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    دهيچك
جهاني وابستة گيري يك نظام اقتصادي به هم  ه شكل بالمللي، تجارت بين اقتصادي وتوسعة      

درحال تبديل  توجه به پيشرفت جوامع بشري و نيازهاي اساسي مردم، بااكنون همكه انجاميد 
- كردهايفا  المللي نقش فراواني رااين ميان، نهادهاي بين در و  واحد جهاني است؛نظامه شدن ب

زمان منافع كشورهاي هم تواندمي بيني باشند،و قابل پيش اگر قوانين تجاري شفاف .اند
واسطة   جهاني شدن تجارت انرژي به درواقع،. كندتأمين انرژي را صادركنندة واردكننده و 

بازارهاي داخلي كشورها و ارتباط نوينِ بخش  زدايي درمقررات المللي، هاي بينريگذا سرمايه
جايگاه آن در روابط اقتصادي  موجب افزايش اهميت و اقتصاد سياسي جهان، انرژي كشورها با

 جهاني، تجارت چندجانبة نظام پوشش گسترش بيانگر رو،مقالة پيش  .ميان كشورها شده است
 جهان در انرژي محصوالت تجارت ماهيت در تحول و تغيير تجارت و نيجها سازمان ايجاد

 نياز و هستند محصوالت ديگر از متفاوت انرژي محصوالت آيا مشخص كند تا كوشيده است و
همچنين موانع وضع مقررات در تجارت انرژيِ سازمان تجارت ؟ دارند تجارتي خاص قوانين به

  . كند مختلف انرژي بررسي انواعهاي ويژگيجهاني را با توجه به 

  كليديواژگان 
    .جهاني، نظام چندجانبهتجارت شدن، سازمان  جهاني انرژي، تجارت      
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 مقدمه

 و هابخش ساير از و متفاوت الملليبين از تجارت ويژه يمورد عنوان به هاسال انرژي تجارت
ژي است، سبب افزايش روي تجارت انر هايي كه پيشچالش. شدمي گرفته نظر در توليدات
 ةهمهرچند . خواهد شد سوخت مصرف آن دنبالو به اقتصادي تجاري، فعاليت آزادسازي
 ،روازاين .از كشورهاستي اندك شماردارند، اما منابع آن در اختيار  انرژي منابع نياز به كشورها

  . تجارت انرژي، امري حياتي براي جهان است
قوانين، رويه و اصول  ةمجموع و معاهدات، به تقويت المللي هاي بين جهاني شدن سازمان

، با توجه به اينكه انرژي و 1995 ةژانويپس از ايجاد سازمان تجارت جهاني در . استده انجامي
 تا تمام اصول گات و تجارت سعي شدهمحصوالت آن، عناصر اساسي تجارت جهاني هستند، 

هاي تجديدپذير،  فناوري ةزمينيشتر در هاي ب رود پيشرفت انتظار مي. خدمات را گسترش دهد
تجارت   افزون بر اين،.ابعاد جديدي را در تجارت انرژي در سطوح چندجانبه ايجاد كنند

قوانين غيررسمي  ةوسيله تجارت انرژي، نه ب ةويژمقررات  قوانين مناسب و ةوسيله  نه ب،انرژي
 ها از طريق روابط بين انرژي دهه تجارت، درواقع.شودكنترل مي يا قوانين شفاف، شده ونوشته
اين روش  .ديپلماتيك بوده است مالحظات سياسي وثير أتها مديريت شده كه تحت دولت

بيني قابل پيش ثبات و اطمينان و باعث فقدان شفافيت،، تجاري كه بيشتر سياسي بوده تا قانوني
زمان تجارت جهاني اعمال مقررات سا ةنحواصلي اين مقاله،  پرسش. استده گرديشدن آن 

به . استسازمان اين  و بررسي مقررات حاكم بر بخش انرژي در مسائل مربوط به انرژي بارةدر
 به مقررات ،المللي مقررات انرژي بررسي شده و در ادامه چارچوب بين نخست ،همين منظور
نرژي و هاي منابع ا  تجارت جهاني، ويژگيزمينةهاي سازمان تجارت جهاني در  نامه و موافقت

گذاري انرژي و  وسائل مربوط به سرمايه، كند ها را از ديگر كاالها متمايز مي محصوالتي كه آن
 .تجارت در خدمات انرژي، پرداخته شده است

  
   جهاني انرژي تقاضاي وعرضه . 1
  واست متقابل وابستگي به هم آميخته و داراي عرضه و تقاضاي انرژي در سطح جهاني،م نظا
 جهاني آثار انرژي و تقاضاي درواقع، عرضه. نيستند جغرافيايي مرزهاي به محدود زآن ني آثار

 بر ايفزاينده طوره المللي، ببين تجارت منظا او تأثيرات گوناگوني دارد كه سبب شده ت داشته
  . نمايد كيدأت انرژي تجارت

 در الً ريشهكه معمو  استبوده روهروب ايسابقهبي هايچالش انرژي همواره با تجارت
 يارتقا سويي، از  مثال،رايدارد؛ ب اقتصادي رشد و افزايش تجارت ةتوسع نميا هايتنش

 هاي آن بوده يكي از چالش،زيست محيط از حفاظت ،ديگر سوي و از انرژي منابع كارايي
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 از تجارت انرژي ارائه كرده، 2010المللي در سال اندازي كه آژانس بينطبق چشم. است
 طوره ب هانگراني اين .گرددبازمي انرژي و تقاضاي عرضه هاي اين تجارت، بهنگرانيبيشترين 
 درحال و پيشرفته كشورهاي انرژي مصرف اقتصادي، رشد شامل مختلف هايمعيار با متقابل
 هايقيمت نوسان و ثبات انرژي، ماندگاري و كارايي انرژي، منابع بودن دسترس در رشد،
-به گذاريسرمايه براي نياز مورد ةسرماي ها،بحران يا مالي ثبات المللي،بين بازارهاي در انرژي

 هستند مرتبط ثباتيبي يا و سياسي ثبات ژئوپولتيكي، لئمسا انرژي، توليد و كشف منظور
)Walde & Gunt, 2012: 125(.  

 در امر اين. هستند پذير آسيب نفت قيمت نوسانات برابر در نفت ةصادركنند كشورهاي
 هر در آمريكا دالر ده به ها قيمت كه زماني .بود نمايان 1998- 1999 هاي سال بين بحران طول
 اصالحات انرژي، ةصادركنند كشورهاي بيشتر شد سبب تجربه اين بود، يافته كاهش بشكه

 بر افزون .كنند آغاز نفت به اتكا كاهش و داخلي هاي بخش نساخت متنوع هدف با را اقتصادي
 داخلي اصالحات براي بيشتري فشار جهاني تجارت سازمان به سعوديعربستان الحاق در ،اين

 آن ذخاير بيشتر هرچند ؛تري در سطح جهان دارندگازي توزيع گسترده منابع .است شده ايجاد
 كل از درصد 42 (سابق شوروي جماهير اتحاد و ، اروپا)جهان كل از درصد 34 (خاورميانه در

 از درصد 55 بر بالغ قطر، و روسيه، ايران كشور درواقع، سه .استقرار گرفته ) جهان ذخاير
داراست،  را جهان ذخاير كل از درصد سه آمريكا حال،بااين. در اختيار دارند را گاز ذخاير
 تقريباً غربي ةكر نيم. درصد چهار مركزي و جنوبي آمريكاي و درصد پانزده دور شرق و آفريقا

 امارات و الجزاير، استراليا از كه مايع گاز كمي مقدار جز به ؛خودكفاست طبيعي گاز نظر از
   .)Hochman, et. al, 2015: 203( شود مي وارد آمريكا به عربي ةمتحد

 رود مي انتظار ،بيني مي شودالمللي گاز، پيشبا توجه به افزايش تقاضايي كه در تجارت بين
  :لهئمس اين. دبرس درصد 40 به درصد 22 از ،2030 اين تقاضا در سال

   ؛است واردات به مهم بازارهاي از برخي وابستگي افزايش دليل به )ولا
 رشد كه آسيايي است كشورهاي ويژه به كنندگان، مصرف ميان رقابت افزايش دليل  به )مدو
 كشورهاي و انتقالي اقتصادهاي در نياز مورد ةسرماي چالش، ترين گبزر. 1دارند اقتصادي سريع
 گذاري سرمايه. باالست بسيار كشورها اين در گذاري سرمايه خطرات زيرا ؛است توسعه درحال

 انرژي المللي بين آژانس. بود خواهد جذاب گذاري سرمايه چارچوب ايجاد به منوط خصوصي،
 سهم افزايش و اوپك غير كشورهاي اندك توليد هاي هزينه رشد دليل به اخير، هاي سال در

 آرام افزايش روند يك مازاد، توليد تر پايين ظرفيت صنعتي و بزرگ كشورهاي از كمي تعداد
  . )Tacoa, 2003: 34( است دهكر بيني پيش گازنفت و  برايرا قيمت 

                                                            
1. http://www.opec.Org English /res e/statis/e/its2015/web/2335.htm  
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 انتشار و هوا آلودگي كاهش هاي سياست اجراي بر مطلوبي آثار توانند مي ها قيمت اين
 يارتقا و انرژي وري بهره افزايش. باشند داشته انرژي امنيت افزايش نيز و اي گلخانه گازهاي
 مورد پايدار، انرژي ةزمين آينده در در بايد كه هستند مسائلي از برخي تجديدپذير، هاي انرژي
 ملي چارچوب در مكن استمنيز  آلودگي به مربوط مشكالت كه درحالي گيرند؛ قرار بررسي
 گازهاي مثل جهاني ئلمسا براي ويژه به ،المللي بين در نتيجه، همكاري .قرار گيرد توجه مورد

 كه هبود يمهم راهبردي كاالي طوالني، انرژي هايمدت براي. است ضروري بسيار ،اي گلخانه
 توجه مورد خاصي طور به اينكه بدون ؛شد مي ديده ويژه كاالي يك سياسي، چارچوب در

 در اتگ قواعد اينكه بر مبني مشتركي ، استنباطآغاز در .باشد المللي بين هاي نامه موافقت
 كشورهاي از بسياري 1980 ةده تا زيراداشت؛  شود، وجود نمي اعمال انرژي تجارت

  . نبودند 1گات قرارداد طرف انرژي، هنوز ةتوليدكنند
هستند،  انرژي منابع از سرشار كه ايتوسعه درحال كشورهاي بارةدر ويژه به ،لهئمس اين

المللي، وجود  بين بازار به ها آن صادراتي اصلي كاالهاي زيرا مانعي براي ورود ؛بود درك قابل
 متعدد آور الزام تعهدات پذيرش به ملزم را ها گات، آن ديگر، پذيرش قرارداد سوي از. نداشت

 از تعهدات اين رعايت براي زيادي هاي مشوق كهدرحالي ؛كردمي داخلي بازارهاي گشودن و
. نداشت وجود بود، انرژي هاآن  صادراتي كاالهاي ترين مهم يا تنها كه كشورهايي سوي

 كه دادند توسعه را دستي خود پايين شدن، صنايع صنعتي زمان باانرژي هم داراي كشورهاي
   .)Selivanorva, 2016: 8( بود انرژي از استفاده ةنتيج و توليدشان يندافر براساس اغلب
    

  سازمان تجارت جهاني. 2
 جايگزين 1995 ةژانوي و در سيسأت مراكش فقتوا ، در1994 سال در 2جهاني تجارت سازمان
 سازمانيك  عنوان به جهاني، تجارت سازمان ايجاد  به،اروگوئه جلسات نتايج .گرديد گات

 و تصميمات قانوني توافق سي شامل  كهانجاميد معاهدات ساختار و با الملليبين ةپيشرفت
 شدند چندجانبه توافقات ياستثنا به ،ضمني توافقات متعهد به اعضا تمامي .بود تكميلي

)Timothy, 2016: 106(.  
كمك به صادركنندگان، واردكنندگان و توليدكنندگان كاالها و  هدف اصلي سازمان،

منفي درپي نداشته  آثارالبته تا جايي كه  ؛استهخدمات براي تجارت آزاد و رفع موانع آن
محيطي خود را  اجتماعي و زيستدهد تا اهداف  ها اجازه مي زمان نيز به دولت اما هم. باشد

قرن بيستم بود كه اهميت آن  تشكيل سازمان تجارت جهاني، تحولي مهم در. اجرا و دنبال كنند

                                                            
1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
2. World Trade Organization (WTO) 
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اين سازمان، كشورهاي عضو را متعهد به انجام روابط  .كمتر از سازمان ملل متحد نيست
قدرت   تكيه برها را ازد آنوشك همچنين مي.نمايدشده ميتجاري براساس قوانين تنظيم

زماني كه صدها كشور متعهد شوند در روابط  .دساز ملي منصرف منافع صرفاً اقتصادي و
وفصل تجاري خود از اصول تبعيت كرده و دعاوي تجاري خود را براساس آن مطرح و حل

 ةعرصتوان گفت موفقيت بزرگي در مدت خود را در نظر نگيرند، مي و تنها منافع كوتاهندكن
مشكالتي را مكن است كه مدارد ي هايكاستيالبته اين سازمان نيز . للي كسب كرده استالمبين

  .)28: 1385،  و همكاراناميدبخش(به وجود آورد 
  

   ي انرژبارةدر ي سازمان تجارت جهانيها نامه قررات و موافقتم. 3
 بارهامسائل مربوط به آن  انرژي، موضوع جديدي در سازمان تجارت جهاني نيست و ةمسئل

گات، قوانين    ةنامموافقت البته در. در طول مذاكرات سازمان، مورد بحث قرار گرفته است
 ةاوليبه علت عدم مشاركت  مكن استمتجارت انرژي وجود ندارد كه  ةدربارمشخصي 

محصوالت انرژي،  راهبرديبر اين، به دليل ماهيت  افزون. گات باشد صادركنندگان انرژي در
هاي تجاري  زيادي تحت تأثير سياستاندازة اسي يافته و مالحظات امنيتي تا سي ةجنبموضوع 

   .)Gibb, 2003: 83( گرفته است قرار
گات، افزايش  ةنام موافقتهايي در  دند با ايجاد قيد و شرطوشيبعدها برخي از كشورها ك

، و همكاراناميدبخش (صدور انرژي از سوي صادركنندگان آن را كاهش دهند  ةزمينمحدوديت در 
1385 :59(.  

المللي مورد بحث قرار  مسائل مربوط به انرژي در تجارت بين ديگربار، 1980 ةدهدر 
گرفت و واردكنندگان انرژي در مذاكرات تجاري چندجانبه كه در اروگوئه برگزار شد، 

هايي بخش. كشورهاي صادركننده را مورد بحث و بررسي قرار دادند ةمحدودكنندعملكردهاي 
 هاي انرژي كشورهاي صادركننده مورد  سياستزمينة اعضاي سازمان تجارت جهاني در كه

ها،  هاي حاصل از آن گذاري دوگانه و يارانه هاي قيمت شيوه: از نداعبارت ،دادند بررسي قرار
مشكالت مربوط به و  هاي صادرات، ماليات هاي صادرات و شكني معكوس محدوديت قيمت
مهمي كه در طول مذاكرات  ةمسئل .ها جايگزين ةوسيل بهابع طبيعي جايي محصوالت من جابه

 طور مستقيم با گذاري براي منابع طبيعي به هاي قيمت مطرح شد، اين بود كه آيا سياست
 ةدامندند با گسترش وشياند؟ همچنين، برخي كشورها ك كننده قابل مقايسههاي جبران يارانه

طبيعي، محصوالت انرژي مانند نفت، گاز طبيعي و مذاكرات به محصوالت مبتني بر منابع 
   .)Stewart, 2004: 9( اورانيوم را نيز پوشش دهند
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د، آن را تبديل نگذار  انرژي بر منابع طبيعي ميزمينةها در كه عملكرد دولتثيري أت ،درواقع
ارتباط نزديكي با حاكميت له ئمسزيرا اين  برانگيز كرده است؛ به موضوعي حساس و بحث

 مسئله  گذاري منابع طبيعي و اين هاي قيمت همچنين سياست .ها دارد ها و منابع طبيعي آن ولتد
دانست،  توان به عنوان شكلي از كمك مالي به صادرات يك كشور كه آيا چنين سياستي را مي
  . )Nancy, 1989: 64( كشورها شدن مياي رويارويي تتبديل به موضوع بحث و ح

هاي فراوان براي تنظيم مقررات خاص  اروگوئه، با وجود تالشدر مذاكرات بنابراين،
 هرچند در حال حاضر، .اي ايجاد نشدنامههيچ موافقت  ازجمله انرژي،،مربوط به منابع طبيعي

از اعضاي سازمان تجارت جهاني هستند؛ اما همچنان بخش  برخي از صادركنندگان انرژي،
  .)Nancy, 1989: 65(شود   جهاني انجام ميسازمان تجارت اعظم تجارت انرژي، خارج از

  
  تجارت انرژي. 1. 3

 هيچ تا جايي كهكند؛  ميمتمايز محصوالت  ديگرهاي توليد و مصرف انرژي، آن را از  ويژگي
هم توليد كاال و (هاي ديگر  بخش ةتوسعاي براي  العاده چيزي مانند انرژي، چنين اهميت فوق

اين، در دسترس بودن انرژي و شرايط تأمين آن، تأثير بر  افزون. ندارد) خدمات ةارائهم 
ها از قديم بخش انرژي  آن، دولت راهبرديدليل اهميت   اجتماعي دارد و به ةتوسعمستقيمي بر 

يعني  ؛شد  در نظر گرفته مي1»انحصار طبيعي«تأمين انرژي يك  ترپيشاند؛ و  را تحت نظر داشته
 شركتتنها بايد توسط   ودگرد به لحاظ تجاري اجرا توانست به شكل رقابتي فعاليتي كه نمي

  . )Leal. et. al, 2018: 325( انجام شود
شود و اين  ونقل آن، حق انحصاري در نظر گرفته نميحمل نيز، توليد و عرضه و اكنونهم

هاي گاز، با توجه به اينكه براي ساخت لوله. مدام درحال تغيير است فناوريتصور با تكامل 
وابستگي . اندهاي رقابتي در بخش گاز نيز به وجود آمده شبكه ،عظيمي مورد نياز است ةسرماي
تنهايي براي آزادسازي مؤثر تجارت دهد حذف موانع واردات، به هاي انرژي، نشان مي شبكه

گونه تبعيضي، انرژي كافي نيست و اقدامات اضافي ديگري نيز بايد انجام شود تا بدون هيچ
توزيع و تسهيالت م نظاونقل، هاي حمل ونقل، شبكهحمل ةلول حق دسترسي به خط

  2.سازي، براي همگان ايجاد شود ذخيره
دهد بيشتر مسائل مربوط به تجارت  هاي انرژي، نشان مي، وابستگي شبكهافزون بر اين

و تأثير استفاده از انرژي بر محيط . اي و دوجانبه انجام شده است انرژي از قديم در سطح منطقه
دنبال تعهد  به ويژهبهكرده است؛ تبديل  مهم ايهلئوري انرژي را به مس بهره يارتقازيست، 

                                                            
1. Natural Monopoly 
2. www.iies.Org 
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هاي  پروتكل كيوتو و كنوانسيون: هاي محيط زيست، مانند نامه برخي از كشورها با موافقت
   .)Young, 2005: 390( وهوا تغيير آببارةسازمان ملل متحد در

 كهنا همچن؛است كه سبب تمايز تجارت انرژي شدامنيت انرژي، از ديگر مسائل مهمي 
 . )Selivanova, 2016: 12( نمايد ت اضافي در سطح دوجانبه را محرز ميررالزوم ايجاد مق

محيطي و  مسائل مربوط به امنيت عرضه، تعهدات خدمات عمومي، اهداف زيست
 ساخت .وري دنبال شوند حين توجه به سودآوري خصوصي و بهره اي، بايد در توسعه
گذاري  سرمايهمند ونقل انرژي و كمك به امنيت عرضه و اهداف توسعه، نيازهاي حمل شبكه

  . خصوصي است
  

  دسترسي به بازار. 2. 3
گات و سازمان تجارت جهاني بوده و  ةنام موافقتدسترسي به بازار، همواره از اهداف اساسي 

 كه استشده از سوي دولت ميلاقدامات و شرايط تح ةمجموعي دسترسي به بازار و ابه معن
  .)35 :1385 ، و همكاراناميدبخش(شود سبب ورود بدون تبعيض كاال و محصوالت به كشورها مي

مواد و محصوالت انرژي، معموالً در بازارهاي صادراتي خود با مشكالت دسترسي به بازار 
ها حذف و عوارض  كربنهاي باال براي هيدرو و طبق مذاكرات اروگوئه، تعرفه. اند رو نشده روبه

كشورها آزاد هستند كه بدون نقض . انرژي است ةعرضامنيت  هدف اصلي،. كاهش يافته است
عوارض  نظريه،در اين . باالتري را اعمال كنند ةتعرفقوانين سازمان تجارت جهاني، نرخ 

  .)Selivanova, 2016: 17( صادرات مانند واردات، تابع نظم و انضباط است
مند به دريافت محصوالت و مواد انرژي به قيمت پايين هانرژي، عالق ةدكنندواركشورهاي 

هاي صادركننده را تشكيل   از درآمد دولتچشمگيريعوارض صادرات اغلب مبلغ . هستند
  .الوداد باشد  بايد مطابق با اصل دولت كاملهااگرچه عوارض صادرات مجاز است، ام. دهد مي

انرژي، به صفر  ةتوليدكنند الزام كشورهاي ،مان تجارت جهانيدر مذاكرات الحاقي، اعضاي ساز
اما اين مسئله مشكالتي را براي كشورهاي داراي . دندكردرخواست كردن عوارض صادرات را 

شان را دولت ةبودج درآمد حاصل از عوارض، بخش اساسي زيرا؛  استانرژي ايجاد كرده
شامل (كردند ماليات داخليِ بااليِ  تصور مي در مقابل صادركنندگان انرژي،. تشكيل داده است
محصوالت نفتي ازجمله بنزين،  ةواردكنندشده از سوي كشورهاي تحميل) ماليات غيرمستقيم

كه اين  كند؛ و تا زماني براي كسب درآمد از منابع طبيعي خود تضعيف ميرا ها  توانايي آن
 ,Wilson( ن تجارت جهاني هستندعدم تبعيض اعمال شوند، در مسير سازما ها براساس ماليات

2015: 85(.  
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  ونقل حمل.3.3
گاهي ). برقبراي گاز و (د شو  ميانجامانتقال  ةشبكونقل انرژي از طريق لوله و يا معموالً حمل
ونقل انرژي، عامل مهمي حمل. كنند ونقل از كشورهاي ثالث عبور ميهاي حمل اوقات شبكه

انرژي معموالً به عنوان منشأ انرژي يك كشور،  ونقلحمل. براي تجارت انرژي بدون مرز است
يك كشور دوم به  كمدست ،)صادركننده(انرژي از كشور مبدأ : دشومي انجامبه اين طريق 

 . شود مي) واردكننده(شود و سپس وارد كشور مقصد  حمل مي) كشور ترانزيت(

ترانزيت از طريق سرزمين هر آزادي «  :دارد ونقل مقرر مي آزادي حملبارة گات، در5 ةماد
 ،ونقلالمللي، براي ترافيك در حمل بينانزيت رتيك از اعضا از مسيرهاي قابل دسترس براي 

گونه  ونقل نبايد در معرض هيچترافيك و حمل. ديگر خواهد بود ياعضابه و يا از سرزمين 
 به ،عاف استتأخير يا محدوديت غيرضروري باشد و از حقوق گمركي و تمام عوارض ديگر م

 گات، به اين 5 ةمادتعهد به عدم تبعيض در . »1هاي ترابري، اداري و خدمات جز هزينه
ترين رفتار را با كاالهاي ترانزيت از  ب معناست كه هر عضو سازمان تجارت جهاني، بايد مطلو

ها، مكان مبدأ، عزيمت، ورود،  كشورهاي ديگر داشته باشد؛ و نبايد براساس پرچم كشتي
-ديگر حملل ئوساها و يا  ج، مقصد و يا هر شرايط ديگر مربوط به مالكيت كاال و كشتيخرو

ها مشكالت   بسياري از كشورهايي كه در آن،درواقع. گونه تفاوتي در رفتار رخ بدهد ونقل، هيچ
   . دهد، هنوز عضو سازمان تجارت جهاني نيستند ترانزيت انرژي رخ مي

     نه،ونقل هستندهاي قدرتمند انرژي مانع حمل  مشكل اين است كه شركت،درواقع
هاي  كند تا مطمئن شوند شركت  گات، نيز تعهد مؤثري براي اعضا فراهم نمي5 ةمادو . هادولت
  .كنند خط لوله در بخش انرژي، از تعهد مندرج در اين ماده پيروي مي ةكنند كنترل
 تسهيل ةدربار آورغيرالزام قواعدي زني و دارد كيدأت ترانزيت آزادي رب ،معاهده اين 7 ةماد

 .است تبعيض بدون رفتار رعايت الزام حاوي نيز و دارد سوخت انتقال و لوله خطوط سيسأت
 آن به مربوط معيارهاي يا ترانزيت ةهزين ميزان براي ايويژه قواعد ،اين معاهده الزامات اما

 كه ندارد وجود منشور اين در مذاكره و نظارت عمومي، كنفرانس جز خاصي ةروي هنوز .ندارد
 ملزم را هادولت يا نمايد محكمه در طرح قابل را ترانزيت در تسهيل و تبعيض عدم الزامات

 آوريالزام هايرويه لوله، خطوط يا انتقال خطوط اپراتور هايشركت عملكرد به نسبت تا دساز
  .)Cossy, 2012: 129( بپذيرند مسئوليتي يا كرده وضع
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     خدمات انرژي.4. 3
 يعني شركتي كه پروژه را ،گاز، بر مديريت پروژه توسط اپراتور و هاي نفت عملكرد پروژه

، معموالً براي )متصدي(اپراتور يا  .متمركز است، كند مي گذار اجرا براي شركاي سرمايه
 شناسي، حفاري، حفاظت از محيط زيست، طراحي و ساخت تسهيالت توليد هاي زمين بررسي

و  بندد اي قرارداد مي هاي نفتي و مشاوره خدمات متفاوت با شركت ةارائاجراي توليد، براي و 
بخش  ة توسعةدوردر طول  .كند متفاوت خريداري مي ةكنند عرضهتجهيزات خود را از چندين 

  . )Anez, 2003: 65( خدمات قراردادي افزايش يافته است زمينةانرژي، وابستگي به متصدي در 
ها  آن؛ زيرا گذارد هاي توليد انرژي تأثير مي طور مستقيم بر هزينه  خدمات انرژي به،بنابراين
. دهند انرژي را از كشف يك ميدان انرژي تا توزيع محصول نهايي تشكيل مي ةزنجيربخشي از 

اند كه  هپذيرفتانرژي خدمات  ة حيطاعضاي سازمان تجارت جهاني، تعهدات اندكي را در 
بوده  راهبردي ي بخش انرژي براي امنيت مل، اينكهلاو :ختلفي داشته باشدممكن است داليل م

ها نيز تمايلي به ترك  اين شركت هاي دولتي است؛ از گذشته تاكنون تحت كنترل شركت و
در برابر هرگونه تالش  ها انجام شده، ندارند و اثر موقعيت انحصاري آن قدرت بازاري كه در

عنوان خدمات  بااز آنچه  يكسانيهيچ تعريف  دوم اينكه،؛ كنند براي آزادسازي مقاومت مي
 تعريف خدمات انرژي وجود بارةدر  وجود ندارد و چندين مشكل نيز،شود انرژي استنباط مي

   .)Mathur, 2014: 29( دارد
  

  انرژي ةزمين جهاني در تجارت سازمان ثيرگذار نظاماتأت موانع. 4
   صادرات هاي تعرفه. 1. 4

 انرژي ةصادركنند كشورهاي. هستند تجاري هاي سياست قانوني ابزار صادرات، هاي تعرفه
 اگرچه. كنند مي استفاده انرژي محصوالت براي ابزارهايي چنين براي ايجاد درآمد، از اغلب

 تحت را خود صادرات عوارض و قحقو اگر و كنند تعيين باال بسيار هاي تعرفه توانند مي ها آن
 تصميمي چنين برابر در منعي باشند، هيچ كرده محدود جهاني تجارت سازمان به الحاق شرايط
 به گات، 1 ةماد طبق بر. شوند قائل صادرات بازارهاي نميا تبعيضي توانند نمي اام ندارد؛ وجود

شود؛  اعطا الوداد كامله تدول رفتاربايد  جهاني، با چنين صادراتي، تجارت سازمان عضو هر
 صادراتي بازارهاي به نسبت صادراتي بازار يك براي باالتري ماليات توانند نمي ها آن يعني
 نيستند، گاهي جهاني تجارت سازمان عضو كه انرژي ةصادركنند كشورهاي. كنند تعيين ديگر
 اينكه به توجه با .كنند مي تعيين مختلف سطوح را در مختلف بازارهاي براي صادرات ةتعرف

 نچشمگيري ميا تفاوت به تواند مي سياست باالست، اين يحد تا صادرات عوارض و حقوق
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 سازمان عضو كه كشورهايي. دبينجام مختلف بازارهاي در انرژي محصوالت و مواد قيمت
  . )Marku. et. al, 2013: 110( كنند لغو را تبعيضي چنين بايد شوند، مي جهاني تجارت

  
   داخلي هاي ياتمال. 2. 4
 هايانرژي از حمايت هدف با كه سوخت بر يافتهتوسعه كشورهاي سنگين هاي مالياتاكنونهم
 هايسوخت براي مهمي اند، مانعشده وضع امنيتي -و سياسي محيطيزيست و مالحظات نو

  . شودمي شمرده توسعه درحال كشورهاي فسيلي
 براي بزرگي صنعتي، مانع كشورهاي داخلي هايماليات گمركي هايتعرفه نبود درواقع،

 برخالف و است؛ باالتر ديگر هايسوخت به نفت، نسبت شده بروضع ماليات .هستند واردات
  . كند كمك محيطيزيست اهداف به كه نشده وضع ايگونه به مالياتي شده، ساختار گفته آنچه
 ،نفتي هاي فرآورده ةواردكنند توسط كه باال داخلي هاي انرژي، ماليات صادركنندگان نظر از
 تضعيف شان طبيعي منابع از درآمد كسب را براي ها آن شود، توانايي مي اعمال ،بنزين ازجمله

 تبعيض بدون كه هستند جهاني تجارت سازمان مسير در زماني ها ماليات اين هرحال،به. كند مي
   .)Zarilli, 2015: 98( شوند اعمال
  

   ها يارانه. 3. 4
 استفاده انرژي توليد كارآمد هاي روش ارتقاي منظور و به ها دولت توسط است ممكن ها يارانه
 هايي طرح ، ايجادپاسخگو نيست تجديدپذير هاي انرژي منابع اقتصادي، نظر از كه ازآنجا. شوند
 صادراتي هاي فعاليت شامل البته ،هايي طرح چنين. رسد مي نظر به الزم ها آن از حمايت براي
 عضو يكباور  چنانچه. گيرند مي جاي يارانه ممنوعيت از دسته يك تحت ها آن و ،شود نمي

 از انصراف درخواست تواند است، مي بارزيان يارانه آثار كه باشد اين جهاني تجارت سازمان
ببينند،  آسيب اي يارانه محصوالت واردات اثر بر داخلي توليدكنندگان اگر و بدهد؛ را آن

 هاي بخش از هايي برنامه با تنظيم كوشندمي ها دولت .شود مي وضع يجبران گمركي عوارض
 برق توزيع و توليد در كه انرژي منابع براي مالي ، تضمينبراي مثال - كنند حمايت خصوصي
 به را مالي هاي فعاليت مستقيم ةادارخود،  كه است آن ،اين حمايت ةالزمو  -دارند فعاليت
 در كه است مواردي اجراي امر اين د كهنكن  واگذار خصوصي خشب به را ها آن نگرفته و  عهده
 :Laprevote,et al, 2011( است شده بيني پيش جبراني اقدامات و ها يارانه ةنام موافقت يك ةماد

104(.  
 اقدامات كردن قانونمند و يارانه از استفاده تنظيم اترمقر نوع دو داراي نامه موافقت

 تواند مي كشور يك كه كند مي بيان نامه همچنين موافقت. نه استيارا با مقابله براي كشورها
آثار  كردن برطرف يا يارانه حذف منظور به را جهاني تجارت سازمان اختالف حل ةروي
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واردات  از دسته آن روي كرده و مستقر را خود هاي بررسي منظا اينكه يا برد؛ كار به آن آور زيان
 وضع اي و يارانه) جبراني عوارض (اضافي عوارض زنند، يم لطمه داخلي توليدكنندگان به كه
  . دكن

  
   انرژي براي دوگانه گذاري  قيمت.4.4
هايي  رويه. است دوگانه گذاري قيمت ةلئمسنفت،  بخش در گذاري سياست موضوعات از يكي
 هآنچ از تر پايين را داخلي هاي قيمت ها دولت آن، موجب به كه دارد طبيعي وجود منابع بارةدر

 سازمان قوانين با نرخي دو گذاري قيمت ازآنجاكه. دارند مي كنند، نگه مي تعيين بازار نيروهاي
 هاي قيمت  آن، براساس بتوان كه قبوليقابل سازوكارهاي يافتن ،نيست هماهنگ جهاني تجارت
 خودش كرد، مشكالت كنترل را  آن به دسترسي و داشت نگه جهاني قيمت از كمتر را داخلي

  . )Stewart, 2004: 18( دارد دنبالهب را
 از كه جايي جهاني، تجارت سازمان به الحاق مذاكرات در دوگانه گذاري قيمت موضوع
 بردارند، نيز دست قيمت ةدوگان منظا يفمعر از تا شده خواسته عضويت خواهان كشورهاي

 شيميايي كود ندمان ،فشرده محصوالت توليد براي دوگانه گذاري قيمت اساساً .است شده مطرح
 الحاق مذاكرات در برانگيز بحث يموضوع دوگانه، گذاري قيمت .است مطلوب ،فلزات و

 بتواند مغاير سياست، اين است بعيد و بوده جهاني تجارت سازمان به انرژي داراي كشورهاي
 محصوالت گذاري قيمت براي امتيازات اين هنگامي .باشد جهاني تجارت سازمان قوانين با

 جهاني تجارت سازمان قوانين تحت دوگانه گذاري قيمت كه سياست شود مي اعمال تيصادرا
   .)Marceau, 2010: 83( ماند خواهد باقي خود قوت به وگرنه د؛باش ممنوع

  
   معيارها و فني قوانين .5. 4

 و تجارت، هماهنگي غيرضروري موانع از پرهيز تجارت، راه فرا فني موانع ةنامموافقت هدف
 سازمان اعضاي . استشفافيت و مطابقت ارزيابي هايرويه و فني مقرراتسازي همسان
 هرچندبشناسند،  رسميت به خود قواعد را همچون اعضا ساير فني قواعد بايد جهاني، تجارت

 اجباري قواعد مشابه اصول از بايد كشورها، در استاندارد نهادهاي. باشد ها متفاوتقواعد آن با
 بر غيرضروري و مخرب بروز آثار باعث كه هاييمعيار اعمال كنند و از پيروي شدهتعيين

  . )Matsushita, 2010: 44( ندخودداري كند، شونمي تجارت
 تواند مي،دارد كه در آن وجود ايپيچيده فني دليل قواعده ب ،نامهموافقت اين مقررات

 مثال،؛ براي دهد قرار ثيرأت تحت تجاري، شركاي بازار به دسترسي در را هاآن رقابتي موقعيت
 موانع با گاهي يافته،توسعه كشورهاي بازار به ورود براي نفتي مشتقات در رفته كاربه تركيبات
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با ايجاد  كوشدمي تجارت، فني هاي محدوديت ةنام موافقت. شودمي روروبه كشورها اين فني
 .نشود غيرضروري موانع ايجاد باعث گواهي، صدور و آزمايش هاي ها، روش معيارات،رمقر
 دهند، مي تشخيص مناسب ها آن كه هاييمعيار پذيرش براي را كشورها نامه، حقوق موافقت اين
  . )Pogoretskyy, 2016: 121( شناسد مييت رسم به

 اين در .هستند انرژي محصوالت ونقلحمل به مربوط قوانين، اين از اين، بسياري بر افزون
 فرا فني موانع ةنام موافقت آيا  كهنيست ، روشنبراي مثال ؛دارد  وجودنيز نامه، ابهاماتي موافقت

يا اينكه  شود؟ مي اعمال هم توليد به مربوط هايمعيار و فني مقررات در تجارت، راه
 حاصل برق از استفاده با توليدشده آلومينيوم واردات منع قانون مورد در داليلي به نامه موافقت

 توسط ايجادشده برق فروش در كه هايي محدوديت يا ؛شود مين اعمال اي هسته انرژي از
 فيزيكي خصوصيات بر توليد هاي موارد، روش اين در .اي وجود دارد هسته هاي نيروگاه
   . )Cotter, et al, 2015: 155( گذاردتأثير نمي نهايي محصول

  
   گذاري سرمايه. 6. 4

 تأثير تحت را كاال تجارت كه تدابيري به ،تجارت به مربوط گذاري سرمايه اقدامات ةنام موافقت
انجاميده است،  تجاري نظمي بي و محدوديت كه بهرا و اقداماتي . دهد، اختصاص دارد مي قرار

 و خارجيان براي كه را تواند اقداماتي نمي عضوي هيچ كهدارند د و تأكيد كنمشخص مي
 تخلف گات در يمل رفتار اصول از يعني (گذارد اجرا  به،باشد آميز تبعيض خارجي كاالهاي

 د، غيرقانونيبينجام مقداري هاي محدوديت به كه را گذاري سرمايه اقدامات از دسته  و آن)دكن
 اهداف يا و محدود را شركت واردات كه اقداماتي ،ة يادشدهنام  موافقت همچنين .كند مي اعالم

 يعني كشورها ،»تجاري ةوازنم الزامات«. كند مي نمايد، منع مي معين را صادرات براي شركت
 با مطابق كه گذاري سرمايه تدابير ةهم از را، آن اعضاي و جهاني تجارت سازمان بايستي
  .)Timothy, 2016: 116( سازند نيستند، مطلع مذكور ةنام موافقت

  
  عدم پوشش مسائل تجاري نفت و انرژي سازمان تجارت جهاني و. 5
جهاني نسبت به موضوعات انرژي تجارت نكه سازمان اي  وشدهانجامهاي وجود پيشرفت با

تاكنون  ازجمله اينكه ؛ باقي مانده استناشدهاي مسائل حل هنوز پاره،تر شده استمنعطف
تعريفي از تجارت كاال و خدمات  و در نتيجه، انرژي ارائه نشده است ةواژتعريف حقوقي از 

   ة شيوبارةدرترديدهايي  .ندارد تجارت خدمات وجود گات و ةنام موافقتةدرحوزانرژي 
چنين تمايزي نبايد ؟ يا كاالاست خدمات در شمار نرژي  اكه آيا دارد بندي انرژي وجودطبقه
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هاي عمومي نامهموافقت هاي گات ونامهبرخورد موافقت ةنحوزيرا ؛ كم گرفته شوددست
  .)314 :1395 ي،فاتح و حسيني صدرآباد(متفاوت است له ئمساين  بارةدرتجارت خدمات 

تواند به   است كه سازمان تجارت جهاني نميمرتبطاي  تجارت نفت با مسائل پيچيده
گذاري خارجي مرتبط است كه   با سرمايهسونفت، از يك. كنترل خود درآورد درسادگي آن را 

ي تجديدناپذير است كه ي ديگر، كاال سوياز  وكردگذاري جدا  حقوق سرمايه توان آن را از نمي
بدون د؛ كنميتر را پرشتاباين منابع  نابودي ،طريق تسهيل صادرات رويه از آن از بي ةاستفاد

  .)Huttner, et al, 2010: 164( اينكه جايگزين مناسبي براي آن وجود داشته باشد
 درخواستي رسمي به ،انرژي ةعمدصادركنندگان  نندگان وك گروهي از وارد،2006سال  در

 ،انرژي ذخاير  ارائه دادند كه براساس آن ضمن پذيرش حقوق دارندگانجهانيتجارت سازمان 
 كشورهاي درحال توسعه موظف ،آن براساستا  سازد مقرر را ترتيباتي خواستمي سازمان از

 .انرژي در مبادالت جهاني بگشايند ةزمينباشند بازارهاي خود را براي تجارت آزادتري در 
گذاران الزام سرمايه منابع طبيعي و فهوم پذيرش مالكيت بردو م اصلي چنين پيشنهادي بر محور

ازآنجاكه برخي خدمات بخش ، پيشنهادكنندگان به باور .بود به رعايت تعهداتي خاص استوار
هاي اساسي در  الزم است محدوديت،آينددست ميه انرژي از طريق ذخاير انرژي فرامرزي ب

 شرط ضرورت حضورمچنين الزم است پيش ه.دسترسي به بازار اين محصوالت كاهش يابد
 ،الزم است تعهدات از سوي كشورها ميان برداشته شود و مذاكرات از هاي تجاري درطرف

  .)287: 1388شهبازي، (ايجاد شوند قابل اجرا هستند، ها توسط آنتنها در زماني كه به لحاظ فني 
 تمامي از سوي يبولققابل ازآنجاكه اين مسائل تاكنون فاقد دستورالعمل مشخص و

 مانعي در سازمان تجارت جهاني و ،بخش انرژي است ةعمدكنندگان مصرف توليدكنندگان و
طورخاص و انرژي  پيگيري مسائل نفت به. شده است پوشش مؤثر مسائل تجاري نفت و انرژي

المللي  اوپك، آژانس بين مانند ،المللي ديگر هاي بين ها و سازمان نامه موافقت طور عام، در به
 جهاني، قوانين ةجامعدهد نشان ميانرژي، منشور انرژي و معاهدات چندجانبه مثل نفت، 

  . )Tobias, 2015: 54( داند سازمان تجارت جهاني را محل مناسبي براي نفت و انرژي نمي

  
  نتيجه 
 .كندمي و تنظيم را كنترل آن اعضاي ميان روابط جهاني، تجارت سازمان و مقررات قوانين
 تجارت سازمان عمل ةحوز در تجارت، هايبخش ترينمهم از يكي توانمي را انرژي تجارت
 و ارزش حجم لحاظ به جهاني تجارت ةاوليمواد  ترينبزرگ  شاملزيرا شمار آورد؛به جهاني

  . شودمي
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طور خاص،  به  امااگرچه قوانين سازمان تجارت جهاني، براي تجارت انرژي كاربرد دارد؛ 
براي مثال، ؛ اند مشكالت تجاري فرامرزي در بخش تجارت انرژي طراحي نشدهبراي 

گذاري  هاي سرمايه عملكردهاي انحصاري شركت ةمحدودكنندهاي موضوعات مربوط به شيوه
ونقل در قوانين تجارت چندجانبه به مشكالت حمل مزايايي كه براي خود قائل هستند و و

 نيز در يگذاري جامع چارچوب سرمايه اين، بر  افزون.اند هتوجه مدنظر قرار نگرفتصورت قابل
  .داردنآن وجود 

  سازمانةبحث مذاكرات چندجانب مورد ةبرنامتبديل به  نزديك، انرژي ةآيند  دربنابراين،
 تجارت نيازهاي تمام سازمان، اين جاري قوانين كه فرض اين با خواهد شد؛ جهاني تجارت
پيامدهاي مذاكرات بر خدمات انرژي كه فراتر از مفاد گات . دگيرانرژي را دربرنمي ةامروز

ويژه بر سياست  به ؛هاي انرژي تمام كشورها داشته باشدسياست تواند تأثير بسزايي بر است، مي
تمام كشورهاي . توسعه بر منابع انرژي خود هستند راهبرددنبال تعيين انرژي كشورهايي كه به

هاي  انرژي، بايد پيامدهاي احتمالي سياست ةواردكننده، صادركننده و نيافت يافته و توسعه توسعه
الملل را با توجه به هريك از  تجارت بين  رقابت دريبخش انرژي و تأثير آن بر وضعيت كل

  . دوحه، مورد بررسي قرار دهندةشدمذاكرات توافق ةجلسموارد مطرح در دستور 
ملي أتنيازمند  زمان تجارت جهاني،سا ضرورت طرح مسائل مرتبط با بخش انرژي در

مقرراتي در سازمان تجارت جهاني يا امكان و  ايجادهاي مختلفي است كه به جدي در صورت
چنين كه روشن است  .كنندبخش انرژي اشاره مي سازمان بر موجود در چگونگي تسري قواعد

ميان اعضاي  قي دردرنهايت دستيابي به تواف و مناظرات متعدد  نيازمند مذاكره و،فرايندي
  .سازمان است

 درمل أتعنوان ضرورت  هاي جدي باثباتي بازار انرژي به طرح دغدغهبي عدم قطعيت و
 ةصحن  در،چه از سوي واردكنندگان انرژي  چه از سوي صادركنندگان و،امنيت انرژي ةمقول
ي واردكنندگان هاي مبتني بر منافع ملحال، همچنان سياستبااين .المللي انجاميده استبين

 از سوي اتمامروبهحاكميت نسبت به منابع طبيعي   اصرار بر،از سوي مقابل بخش انرژي و
 جهاني درتجارت ميان اعضاي سازمان  ناهماهنگي در كنندگان بخش انرژي،ترين عرضهعمده

اندك  ةروي مدت پيش رو وبلندجدول زماني  فرجام واين مقوله، مذاكرات پيوسته اما بي
پيوند   همچنان شفافيت الزم در،اين حوزه گيري سازمان درتصميمت أهيگرفته از سوي شكل

ها در اين تعهدات دولت حقوق و تجارت در سازمان تجارت جهاني و ميان بخش انرژي و
   .داده است اي از ابهام قرارهاله را درزمينه 

 و كاال شكل دو هر هي كاگونهبه انرژي، ةزمين در جامع ةنامموافقت يك توان گفتمي
 از را جهانيتجارت  سازمان هاي نامهموافقت موجود ساختار تواند مي گيرد،ب دربر را خدمت
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 اثربخشي و يياكار و سازد خارج ،دارد انرژي بخش در كه مصنوعي و استفادهبدون  وضعيت
  .ببخشد جهانيتجارت  سازمان مقررات به بيشتري
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