارت نیوز بوه     کند و مبنای جدول تعرفهبندی میرا طبضه

 آن اخهصاص داد  است مشهضات و خام سهروشیمی رود، بخشی را به موادشمار می

(Harmonized System Convention, Chapter 27). 

ایبهه ای  ایراد هموار  معرح بود  است که اعضای سوازمان جهوانی تجوارت، هویچ     

های مندرر در سامانه مزبوور ندارنود و از   آوری درخصوص سایبندی به تعرفهتعهد ایزام

اموا   عوار  گمرکی سنگینی برای واردات ای  قبیل کاالها وضع کنند؛توانند ای  رو می

ای  بضیضت را نباید از نمر دور داشت که هیچ یک از اعضای سوازمان جهوانی تجوارت    

 هایی مغایر با اصل رفهار ملی نیسهند.مجاز به نضض اصول اوییه گات و اتخاذ رویه

ت و سوازمان جهوانی تجوارت    الزم به ذکر است که علیرغم وجود قوانی  مهعدد گا

. درخصوص تجارت انرژی، در عمل ای  مسئله اغل  اوقات نادید  گرفهوه شود  اسوت   

ای در طول تواریخ، جهوت گسوهرش    که تغییرات قابل مالبمهبدی  ترتی  با وجود ای 

هوای  قلمرو شمول انرژی در سازمان جهوانی تجوارت صوورت سوذیرفت اموا سیچیودگی      

مسائل بل نشد  مهعددی سیش روی سازمان قرار گیرد. بوه  تجارت انرژی سب  شد  تا 

را بوه  « خدمات انورژی »عنوان مثال، در دور دوبه اعضای سازمان جهانی تجارت عمالً 

عنوان یک موضوع مسهضل به رسمیت شناخهند اما ای  سوازمان تواکنون موفوق بوه ارائوه      

نیز یوک جودول    تعریفی از محصوالت انرژی نشد  و فهرست مربوط به خدمات انرژی

 موقهی است.

هوای مخهلوف   مسئله دیگر دشواری تفکیک میان کواال و خودمات انورژی در جنبوه    

تر معامالت تجواری انورژی در سوعح جهوانی در واقوع هور دو       تجاری است، زیرا بیش

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Harmonized Commodity Description and Coding System 
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هلنود و  « آیملوو »شوهرداری   تووان بوه قضویه   خصوص میگیرد. در ای بخش را در برمی

انورژی بور    کنند توزیع هایرقابت شرکت ای  کشور دربار « آی.جی.سی»شرکت انرژی 

 اشوار  کورد   -موافضهناموه محودودیت واردات ایکهریسوهه    -سر خدمات منافع عموومی  

(Almelo V. Energiebedrijf IJsselmij: 1994).    به موج  ای  دعوی، دیووان دادگسوهری

وان یوک کواالی تجواری در    اروسایی انرژی ایکهریسهه را نه به عنوان خدمات بلکه به عن

نمر گرفهه است. با ای  وجود، سازمان جهانی تجوارت در ایو  بووز  از انورژی نیوز از      

که در کشورهای اروسایی بحث بر سر کاال یا تر است؛ در باییهای اروسایی عض  دادگا 

خدمت بودن انرژی ایکهریسهه است، سازمان جهوانی تجوارت انورژی بورق را در هویچ      

 نداد  است. گروهی قرار

بوه  « کواالی مشوابه  »آمیز در خصوص انرژی، تشخیص یکی دیگر از مسائل مناقشه

شوناخت   .(GATT: 1947, Art: III (2), (4)) واسعه قوانی  سازمان جهانی تجارت اسوت  

های فسویلی و تجدیدناسوذیر هسوهند،    های تجدیدسذیر مشابه انرژیای  امر که آیا انرژی

ها و عودم  ایوداد، عدم تبعیض، منع وضع تعرفهاصل دویت کاملهاعضا را ملزم به رعایت 

هوای تجدیدشووند  و   کند. به عبارت دیگر، شبیه سنداشوه  انورژی  ها میتخصیص یارانه

فسیلی منجر به افزایش تعهدات اعضا و مسئوییت آنان خواهود شود. عوالو  بور مووارد      

 ن جهوانی تجوارت بوه شومار     هوای سوازما  ایذکر، ترانزیت انرژی نیز از دیگر چایشفوق

که انرژی در سازمان جهانی تجارت تعریف نشد  است، بمل و نضول  رود. از آنجاییمی

 GATT:1947, Art: V) مورد تردید واقع شد  است 4ای  قبیل کاالها نیز به موج  ماد  

انهضوال انورژی   ها و یوا  که آیا زیرساخت . به عنوان نمونه، ای  مسئله مشخص نیست((1)

شوود یوا خیور    سط خعوط یویه جز  بمول و نضول و آزادی ترانزیوت محسووب موی     تو

(Azaria, 2015:560). 

با بررسی سوابق مذاکرات چند جانبه تجاری و قوانی  سازمان جهوانی تجوارت در   

یابیم که اگرچه در ادوار مذاکراتی و اسناد مربوط به آن مسهضیماً به انرژی اشار  نشد  می

شکنی، موانوع فنوی فورا    ، قیمت6های مهعددی مانند موافضهنامه یارانه نامه موافضتاست، اما 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. SCM: Agreement on Subsidies and Countervailing Measures  
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های کشورهای توییدکننود    که بر سیاست را  تجارت و غیر  در ای  سازمان وجود دارد

 گذارد.انرژی اثر می

در بال باضر، وضعیت بخش انرژی در سازمان جهوانی تجوارت ماننود وضوعیت     

دور اروگوئه است که نوه کوامالً از تصومیمات چندجانبوه     محصوالت کشاورزی قبل از 

. سویر  (Marhold, 2013:4)گیورد   تجاری مسهثنی شد  و نه کامالً در بووز  آن قورار موی   

سونهی انورژی در    های توسعهدهد که سیاستتاریخی تحوالت انرژی به خوبی نشان می

 ه تغییرات اساسی دارد.های خارجی و بهی خدمات نیاز بگذاریها، سرمایهبوز  یارانه

از سوی دیگر، عالقه روزافزون کشورهای اصلی صادرکنند  انورژی بوه ایحواق در    

های مزبور مجبوور  دویتگذشهه موج  شد تا سازمان جهانی تجارت نسبت به دو دهه 

سازی انرژی در کشور خود شوند. مذاکرات ایحاق کشوورهای   به آزادسازی و خصوصی

شان نضش  ن برای بفظ مزیت نسبی کاالهای خود و بازار داخلیدارند  انرژی، تالش آنا

 گیری قوانی  سازمان جهانی تجارت در بخش انرژی ایفا خواهد کرد.مهمی در شکل

 

 گذاری دوگانه انرژی در مذاکرات سازمان جهانی تجارت . قیمت2-2

تور بورای   گذاری دوگانه به معنی وضع قیموت کوم   تر ذکر شد، قیمتچه سیشچنان

تور ماننود نفوت بوه     کاالهای داخلی نسبت به کاالهای خارجی و یا فروش کواالی ارزان 

تور از سووی   گوذاری کوه بویش   برخی از کشورهای خاص اسوت. ایو  شویو  از قیموت    

-شود، اثرات سوئی بر رقابت عادالنه و تجارت بوی   کشورهای در بال توسعه اتخاذ می

های اقهصادی به مضابله با اخیر ابرقدرت ههگذارد. از ای  رو، در چند دایملل بر جای می

 اند.اند و عملکرد کشورهای در بال توسعه را به شدت مورد انهضاد قرار داد آن سرداخهه

یافهه و در بوال توسوعه درخصووص سیاسوت تعیوی       بحث میان کشورهای توسعه

  6318قیمووت مضوواعف بوورای کاالهووا و خوودمات و بووه طووور خوواص انوورژی بووه سووال 

 گوردد  بواز موی   7«منشوور هاوانوا  »و  6«ایمللوی تجوارت  سازمان بوی  »و تأسیس  میالدی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. ITO: International Trade Organization 
2. Havana Charter 
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.(Selivanova, 2008: 51)تری  محورهای مذاکرات تأسیس سازمان موذکور،  یکی از اصلی

سرداخه  به وضعیت تجارت انرژی و منابع طبیعی بود  کوه عمودتاً درخصووص ایجواد     

انباشهگی سهام و نوسانات قیموت کاالهوای   کنندگان، مصرف تعادل میان توییدکنندگان و

هوای   ناموه  های مهعددی مانند موافضوت  نامه گرفت. در ای  زمان، موافضتاوییه، صورت می

کنندگان جهت رسویدگی بوه مشوکالت    کاهش موانع تعادل میان توییدکنندگان و مصرف

قیمت، تجارت کاالهای اوییه، دسهرسی به قیمت عادالنه مصرف، جلوگیری از نوسانات 

هوا  ها در برابر مصارف غیرضروری، توسط دویتگسهرش منابع طبیعی و بفایت از آن

های مزبور، گسهرش مصرف  نامه بال موافضتبا ای  (Havana Charter, Art:56)تنمیم شد.

گیری از منابع طبیعی اوییه را به عنوان یک هودف در نمور   و توسعه صنایع ثانوی با بهر 

گذاری شد. بوه عنووان   های قیمتمنجر به بروز تغییراتی در سیاستداشهند و همی  امر 

-ها جهت کاهش قیمت منابع طبیعی از جمله گواز، سورمایه  مثال، بدنبال اقدامات دویت

نوویس منشوور   های نوینی در بخش سهروشیمی ایجاد شد. از سووی دیگور سویش   گذاری

توییدکنندگان داخلی به خاطر  هاوانا، موارد تثبیت قیمت کاالهای داخلی و یا منفعهی که

تلضوی نکورد. ایو     « یارانه صوادرات »آوردند را سایی  بودن قیمت مواد اوییه به دست می

بدی  سب  بود که بسیاری از کشورهای صادرکنند  انورژی در ایو  موافضهناموه بضوور     

هوی و  نداشهند و سایر اعضای موسس مانند هلند، نروژ و بریهانیا نیز در آن زمان منابع نف

. ایبهوه الزم بوه ذکور اسوت کوه      (Selivanova, 200:52) گازی خود را کشف نکرد  بودند 

گوا  تأسویس نشود و    های ایاالت مهحد  هیچ ایمللی تجارت به علت مخایفت سازمان بی 

هوا در تعیوی  قیموت و    دویوت  ایذکر سب  شد، صوحت دخایوت  های فوقمجموع اتفاق

وص انورژی در آن زموان نامشوخص بواقی     گذاری مضواعف درخصو  های قیمتسیاست

 بماند.

یافهه به ویوژ  ایواالت   ، باعث شد برخی کشورهای توسعه6322بحران نفهی در دهه 

مهحد  آمریکا، برای اطمینان یافه  از ای  مسئله که کشورهای صادرکنند  انورژی، دیگور   

هش داد  و های آنوان را کوا  سازند، فرصتصادرات ای  کاال را با محدودیت مواجه نمی

 گووذاری دوگانووه را بووه طووور جوودی در مووذاکرات توکیووو معوورح کننوود        قیمووت
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 .(Venn, 2013:161)گا  در با مخایفت و سافشاری بسیاری از کشورها، مذاکرات هیچ هایبه

  قای  یک موافضهنامه مؤثر امکان تجلی سیدا نکرد.

درصدد برآمدنود  نزدیک به د  سال بعد، در خالل دور اوروگوئه بار دیگر کشورها 

 گوذاری مضواعف را در نشسوت وزیوران گوات بول کننود        مشکالت ناشوی از قیموت  

.(Stewart,1993:472)  دور اوروگوئه، دو رویکرد مهفاوت بروز سیودا کورد؛ برخوی از     در

کشورها که عمدتاً نیز در بال توسعه بودنود، خواسوهار محدودسوازی بیشوهر صوادرات      

دسهرسی محدود به بازارهای جهانی و منابع طبیعی اوییه ها، بودند. در مضابل سایر دویت

سنداشهند. از ای  رو، هیئت خاصوی بوه منموور بررسوی      را خعری برای تجارت آزاد می

تجارت محصوالت انرژی بنیان، دسهرسی به منابع طبیعی و اقدامات محدودکنند  اعضوا  

کشورهای عضو جامعوه   عالو  بر ای ،. (Uruguay Report, 1987: para.11)تشکیل یافت 

اروسا و ایاالت مهحد  آمریکا سیشنهاد دادند تا گات، با مدنمر قورار دادن بوق باکمیوت    

 شوان تکلیوف برخوی مسوائل ماننود رویوه      های صاب  انورژی بور منوابع طبیعوی    دویت

گوذاری مضواعف را    هوای صوادراتی و قیموت   کشورهای صادرکنند  انرژی، محودودیت 

. به زعوم ایشوان، سیاسوت وضوع قیموت      (Uruguay Report, 1989:para.5)مشخص کند 

دوگانه با تفویض امهیازات غیرواقعی بوه توییدکننودگان داخلوی، تجوارت جهوانی را بوا       

های صوادرکنند   ها بر ای  باور بودند که رفهار دویتساخت. ای  دویتآسی  مواجه می

گیرنود، بوا مفهووم    نمور موی  انرژی و مزایایی که آنان برای توییدکنندگان داخلی خود در 

بایسوت بعوور آزادانوه    مغایرت دارد و قیمت کاالهای انورژی بنیوان موی    6«مزیت نسبی»

7توسووط بووازار و بوور مبنووای میووزان عرضووه و تضاضووا تعیووی  شووود      
(MTN.GNG, 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Comparative Advantage 

مفهوم   یارزانهر. به ا متیکمهر و ق ینسب نهیبا هز ییو صدور کاال دیکشور در توی کی ییعبارت است از توانا ینسب تیمز. 2
خواهد کرد و در مضابل،  دایو صادرات آن کاال تخصص س دیدر توی دارد ینسب تیمز یخاص یکه در کاال یکه هر کشور

  یتضاضا کنندگان را ساسخگو باشد. اگر ا ازیکشورها وارد خواهد کرد تا ن ریاندارد از س ینسب تیرا که در آنها مز ییکاالها
و  یصادرات یدر کاالها ینسب تیدهند  مز نشان تواند یدر آن صورت وجود صادرات م م،یریرا بپذ ینسب تیاز مز فیتعر

هدف از مزیت نسبی که یک اصل سذیرفهه شد  در  باشد. یواردات یدر کاالها ینسب تیدهند  عدم مز  وجود واردات نشان
شود، تسهیل تجارت و انهفاع طرفی  معامله است. در ایملل است و در امور تجاری نیز به طور گسهرد  رعایت میتجارت بی 

که در  دهدکه در نمر گرفه  قیمت ترجیحی از سوی دویت برای منابع طبیعی به توییدکنندگان داخلی ای  امکان را میبایی
-یک شرایط ناعادالنه در مضایسه با توییدکنندگانی که از چنی  امهیازی برخوردار نیسهند، قرار گیرند و بدی  ترتی  توان رقابهی
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.1988/NG10/W20: note.245) (Mathur, 2014: 9) (Selivanova, 2008:54)  دویت اسهراییا

های داخلوی کوه بور تجوارت کاالهوای       ا تشدید قوانی  مربوط به یارانهنیز سیشنهاد داد ب

 گوذاری دوگانوه را بول کننود    روی قیموت  گوذارد، مشوکالت سویش   انرژی بنیان اثر می

(MTN.GNG,1987/NG10/5: para.7). 

، تعوودادی از نماینوودگان در گوورو  مووذاکر  کننوود  در خصوووص    6332در سووال 

تواند بوه  های تعیی  قیمت منابع طبیعی مید سیاستمحصوالت انرژی بنیان، اعالم داشهن

. از ایو  رو، الزم  (MTN.GNG, 1988/NG3/19: para.7)طور مسهضیم سوبسید تلضی شود 

گذاری ثابت ترغی  شوند و از ارائه یارانوه یوا بازارشوکنی    ها به شیو  قیمتاست دویت

محودودیت صوادرات منوابع     بپرهیزند. در مضابل برخی دیگر از نمایندگان اعهضاد داشهند،

گات است. به موج  مواد مذکور، اسوهثنائات عموومی و    72و  66طبیعی منعبق با مواد 

محدودیت صادرات به علت موارد بحرانی یا بفوظ منوابع طبیعوی تموام شودنی، اموری       

ای انعکواس   ناموه  سذیرفهنی است. اما اسهدالالت هیچ یک از نماینودگان، تحوت موافضوت   

ها بور منوابع   گذاری انرژی با بق باکمیت دویتامر آن است که قیمت نیافت. علت ای 

بوار  بسویار     ای  ها درشان، مسهضیماً سیوند خورد  است. از ای  رو، عملکرد دویتطبیعی

برانگیز اسوت. سیاسوت تعیوی  قیموت منوابع طبیعوی از جملوه انورژی، از سووی           بحث

که سیاست مزبور رو به از آنجایی شود و کشورهای صادرکنند  نوعی یارانه محسوب می

گوذاری مضواعف در دور   افزایش اسوت، جوای تعجو  نداشوت کوه موذاکرات قیموت       

 اوروگوئه با شکست مواجه شود.

بر روی تجارت، باعث شد بعود از تأسویس    گذاری دوگانه انرژیاثرات سو  قیمت

، 6هخصووص اداموه یابود. در دور دوبو     سازمان جهانی تجوارت نیوز موذاکرات در ایو     

مهحد  آمریکا بار دیگر بیان داشت که رویه تعیوی  قیموت ترجیحوی بورای منوابع       ایاالت

تواند به طبیعی از سوی کشورهای صادرکنند  انرژی همچنان ادامه دارد و ای  مسئله می

                                                                                                                   
شود ای افزایش یابد. ای  اقدام که منجر به بر هم خوردن نمام تجارت آزاد و شرایط بازار عادالنه میشان به شکل غیرمنصفانه

 مزیت نسبی مغایرت دارد.  با هدف و فلسفه
1. Doha Development Round (2001) 



 
 گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان جهانی تجارتقیمت 149

6تجووارت آسووی  وارد سووازد 
.(TN/RL/W/78, 2003)  نماینوودگان ایوو  دویووت اعهضوواد 

 تور بورای   ه به توییدکنندگان داخلوی و تعیوی  قیموت نوازل    ها با اععای یاراندارند، دویت

مواد اوییه به نسبت قیمت جهانی و همچنی  از طریوق کنهورل قیموت و تضومی  ارزش     

کنند. نمایندگان جامعه اروسا نیز ابوراز داشوهند،    ای ایجاد میبازار، مزیت نسبی غیرعادالنه

و کوافی نیسوت و بایود یوک      ها موؤثر خصوص یارانه قوانی  سازمان جهانی تجارت در

گووذاری مضوواعف انوورژی اتخوواذ شووود    قیمووت بوول مناسوو  بوورای برخووورد بووا   را 
7
.(TN/RL/GEN/135, 2006)          9از ایو  رو، اعضوای جامعوه اروسوا سیشونهاد دادنود مواد 

ها و اقدامات مهضابل اصالح شود. سایر کشورهای واردکنند  انرژی نیز  نامه یارانه موافضت

گذاری مضاعف برطرف نشود، وضوعیت تجواری   انچه مشکالت قیمتایهار داشهند چن

 هوا بورای جبوران خسوارات وارد  تنهوا     آنان با خعر رو به رو خواهد شد و ایو  دویوت  

 (TN/RL/W/232, 2008). توانند از اقدامات مهضابل بهر  گیرند می

 گونه اسوهدالل کردنود کوه تووان    کشورهای در بال توسعه، در مضام ساسخگویی ای 

کند برای تأمی  رفوا  عموومی و ارتضوا سوعح توییودات      اقهصادی محدود آنان ایجاب می

تر برای انرژی در داخلی خود، در تعیی  قیمت دخایت کنند و در نمر گرفه  قیمت نازل

هوا  چنوی  ایو  دویوت   داخل کشورشان به هیچ عنوان به معنای اععای یارانه نیست. هوم 

 اسذیرشووان دارای مزیووت نسووبی واقعووی اسووت   ن معهضدنوود، منووابع طبیعووی تجدیوود   

(TN/RL/W/107, 2003:para.28)
9. 

اگرچه دور دوبه با هدف از بی  بردن فاصله میوان کشوورهای در بوال توسوعه و     

های اعضا در مسائل مخهلف باعث شود،  یافهه تشکیل شد، اما مخایفتکشورهای توسعه

دست نیابود. فلوذا نگرانوی کشوورهای     ای  مربله از مذاکرات نیز فعالً به نهیجه معلوبی 

واردکنند  دربار  سیاست وضع قیمت مهفاوت برای انرژی همچنوان نیوز وجوود دارد و    

های مذکور به علت موانع سازمان جهانی تجارت در رابعه با انرژی، ترجیح دادند دویت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. WTO: Negotiating Group on Rules: Subsidies Disciplines Requesting Clarification and 

Improvement: Communication from the United States. 
2. WTO: Negotiating Groups on Rules: SUBSIDIES: Submission of the European 

Communities 
3. WTO: Negotiating Groups on Rules: NEW DRAFT CONSOLIDATED CHAIR TEXTS 

OF THE AD AND SCM AGREEMENTS. 
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 نند.های دو یا چندجانبه مرتفع ک نامه مسائل مربوط به بوز  انرژی را در سعح موافضت

 

 گذاری مضاعف انرژی در رویه کشورها. قیمت2-3

-کامله»و  6«رفهار ملی»دانیم، سازمان جهانی تجارت هموار  بر دو اصل که میچنان

اسهوار است و سیاست وضع قیمت نیز از ای  امر مسوهثنا نخواهود بوود. از ایو       7«ایوداد

بوداکثر قیموت کاالهوا و    ها از ای  بق برخوردارند که بوداقل و یوا   رو، اگرچه دویت

. بوا  خدمات خاص خودشان را تعیی  کنند، اما نباید دو اصل مهم فوق را نادید  بگیرنود 

، در عمل گا  شاهد آن هسهیم که کشورها با مداخله در بازار و تنمیم بوداقل  وجود ای 

 گیرند.آمیز در سیش میو بداکثر قیمت، رفهاری تبعیض
هوا نبایود در موورد    مومی تعرفه و تجوارت، دویوت  نامه ع موافضت 9موج  ماد    به

ای عمل کنند که مهضم  بمایت از تویید داخلوی  محصوالت وارداتی یا داخلی به گونه

باشد. به عبارت دیگر، اعضا ملزم هسهند نسبت به کاالهای مشوابه بوا توییودات داخلوی     

هوای  طورف »هموی  مواد  نیوز     3چنی  وفق قسومت  خود رفهار یکسانی اتخاذ کنند. هم

کنند که اقدامات مربوط به کنهرل بداکثر قیموت داخلوی بهوی اگور بوا      مهعاهد تائید می

کننود    های مهعاهد عرضوه تواند برای منافع طرفدیگر مضررات ای  ماد  منعبق باشد، می

های مهعاهدی بار داشهه باشد. بنابرای ، طرف محصوالت وارد شد  به کشور، آثاری زیان

بار تا سور بود    آورند، به منمور اجهناب از ای  آثار زیانتی را به عمل میکه چنی  اقداما

سیاست کشورها  9«.های مهعاهد صادرکنند  را در نمر خواهند گرفتامکان، منافع طرف

گذاری انرژی و موضوع تعیی  قیمت مضاعف بوه چایشوی جودی در سوازمان     در قیمت

جهی سیراموون قابلیوت اجرایوی    هوای قابول توو   جهانی تجارت تبدیل شد  است و بحث

 قوانی  ای  سازمان، میان اعضا در گرفهه است.

-های اخیر به سازمان جهانی تجارت سیوسهند و همهایی که در سالبرخی از دویت

تر انرژی در داخل کشوور بوه   های در بال ایحاق از رویه تعیی  قیمت سایی چنی  دویت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. National Treatment 
2. MFN: Most Favored Nation 
3. Article III & III (9) 
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ها، مزیت نسبی ایشان در انرژی است. عالو  بر کنند. به اعهضاد ای  دویتشدت دفاع می

خصوص محصوالت انرژی بنیان مانند گاز طبیعوی، هویچ قیموت مشخصوی در      ای ، در

 بازار جهانی وجود ندارد.

 7224در زمان ایحاق دویت عربسهان سعودی به سازمان جهوانی تجوارت در سوال    

ای واردکنند  انورژی  وضع قیمت مضاعف انرژی از سوی ای  دویت مورد انهضاد کشوره

قرار گرفت. ای  امر باعث شد عربسهان سعودی در موذاکرات ایحواق بوه شودت تحوت      

را بوذف کنود    6دوگانه مربوط به مایع گواز طبیعوی   فشار قرار بگیرد و در نهایت قیمت

مایع گاز طبیعی در صنایع داخلوی   (WT/ACC/SAU/61, para: 26).( 6934:72)شیروی، 

 رسوید. توری نسوبت بوه قیموت صوادراتی آن بوه فوروش موی        یی عربسهان با قیموت سوا  

 (Mitthrop & Christy: 2011: 259-293)      ای  ماد  از مشهضات نفت خوام بوود  و بوا گواز

تر در دسهرس قرار دارد، مهفاوت است. برخی از اعضوای سوازمان   که بیش 7طبیعی مایع

شوود  باعوث موی  جهانی تجوارت، ایهوار داشوهند کوه قیموت نوازل موایع گواز طبیعوی          

شوود.  مند شوند و ای  مسئله موج  نگرانی آنان میتوییدکنندگان عربسهان از یارانه بهر 

گونه اسهدالل کرد که قیمت فروش داخلوی موایع گواز    دویت عربسهان در مضام ساسخ ای 

کننودگان  اساس قراردادهای بلندمدت منعضد شد  میان توییدکنندگان و مصرف طبیعی بر

چنی  ای  دویت اعالم منعبق با قیمت تعیی  شد  از سوی بازار جهانی است. همبود  و 

تعیوی  شود  توا     ایگونوه بوه داشت که قیمت مایع گاز طبیعی بنا بر مالبمات تجواری،  

های تویید را سوشش دهد و سود معضویی را هم برای توییدکنندگان در نمر بگیورد.  هزینه

دهنود    لوی و صوادراتی موایع گواز طبیعوی نشوان      به زعم ای  دویت، اخهالف قیمت داخ

ها، بازاریابی و غیر  اسوت. فلوذا   های گزاف صادرات در بوز  انهضال، زیر ساختهزینه

کنندگان اعم از عربی و غیرعربوی بودون   عربسهان، مایع گاز طبیعی را برای تمام مصرف

 کند.گونه تبعیضی تأمی  میهیچ

، 6334نووامبر   74شورای وزیران عربسوهان در   68با ای  وجود، در قععنامه شمار  

صنایع ملی عربسهان که از گاز موایع ماننود، بوتوان،    » نمایندگان ای  دویت اذعان داشهند:
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. NGL: Natural Gas Liquids 
2. LNG: Liquefied Natural Gas. 
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توری  قیموت جهوانی    درصد کمهر از سایی  92کنند، سروسان و گازوئیل طبیعی اسهفاد  می

ی به انورژی اوییوه و   کنندگان در ماورا بحار، برای دسهرسسرداخت شد  از سوی مصرف

توییدکننودگان اتوانول آمریکوا، در درخواسوت ضود      «. کنندخوراک سهروشیمی هزینه می

دامپیند خود، ای  موضوع را معرح داشهند که ارائه قیمت سایی  برای مواد خام مثل گاز 

شوود و  موی  6«بوتیول اتور   -مهیل تورت »ای موسوم به ای شدن ماد و مهانول باعث یارانه

 مهحوود  خواهوود شوود اموور منجوور بووه ایووراد خسووارت بووه صوونایع اتووانول ایوواالتهمووی  
.(U.S.A International Trade Commission, 1999:16) 

اتحادیه اروسا نیز نگرانی خود را از تحت تأثیر قرار گرفه  صنایع سهروشویمی خوود   

ان مهضوم   واسعه اقدامات عربسهان ابراز داشت. از نمر اتحادیه اروسوا، رفهوار عربسوه    به

اسووت. انجموو  توییدکننوودگان سهروشوویمی اروسووا، واردات محصوووالت  « یارانووه سنهووان»

 .(Mathur, 2014:31)دانند رقابت در بازار اروسا میمحل  سهروشیمی عربسهان را

نامه یارانوه   بسیاری از کارشناسان بر ای  باورند که اقدامات عربسهان، ناقض موافضت

اسواس   بور . (Selivanova, 2008) 7انی تجوارت نیسوت  و اقودامات جبرانوی سوازمان جهو    

که اقدامی یارانه محسووب شوود بایود:    ها و اقدامات جبرانی، برای ای نامه یارانه موافضت

نخست، یک کمک مایی از سوی دویت یا ارکان دویهی در قلموروی یوک عضوو وجوود     

-شهه باشود. هوم  وسیله مزیهی اععا شود؛ و سوم، جنبه خاص دا داشهه باشد. دوم، بدی 

هوای مزبوور   های اععایی یک دویت مضابله کنویم یارانوه  که بهوانیم با یارانهچنی  برای آن

های ممنوع و یا بداقل قابل تعضی  قرار داشوهه باشوند. بودی     یارانه بایست در زمر می

ها و اقدامات جبرانی، تحضوق سوه شورط را    نامه یارانه منمور نیز ضمیمه نخست موافضت

های خاص و ممنووع  های دویت به مشهریان داخلی خود در زمر  یارانهکه کمکآنبرای 

. دویت و یا نهادهای وابسوهه بوه آن بورای کاالهوای     6قرار گیرد، ضروری دانسهه است: 

-داخلی یا کاالهای وارداتی که در تویید و صادرات محصول دیگری بوه کوار بورد  موی    

فضوط بوه ایو  محصوول      . شورایط معلووب  7تری در نمور بگیورد؛   شوند شرایط معلوب

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. MTBE: Methyl Tertiary-Butyl Ether 

کارشناس تجارت « یوییا سلیوانوا»اسهاد دانشکد  بضوق دانشگا  اسلو و « دانیل فردریک ب ». براساس مکاتبات نویسند  با 7
  های مزبور نزد نویسند  محفوظ است.(. اسناد مصاببه7262انرژی مرکز تجارت و ترانزیت انرژی روسیه )
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اخهصاص یابد و شامل کاالهایی که توان رقابت با محصوول موورد نمور را دارنود و یوا      

. شرایط معلوب باید نفعی را ایجاد کند که منجر بوه تبعویض   9شود؛ کاالهای مشابه نمی

و  شود، به شرطی که کاالهای داخلی و وارداتی بدون هیچ محدودیهی در دسهرس باشند

-تر یکی از آنتنها مالک برای ترجیح یکی بر دیگری مالبمات تجاری مثل قیمت نازل

نامه و ضمیمه آن تنها نوایر   ها باشد. ایبهه باید تأکید داشت که شروط مندرر در موافضت

شووند را در بور    به کاالهای صادراتی است و کاالهایی که برای مصارف داخلی تویید می

ای کوه دویوت بورای موواد اوییوه موورد اسوهفاد  در        سوهان هزینوه  اموا در عرب گیورد؛  نمی

ای که بورای مصورف در داخول دریافوت     کند از هزینهمحصوالت سهروشیمی دریافت می

نامه، یارانه در صورتی ممنووع اسوت کوه     چنی  به موج  موافضتکند کمهر است. هممی

های فعال در ر تمام شرکتکه مواد اوییه با قیمت کمهر در اخهیا  بایی باشد، در« خاص»

گیرد و نه یک شرکت یا صونعت خواص. وفوق مواد      بخش سهروشیمی عربسهان قرار می

نمر از معیارهوا و  ای به صورت خودکار و صرفها، چنانچه یارانهنامه یارانه دوم موافضت

شود. یکی کنندگان قرار گیرد، یارانه خاص محسوب نمیشرایط عینی در اخهیار مصرف

-هوا، بهور   ز شرایط خاص بودن یارانه، تخصیص آن به تعداد محدودی از شرکتدیگر ا

ها و با توجه بوه  های خاص و یا اععای بدون تناس  آن به برخی از شرکتمندی بنگا 

نامه در مورد ضوابط تعیی   رسد موافضتهای اقهصادی آنان است. به نمر میتنوع فعاییت

محدودیت آشکاری برای اسهفاد  از یارانوه در   های خاص با ابهام مواجه است وشرکت

ها ایجاد کرد  است، زیرا هر صنعت خاصی از منابع اوییه خاص خود ای  نوع از شرکت

به ای  صنعت ممک  است آن را  صورت، اععای هر نوع یارانه کند و در ای اسهفاد  می

اععایی عربسوهان   هایدر چارچوب خاص بودن قرار دهد. برای قابل تعضی  بودن یارانه

به توییدکنندگان داخلی خود نیز شرایعی خاصی ماننود اثبوات ورود خسوارت و یعموه     

جدی به صنایع سایر کشورها الزم اسوت. اثبوات وجوود آسوی  جودی، خوود نیازمنود        

 .(Mathur, 2014:77)  های الزم و مورد به مورد استارزیابی

گوذاری دوگانوه در عربسوهان،    ه قیمتایذکر، اثبات ای  نکهه کبا توجه به موارد فوق

نامه یارانه و اقدامات جبرانی سازمان جهوانی تجوارت    یارانه تلضی شد  و ناقض موافضت
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-بال، مذاکرات ایحواق عربسوهان در خصووص قیموت      ای  باشد بسیار مشکل است. با

های مهضاضی ایحاق به سوازمان جهوانی تجوارت، دو    گذاری مضاعف، برای سایر دویت

های بازیابی محصوالت انرژی نیوز  ها باید به هزینهکه دویتایجاد کرد: نخست آنسابضه 

نمور از  بایسوت بودون تبعویض و صورف    که مواد اوییه طبیعی موی توجه کنند و دوم ای 

 کنندگان در دسهرس آنان قرار بگیرد تا یارانه محسوب نشود.تابعیت مصرف

گوذاری  سویه نیوز بحوث قیموت    سس از عربسهان، در زمان ایحاق دویوت فودرال رو  

هایی نمیر ، در بخش6مضاعف انرژی مجدداً معرح شد. سرویس فدرال تعرفه در روسیه

سرداخت. نکهه قابل توجوه دربوار  روسویه    برق، گرمایش، نفت و گاز به تنمیم قیمت می

 فودرال  تدویو  (Hoff, 2014: 8)  9قیمت انرژی در ایو  کشوور بوود.    7«گانه سه»وضعیت 

های صنعهی داخلی و مشوهریان خوود در مواورا بحوار سوه      روسیه، برای خانوارها، بنگا 

 بوه ایو    (WT/ACC/RUS/70 & WT/MIN (11)/2)قیمت مهفواوت در نمور گرفهوه بوود.     

کردند. های روسی برای مصرف برق و گاز یک قیمت ثابت سرداخت میترتی ، خانواد 

و کنهرل قیمت مصرف  1«بمایت اجهماعی»هدف دویت روسیه از ای  امر، اجرای طرح 

انرژی توسط خانوارها بود. عالو  بر ای ، اگرچه گاز و ایکهریسیهه در روسیه بوه بخوش   

ای از سهام ایو  دو  واگذار شد  است، اما بخش عمد  6و رائو 4خصوصی مانند گازسروم

کنهورل  هوای آن توسوط دویوت تنمویم و     شرکت همچنان در اخهیار دویت بود  و قیمت

. الزم به ذکر است که روسیه تا سیش از ایحاق خود، میوان قیموت انورژی بورای     شود می

کاربران صنعهی داخلی و قیمت بازار جهانی که از سوی مشهریان مواورا بحوار سرداخوت    

سازمان جهوانی  شد تفاوت فابشی قائل بود و همی  مسئله موجبات نگرانی اعضای می

بعضی از اعضوای سوازمان، قیموت تعیوی  شود  از سووی       از نمر  را فراهم کرد.تجارت 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. FST: Federal Tariff Service of Russia 
2. Triad Pricing 

گذاری مضاعف انرژی منحصر به تعیی  دو قیمت مهفاوت نبود  و بعضاً با وضع چند ذکر ای  نکهه ضروری است که قیمت. 3
کننودگان داخلوی،   مصورف دهد. به عنوان مثال، دویت روسیه با تعیی  بداقل سه قیمت مهفاوت برای قیمت مخهلف نیز رخ می

مانند اوکرای  و بالروس و مصرف کنندگان سایر کشورها  9«کشورهای مسهضل مشهرک ایمنافع»مصرف کنندگان عضو اتحادیه 
 ورزند.مضاعف مباردت می گذاریگیرد که به قیمتمانند اعضای اتحادیه اروسا نیز در زمر  کشورهایی قرار می

4. Social Protection 
5. Gazprom 
6. RAO 
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 روسیه با مالبمات جهانی تجارت سازگار نیست. اعضوای اتحادیوه اروسوا نیوز در ایو      

تور از مزیوت رقوابهی     مورد معهضد بودند صنایع داخلی روسویه بوا دریافوت قیموت ارزان    

-ای مصورف دهد، قیموت گواز بور   چنی ، برخی معایعات نشان میاند. همبرخوردار شد 

تر از هزینه تمام شود   درصد سایی  42تا  92کنندگان صنعهی در داخل ای  کشور بدود 

هوای بسویار   تویید گاز است. از نمر کارشناسان اتحادیه اروسا، روسویه بوا وضوع ماییوات    

 سنگی  در صادرات، نسبت به تمام صنایع انرژی خود انحصار ایجاد کرد  است.

اق اعالم داشوت کوه انورژی و منوابع طبیعوی تحوت       دویت روسیه در مذاکرات ایح

هوا بوق باکمیوت دارد. از نمور مضاموات      مایکیت ای  دویت بود  و روسیه نسبت به آن

روسیه، انعباق قیمت انرژی در داخل با قیمت آن در بازارهای جهانی نیواز بوه گذشوت    

هوای   رشکه بنا بر گوزا زمان دارد و به صورت تدریجی ممک  خواهد بود. مضاف بر آن

های ترجیحوی خوود را بوذف کنود،     بانک جهانی، چنانچه روسیه سیاست وضع قیمت

دهد. عالو  بر ای ، کارشناسوان روسویه   بیلیون دالر از دست می 2تا  4ساالنه در بدود 

اعهضاد داشهند که هیچ قیمت مشخصی برای مبادالت گواز در بازارهوای جهوانی وجوود     

اسواس عرضوه و تضاضوای     ها، قیمت جهوانی گواز بور   به عبارت دیگر، از نمر آن ندارد؛

یارانوه و    ناموه  اساس موافضت چنی  ادعا کرد برشود. دویت روسیه، همکشورها تعیی  می

اقدامات جبرانی سازمان جهانی تجارت رویه تعیی  قیمت انرژی در ای  کشور بوه هویچ   

توا قووانی  خوود در     شود. با ای  وجود، دویت روسیه مهعهد شود عنوان یارانه تلضی نمی

گذاری در بازار را نیز توسعه دهود.  مورد تعیی  قیمت گاز را اصالح کند و اصول قیمت

 که قیمت گاز در بازارهای داخلی و جهانی یکسان شود.  طوری  به

گذاری مضاعف، هنگام ایحاق عمان به سوازمان جهوانی تجوارت نیوز موورد      قیمت

که یکی از دویت عمان به رغم آن (WT/ACC/OMN/26, para: 22-23).بحث قرار گرفت 

تری  کشورهای صادرکنند  انرژی است، خود به تعیی  قیمت نفوت و ایکهریسویهه   اصلی

ورزد. در ای  کشور، قیمت نفت باالتر از قیمت جهانی در نمر گرفهوه شود    مبادرت می

گور، بوه منموور    است. ای  امر، از یک سو ریشه در مسائل مایی عمان دارد و از سوی دی

ترویج ایگوی صحیح مصرف است. اما عمان برای انرژی ایکهریسیهه به دییل بمایوت از  
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کند. یکی دیگر از موانوع سویش روی   های اجهماعی یارانه سرداخت میصنایع نوسا و طرح

های صادرات و واردات بوود  عمان برای سیوسه  به سازمان جهانی تجارت، وضع تعرفه

های صادراتی خوود ازجملوه تعرفوه صوادرات نفوت و      تمام تعرفه و ای  دویت سذیرفت

 مشهضات آن را بذف کند. 

بررسی وضعیت انرژی دویت ایران به عنوان کشوور مهضاضوی ایحواق بوه سوازمان      

جهانی تجارت نیز خایی از فاید  نیست. دویت ایران تواکنون بورای ایحواق بوه سوازمان      

توری  تعهودات دویوت    است. یکوی از مهوم   جهانی تجارت با موانع مهعددی روبرو بود 

گذاری انرژی و بذف یارانه بسویار  ایران جهت ایحاق به سازمان، اصالح سیاست قیمت

 کنوودبواالیی اسوت کوه ایو  دویوت بورای محصووالت سهروشویمی خوود سرداخوت موی           

 .(Tarr & Jensen, 2002: 3-8)       اجرای طرح هدفمنودی مصورف سووخت توسوط دویوت

سوازد،  گذاری دوگانه را منعکس موی که نمر موافضان و مخایفان قیمت ایران عالو  بر ای

تالش ای  کشور برای منعبق سازی قوانی  تجاری خود بوا معیارهوای سوازمان جهوانی     

 (Kojima, 2009: 43-44)دهد. تجارت را نیز نشان می

جمهوری اسالمی ایران، سوخت مورد نیاز وسایل نضلیوه خصوصوی    6986در سال 

بندی کرد و به دارندگان خودرو کارت هوشمند سوخت اععوا کورد.    را سهمیه و عمومی

بدی  ترتی ، دویت ایران برای مصرف سوخت میان انواع خودرو قائل به تفکیک شد و 

یافوت. ایو  عمول در    از ای  طریق از مصرف ماهیانه سوخت در کشور نیز آگواهی موی  

واردات سوخت را به نصف تضلیل داد، اموا  ابهدای امر نهایج بسیار معلوبی دربر داشت و 

کنندگان برای تأمی  سووخت موورد نیواز خوود بوا مشوکل       سس از گذشت مدتی مصرف

 مواجه شدند و همی  مسئله باعث شد در بوز  سوخت فسیلی بازار سیا  ایجاد شوود  

.(Kojima, 2009:43-44)   در ساسخ به بوادث سیش آمد ، دویت تصمیم به اصالح برخوی

، قیمت بنوزی  بوه   6983انی  گرفت. در نهایت با اصالبات صورت گرفهه در سال از قو

در  (Beaton & Clark 2016:6). سوبسید کامل، نیمه سوبسید و آزاد تضسیم شود   سه دسهه

دسهه دوم و سوم، قیمت بنزی  بدود چهار تا هفت برابر افزایش یافت و دویوت بورای   

تا چند هفهه مهوایی  ایش ناگهانی قیمت سوختجلوگیری از بروز مشکالت ناشی از افز
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کنندگان یارانوه سرداخوت کورد. ایو  اقودام      به ازای مصرف شصت ییهر بنزی  به مصرف

از ورود شوک اقهصادی به آن ممانعوت بوه عمول     دویت تا بدی بازار را آرام ساخت و

قیموت   آورد. دویت ایران با اتخاذ روش سلکانی به تدریج قیمت سوخت در کشور را به

به طور کامل یارانوه سووخت را بوذف     6939واقعی جهانی آن نزدیک کرد  و در سال 

تور از سوعح   بنوابرای  هور چنود وضوع قیموت سوایی        (Foroohar & Nasseri, 2015). کرد

کنندگان مهضم  نوعی بمایت ویژ  از افوراد   اسهاندارد جهانی و اععای یارانه به مصرف

 نیرومند ساخه  توییدکنندگان به بذف آن مبادرت ورزید.بود اما دویت ایران همگام با 

ایمللی تجاری، کلیه کشوورها را بوه   های بی اینک کشورهای توسعه یافهه و سازمان

کوشند تا تموام  کنند و در ای  راسها می گسهرش تجارت آزاد و بدون تبعیض ترغی  می

بایست بوه منموور   نیز می موانع را از سر را  بردارند، همچنی  کشورهای در بال توسعه

آمیوز  افزایش روابط تجاری خود با سایر کشوورها از اتخواذ هور نووع سیاسوت تبعویض      

هوای دیگوری مهوسول شووند.     اجهناب ورزید  و برای تضویت توان اقهصادی خود به را 

گذاری دوگانه انرژی اگرچه ممک  است مغایر با قووانی  تجوارت آزاد و    سیاست قیمت

رسد، اصالبات قوانینی کوه از سووی سوازمان جهوانی     اما به نمر می بدون تبعیض باشد

تعهودات  »نووعی  شوود،   تجارت به کشورهای مهضاضی ایحاق به ای  سازمان تحمیل موی 

باشد و کشورهای خواهان عضویت در سازمان برای ورود به ای  نهواد مجبوور    6«اضافی

 به سذیرش آن شوند.

 

 گیری نتیجه

انرژی یک عنصر کلیدی در جذب سرمایه، مصورف صوحیح   سیاست تعیی  قیمت 

که تعیی  قیموت سوایی  انورژی      طوری  ناسذیر و بفظ محیط است. به های تجدیدانرژی

-ای و در نهیجوه ورود خسوارت  تر گازهای گلخانهباعث افزایش مصرف آن، تویید بیش

ه افزایش توییدات گذاری منجر بچنی  ای  شیو  از قیمتشود. همناسذیر می های جبران

 شود. داخلی در شرایط ناعادالنه و بر هم خوردن تجارت منصفانه می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. WTO Plus 
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گذاری دوگانه و به طور خواص تعیوی    با ای  وجود، اثبات ای  مسئله که آیا قیمت

مغوایرت دارد، بسویار   سازمان جهانی تجوارت  قیمت مضاعف در بخش انرژی با قوانی  

نرژی از ای  بیث بائز اهمیت است که تغییور در  های تعیی  قیمت اسیچید  است. شیو 

قیمت باعث تغییر تضاضا خواهد شد. به بیان دیگر، چنانچه قیمت انرژی در یوک کشوور   

کاهش یابد، تضاضا و مصرف آن در کشور مزبوور افوزایش خواهود یافوت و هموی  امور       

خصوص امنیوت انورژی شود  اسوت. فلوذا شناسوایی روش        هایی درباعث بروز نگرانی

 کند.تری سیدا میصحیح وضع قیمت انرژی روز به روز اهمیت بیش

هوای تجدیدناسوذیر،   ایراد خسارت به تجارت جهانی و افزایش سرعت اتمام انرژی

تعیی  قیمت سایی  و غیرواقعی از سوی کشوورها خواهود    تنها بخشی از عواق  سیاست

بود. از ای  رو، کشورهای صادرکنند  انورژی در موذاکرات ایحواق بوه سوازمان جهوانی       

-های وضع قیمت دوگانه به شدت تحت فشوار قورار موی   تجارت، برای بذف سیاست

ق به سوازمان  برای ایحا گیرند و بسیاری از کشورها مانند روسیه، عربسهان، عمان و غیر 

جهانی تجارت ناگزیر به بذف سیاست کنهرل قیمت انرژی و محصوالت مبهنوی بور آن   

 را در بازارهای داخلی خود شدند.

های اععوای یارانوه بوه توییدکننودگان انورژی در      از سوی دیگر، از بی  بردن روش

ثول  ایمللی مداخل یک کشور، یکی از اهداف اصالبات اقهصادی نهادهای اقهصادی بی 

که یکی از شوروط نهادهوای    ایمللی سول نیز است. به طوریبانک جهانی و صندوق بی 

معمووالً اصوالح سیاسوت     ها و اععای وام به ایشانایذکر برای کمک مایی به دویتفوق

میلیونی بانک جهوانی جهوت    822توان به سرداخت وام خصوص می یارانه است. در ای 

 گذاری ای  دویت اشار  کرد.ست قیمتساخت و ساز به مصر و تغییر سیا

هوای وضوع قیموت خوود     کشورهای صادرکنند  انرژی اگرچه با اصوالح سیاسوت  

هوا  های مایی و اقهصادی آنمشکلی ندارند اما بر ای  باورند که تغییرات ناگهانی سیاست

دهنود از رویکورد   هوا تورجیح موی    آثار سو  اجهماعی برایشان خواهد داشت. بنابرای  آن

ها در بی  مذاکرات ایحاق بوه  دوگانه اسهفاد  کنند. بسیاری از آن یجی بذف قیمتتدر

هوای قیموت  کنند که شرط اصالح سیاسوت گونه اسهدالل میسازمان جهانی تجارت ای 
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ها و اجبار به سذیرفه  ای  تعهدات در زمان مذاکرات ایحاق فراتور از قووانی    گذاری آن

برخوردار نیست. از ای  رو، از سذیرش ایو  تعهودات    سازمان بود  و از وجاهت قانونی

ها نیز در جریان سیوسه  بوه سوازمان جهوانی تجوارت     سرباز زدند. برخی دیگر از دویت

انود اموا ایو  مسوئله کوه      شوان سذیرفهوه  های بخش انورژی تعهداتی را با توجه به سیاست

االجورا خواهود   زمتعهدات مزبور تا چه میزان در بل و فصل اخهالفات تجاری ایشان ال

 بود، قابل تأمل است.

هوای سوازمان جهوانی تجوارت بوه طوور        نامه که هیچ یک از موافضتسخ  آخر آن

گذاری دوگانه نداشهه و تکلیوف آن را مشوخص نکورد      ای به بذف قیمتصریح اشار 

های سازمان جهانی تجارت از جمله ماد  سوم  نامه است. بسیاری از مواد قانونی موافضت

هوای اتخواذی   نامه یارانه تنها اشار  به ای  موضوع دارنود کوه رفهوار و سیاسوت     موافضت

های صادرکنند  منجر به ورود ضرر و زیان به سایر کشورها نشود. بنا بور منعووق   دویت

نامه صرابهاً تعهداتی برای اصوالح روش کنهورل بوداکثر قیموت و      مواد مزبور، موافضت

 خصووص  هوای بضووقی در    است. از ای  رو، تحلیول تعیی  قیمت مضاعف ایجاد نکرد

قوانی  سازمان سازمان جهانی تجارت با سیاست وضوع قیموت دوگانوه بسویار     مغایرت 

دشوار و سیچید  است. از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت تواکنون، ایو  مسوئله کوه     

دارد،  شوود و یوا اثوری مشوابه بوه یارانوه      گذاری دوگانه یارانه سنهان محسوب موی  قیمت

که شیو  تعیی  قیموت مضواعف    هموار  مورد بحث و مناقشه بود  است.اثبات ای  نکهه

شوود بوا   موی ناموه تلضوی    در کشورهایی مانند عربسهان و روسیه، یارانه به مفهوم موافضت

به رو است. به همی  جهت، الزم است سازمان جهانی تجارت م وضوع   تردید جدی رو

گوذاری  به قیموت  ها و قوانی  خود را نسبت  نامه کند و موافضت بار  اتخاذ  ای  روشنی در

 دوگانه اصالح کند.
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