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موافقت نامه هاي تجارت آزاد  خوب يا بد نويسنده: رائول مارك ژنار
مترجم: باقر جهانباني

عليرضا نقوي استاد اقتصاد دانشگاه بولونيا در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد 

تجارت آزاد سد راه جنگ
تجارت مي�ان كش�ورها از ديرباز 
نق�ش صلحنامه ي�ي نانوش�ته را ايفا 
كرده اس�ت و همچنان نيز ايفا گر اين نقش است. هرقدر 
رابطه تجاري و مراودات بازرگاني ميان دو كش�ور بيشتر 
باشد، به همان ميزان نيز احتمال بروز درگيري و اختالف 
كمتر مي ش�ود چراك�ه يكي از اركان اصل�ي هر تجارتي 
امنيت بازار ها و عدم ريس�ك است و با مروري بر ميزان 
س�هم كشورها از تجارت جهاني به اين نكته پي خواهيم 
برد. ازس�وي ديگر با نگاهي به اقتصاد ايران در مي يابيم 
كه با وجود دارا بودن موقعيت جغرافيايي خاص همچنين 
مزيت هاي رقابتي، س�هم ما از اين خوان گسترده بسيار 
ناچيز اس�ت. پرس�ش اين اس�ت؛ چه چيزي راه تجارت 
آزاد در ايران را مسدود كرده است؟ چرا ايران نتوانسته 
مانن�د تركي�ه و مالزي س�هم زيادي از اين بازار داش�ته 
باش�د. اين گونه مسايل و پرسش هايي از اين قبيل محور 

گفت وگوي »تعادل« با دكتر عليرضا نقوي است. 
عليرضا نقوي در حال حاضر دانش�يار دانشكده اقتصاد 
دانش�گاه بولونيا در ايتاليا و استاد مهمان در دانشگاه جان 
هاپكينز اس�ت. وي همچنين مش�اور در س�ازمان جهاني  
مالكي�ت فكري )ويپ�و( بوده اس�ت. نقوي در س�ال ۲۰۰۰ 
م�درك كارشناس�ي ارش�د خود را از دانش�گاه كنس�تانز 
)آلمان( و دكتراي اقتصاد خود را در س�ال۲۰۰۴ از دانشگاه 
دوبلين )ايرلند( دريافت كرده است. او در سال هاي ۲۰۰۳-
۲۰۰۵ در دانش�گاه اقتصاد پاريس )فرانس�ه( فوق دكتراي 
خود را در مركز پژوهش هاي سياست گذاري هاي اقتصادي 
گذرانده است. وي در دانشگاه هاي زيادي ازجمله دانشگاه 
اقتصاد برگن )نروژ(، دانش�گاه كوب )ژاپن(، دانش�گاه نيو 
ساوت ولز )اس�تراليا(، دانش�گاه ليل )فرانسه( و دانشگاه 
س�ينيكا )تايوان( پژوهش�گر مهم�ان بوده اس�ت. وي در 
مجالت و نش�ريات علمي  بين المللي مقاله هاي زيادي چاپ 
كرده است. زمينه هاي پژوهشي او شامل تجارت بين الملل 
و مهاج�رت، ن�وآوري و حق�وق مالكيت معن�وي و اقتصاد 
سياسي و توس�عه است. او همچنين در س�ال هاي ۲۰۰۹-
۲۰۱۲ يك پروژه بزرگ پژوهش در كميسيون اروپا در رابطه 
با جهاني  شدن ش�بكه هاي نوآوري را مديريت كرده است 

كه شامل ۷ كشور اروپايي  و چهار كشور نو ظهور بود.
  

پي�ش از پرداختن ب�ه فايده هاي تجارت، به فلس�فه اين 
فعالي�ت توجه كني�م. انديش�منداني مثل ج�ان الك، آدام 
اس�ميت و روش�نگران هم انديش�ه با آنها معتقد هستند كه 
تجارت همان صلح و آش�تي است. به اين معني كه وقتي دو 
نفر يا دو جامعه دادوس�تد دارند، عالقه مند هستند كه طرف 
دادوستد آنها سالم و زنده باشند و اين يعني دور شدن خطر 

جنگ و دعوا. در اين باره نظر و ديدگاه خود را بيان كنيد. 
به يك مس��اله بسيار جالب اشاره كرديد. من كامال با اين نظر 
موافق��م. فقط كافي اس��ت به تاريخ نگاه كنيد. سياس��ت تجارت 
آزاد نظريه يي اس��ت ك��ه بعد از جنگ جهان��ي دوم نه  تنها براي 
بازگشت رونق اقتصادي، بلكه براي برقراري صلح و ثبات مطرح و 

استفاده شد. تجارت باعث مي شود كه كشورها متقابال به يكديگر 
وابس��ته ش��وند. به عنوان يك اثر جانبي، دولت ها بايد با هم رابطه 
خوبي  داشته باشند تا بتوانند با هم تجارت كنند. درواقع، موافقت 
عموم��ي تعرفه و تجارت )گات( براي اين موضوع تاس��يس ش��د. 
هدف اصلي  يكپارچه ش��دن تجارت اروپ��ا هم جلوگيري از اتفاق 
افتادن دوباره كشتار و تخريبي  كه در دو جنگ جهاني  اتفاق افتاد، 
بود. مي توانيد حتي به درگيري هاي نظامي امروز نگاه كنيد. چطور 
بيش��تر درگيري ها در مناطقي رخ مي دهد كه از سيستم تجارت 
جهاني  جدا هس��تند؟ تجارت حتي پس از ظهور اسالم، به وسيله 
به وجود آوردن يك ش��بكه گس��ترده تجاري ميان مس��لمانان به 
اتحاد دنياي اسالم و شكوفايي اقتصادي اين سرزمين كمك كرد. 
تجارت راه توسعه را باز مي كند و اجازه مي دهد كه كشورها 
و اف�راد از ظرفيت ه�ا و توانايي هاي ديگران ك�ه درنهايت در 
قيمت تمام شده پايين خود را نشان مي دهد، استفاده كنند و 
رفاه كل جهان افزايش يابد. در اين باره ديدگاه شما چيست؟ 

همچنين منتقدان اين نظر چه مي گويند؟
 آنچه به روشني مشخص است و اصال نياز به توضيح ندارد نقش 
تجارت در رشد و شكوفايي و توسعه كشورها است. اين چيزي است 
كه آمار در سراس��ر دنيا نش��ان مي دهد. اين يك تئوري ثابت شده 
اس��ت كه يك كش��ور بدون درنظر گرفتن اينك��ه در چه مرحله يي 
از توس��عه قرار دارد از دس��تاوردهاي بهره وري كه با تجارت ممكن 
مي ش��ود، س��ود مي برد، چه با تمركز در توليد كاالهايي كه در آن 
تخصص دارد، چه از طريق اقتصاد مقياس. امروز هر كش��وري براي 
زنده ماندن در ب��ازار رقابتي جهاني  نياز به تجارت دارد. خودكفايي 
ديگر مفهومي ندارد. حتي در گذش��ته شكست سياست جايگزيني 
واردات كه سال ها پيش در امريكاي التين اتفاق افتاد اين واقعيت را 
ثابت كرد. اين مساله امروز در دنيايي كه جغرافياي نوآوري در حال 
گرفتن يك شكل جديد است اهميت بيشتري دارد. كسب دانش و 
اطالعات الزم براي رشد اقتصادي در حال حاضر جهاني  شده است. 
دسترس��ي  به اين دانش ضروري براي كش��وري كه خود را از بقيه 

جهان جدا كند ديگر ممكن نيست. 
تح�والت تئوري�ك درباره تج�ارت در دني�اي آكادميك چه 
مراحلي را سپري كرده و اكنون كدام نظريه غالب است و در اين 

زمينه برتري دارد؟
تج��ارت ام��روز ديگر معامله در كاال نيس��ت، بلك��ه معامله در 
وظايف اس��ت. قطعات مختلف يك محص��ول مثل آيفون در حال 
حاضر در ده ها كشور مختلف توليد مي شود. پديده برون سپاري با 
توليد قطعات اوليه با هدف صرفه جويي  در هزينه آغاز ش��د. امروز 
حتي تحقيق و توسعه نيز خارج از دفاتر مركزي شركت ها صورت 
مي گيرد. يكي  از موثر ترين ايده هاي اخير در تئوري تجارت توسط 
مارك مليتز بيان شده است. او گوناگوني ميان شركت ها را بررسي 
مي كند و نشان مي دهد كه تجارت منجر به دستاوردهاي بهره وري 
در يك صنعت مي ش��ود زيرا فقط بهترين شركت ها قادر به صادر 
كردن هستند در حالي كه بدترين شركت ها به دليل افزايش رقابت 
مجبور به ترك بازار مي ش��وند. ش��ايد جهاني  شدن باعث شود كه 
مغازه سنتي  كنار منزل بسته شود، ولي  كمك مي كند اقتصاد رونق 
بگيرد دقيقا به خاطر اينكه شركت هاي ناكارآمد تعطيل مي شوند. 

س�هم و نق�ش تجارت در رش�د توليد ناخال�ص داخلي 

كش�ورها و جه�ان در ش�رايط حاضر چقدر اس�ت و روند 
فزاينده تجارت به توليد چگونه ارزيابي مي شود؟

تج��ارت در جهان )درصد توليد ناخالص مل��ي ( رو به افزايش 
اس��ت. در س��ال ۱۹۶۸ ميالدي فقط ۲۵درصد بود، در دهه 70 
ب��ه ۳۵درصد، در دهه ۸0 به ۴0درصد و در دهه ۹0 به ۴۵درصد 
رسيد. اين سهم در سال ۲000 به نصف توليد ناخالص ملي  رسيد 
و در س��ال ۲0۱۲ براساس آمار بانك تجارت جهاني  به ۶0درصد 
افزايش يافت. توجه داش��ته باش��يد كه تجارت مجموع واردات و 
ص��ادرات كاال و خدم��ات به عنوان س��همي از توليد ناخالص ملي  
اندازه گيري مي ش��ود. اين نش��ان مي دهد كه دنيا در حال تبديل 
ش��دن به يك بازار يكپارچه است. بيرون ماندن از اين بازار باعث 
ركود اقتصادي و فقر مي شود. تجارت پس از رشد اقتصادي ظاهر 

نمي شود، ليكن زمينه را براي رشد ميسر مي كند. 
كش�ورهايي كه تجارت آنها ضعيف تر اس�ت بيش�تر به 
خش�ونت گرايش دارند؛ مانند كره ش�مالي يا كوبا. آيا اين 

داوري مورد قبول است؟ به چه دليل؟
انزوا از تجارت مي تواند منجر به جنگ شود ولي  علت خشونت 
در دولت هايي مثل كره ش��مالي نيست و من با شما درمورد اينكه 
كوبا يك كشور خشونت طلب است هم نظر نيستم، بلكه كشورهاي 
ديگري مانند مصر تحت دولت مبارك و ليبي قذافي سياست هاي 
دوستانه يي در زمينه تجارت با غرب داشتند ولي  اين نظريه يي كه 

تجارت يك پديده صلح آور هست را نفي نمي كند. 
موانع آزادي تجارت در ذهن و در عمل به ويژه در كشورهايي 

كه در آنها توليد يك امر مقدس شده است، كدامند؟
چه چي��زي تج��ارت آزاد را مس��دود مي كند؟ حف��ظ منافع 
ش��خصي  برخ��ي  گروه هاي حاكم ب��ر جامعه. اين به ش��كل هاي 
مختلف ممكن اس��ت. به عنوان مثال ي��ك دولت مي تواند تجارت 
را براي حفظ منافع خود در برابر رقابت خارجي  مسدود كند. اين 
باعث مي ش��ود كه شركت هاي دولتي كه كارآمدي كمتري دارند 
در ب��ازار باق��ي  بمانند و كاالهاي خود را به قيمت باال بفروش��ند. 
البته فس��اد و اولويت دادن به گروه هاي خاص هس��ته اصلي  اين 
بحث اس��ت. دولت مي تواند به نفع يك گروه اليت تصميم بگيرد. 
براي مثال در آرژانتين اليت صاحب امالك هميش��ه موفق بودند 
كه سياست گذاري درمورد تجارت را به سمت منافع خود منحرف 
كنند. حتي گروه هاي سازمان يافته در كشورهاي دموكراتيك اين 
كار را انجام مي دهند. مثال كش��اورزان در ژاپن. آنها موفق ش��دند 
از واردات برن��ج ارزان از كش��ورهايي مانند چين جلوگيري كنند. 
ب��ا اين كار ارزش زمين و محصوالت ش��ان در ژاپ��ن باال مي ماند، 
البته به هزينه مصرف كنندگان. حت��ي توليد كننده هاي فوالد در 
امري��كا دولت را قان��ع به افزايش تعرفه در براب��ر واردات فوالد از 
اروپا كردند. شكايت اروپا به سازمان تجارت جهاني  باعث مجازات 
امريكا با انتخاب بين پرداخت خس��ارات يا از بين بردن موانع در 

برابر واردات فوالد از اروپا شد.
ك�دام ي�ك از مكاتب اقتص�ادي قابليت اجراي�ي باالتر و 
بيش�تر براي افزايش و رونق تجارت خارجي در كش�ورهايي 

مانند ايران دارند؟
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي . اين چيزي است كه اقتصاد 
ما به ش��دت به آن نيازمند است. متاسفانه ما در هشت سال اخير 

به راحتي  هر نوع انگيزه يي براي س��رمايه گذاري در ايران توس��ط 
ش��ركت هاي چند مليتي را از بين برديم. اين مايه تاس��ف است، 
به خص��وص براي اينكه مقدار س��رمايه انس��اني  در ايران بس��يار 
زياد اس��ت و اگر به آنان امكانات داده ش��ود اقتص��اد ما مي تواند 
از فرصت ه��اي طاليي  خود اس��تفاده كند. ما ني��از به يك تريگر 
براي جذب س��رمايه گذاران خارجي  داريم. تالش هاي دولت آقاي 
روحاني در اين حوزه بس��يار قابل تحسين اس��ت ولي  براي اينكه 
س��رمايه گذاري خارج��ي  در ايران ب��ه نحو مداوم��ي به حقيقت 
بپيوندد، دولت بايد آنهايي كه منافع و دارايي خود را با باز كردن 
اقتصاد در مقابل س��رمايه گذاران خارجي  در خطر مي بينند قانع 
كند. اين را فراموش نكنيم كه انتقال فناوري كه كليد رشد پايدار 

اقتصادي است فقط در اين صورت امكان پذير است. 
درحالي كه كشورهايي مانند تركيه و مالزي بدون دراختيار 
داشتن منابع مادي و س�رمايه انساني مانند ايران، توانسته اند 
س�هم بااليي از تج�ارت بين المللي را براي خود كس�ب كنند، 
به نظر ش�ما چرا ايران نتوانسته تاكنون به جايگاه قابل توجهي 
در اين زمينه دس�ت پيدا كند؟ مهم ترين موان�ع در اين راه از 

نظر شما كدام است؟
تركي��ه و مال��زي درواق��ع نمونه هاي موفقي هس��تند كه ما 
مي تواني��م به عنوان الگو به آنها نگاه كنيم. بنابراين فكر مي كنم 
اين سوال شما بسيار باارزش است. سطح سرمايه انساني  و مادي 
اين دو كش��ور شايد به حد س��اير كشورها نباشد، اما آنها موفق 
شدند به رش��د اقتصادي قابل توجهي برسند. داليل آن فراتر از 
اين مصاحبه است. توجه كنيد كه هر دو كشور اسالمي و از ديد 
اقتصادي نو ظهور به ش��مار مي آيند. به نظ��ر من كليد موفقيت 
اين دو كش��ور دو حركت همزمان است. آنها تجارت خود را به 
كشورهاي پيش��رفته باز كرده و سرمايه گذاري هاي قابل توجهي 
از امريكا، اروپا و آسيا جذب كردند. اين دو كشور در عين حال 
تجارت خود را به س��مت كشورهاي نو ظهور و اكثريت مسلمان 

انتقال دادند. به اين ترتيب تركيه و مالزي رشد اقتصادي كشور 
را تحت كنت��رل خ��ود در آوردند. يكي  از اب��زاري كه در اين راه 
كمك بزرگ��ي  بوده به دس��ت آوردن ثبات سياس��ي و به وجود 
آوردن يك محيط مطمئن براي سرمايه گذاري خارجي  بود. اين 
سياست حتي باعث جذب سرمايه انساني  از خارج از كشور شد. 
چرا اي�ران قادر ب�ه چني�ن كاري نب�ود؟ همان طور كه 
رييس جمه�ور در س�ازمان مل�ل گفتن�د، اي�ران يكي  از 
باثبات تري�ن كش�ورهاي خاورميان�ه اس�ت، پ�س چرا ما 
نمي توانيم از همان دس�تاوردها از طري�ق تجارت و جذب 

سرمايه گذاري برخوردار باشيم؟
 دولت براي س��اختن يك تصوير مثبت تر از ايران در سراس��ر 
جهان گام بزرگي  برداش��ته اس��ت. با اين حال هنوز موانع زيادي 
ب��راي تكميل اين برنامه ريزي وجود دارد. از اين رو ما نه تنها بايد 
باعث جذب سرمايه مستقيم خارجي  شويم، بلكه بايد به آنها اجازه 
ورود دهيم. از دو راهكار موفق تركيه و مالزي كه باال عرض كردم، 
دولت سابق فقط تالش كرد هدف دوم، يعني  تجارت با كشور هاي 
در حال توس��عه و كش��ورهاي مسلمان، را به ثمر رس��اند. اين به 
تنهايي  كافي  نيس��ت. حتي با درنظر گرفتن پررنگ ش��دن نقش 
كشورهاي نوظهور در اقتصاد جهاني ، اكثر سرمايه گذاري خارجي  

هنوز در كشور هاي توسعه يافته صورت مي گيرد. 
مس��ايل ديگري ك��ه در اين مصاحب��ه به آن اش��اره نكرديم 
وابس��تگي ايران به اقتصاد تك كااليي و ع��دم حفاظت از حقوق 
مالكيت معنوي در كش��ور اس��ت. اين دو موضوع به اقتصاد ايران 
صدمه زيادي مي زند و به ترتيب از تجارت س��الم و سرمايه گذاري 
س��ودمند حاوي فناوري جلوگيري مي كنند. به عقيده من انتقال 
تكنول��وژي در حال حاضر كليد مش��كالت ايران در زمينه رش��د 
اقتصادي اس��ت زيرا اين به م��ا اجازه مي ده��د از ظرفيت باالي 
س��رمايه انساني  كشور براي جذب و به كار گذاشتن دانش موجود 

در دنيا استفاده كنيم.

درحالي ك��ه اتحادي��ه اروپا و 
آمريكا در مورد قرارداد بازار بزرگ 
اقيان��وس اطلس )ج��ي  ام تي به 
فرانس��ه و تي  اي اف ت��ي  اي به انگليس��ي( گفت وگو مي كنند، 
معماران تجارت بين المللي درحال پااليش نقش��ه ديگري براي 

تجارت آزاد هستند. 
از ي��ك ط��رف، موافقت نامه هاي همكاري اقتص��ادي اروپا به 
آفريقا تحميل مي شود. از س��وي ديگر، قرارداد تجارت خدمات 
توسط ۵0 كشور بدون سر وصدا در ژنو مورد بحث قرار مي گيرد. 
مش��غوليت دوگانه: جهاني را تصور كنيد كه در آن آشپزخانه 
م��دارس متعلق به ش��ركت هايي چون كوكاكوال ي��ا مك دونالد 
باش��د، جهاني كه در آن ش��ركت هاي پاكس��تاني ب��ا همتايان 
پاراگوئه يي شان در مورد تعداد روزهاي تعطيلي يا مقدار دستمزد 
ش��ما گفت وگو مي كنند، دنيايي كه هوگو چاوز فقط در صورتي 

مي تواند رييس جمهور شود كه مانند آنتوني بلر حكومت كند. 
چنين جهاني، روياي كساني است كه در سفارت استراليا در 
ژنو گرد آمده اند. در اين نشس��ت  جز كش��ورهاي اتحاديه اروپا، 
نمايندگان حدود ۵0 كش��ور: امريكا، نروژ، كانادا، استراليا، ژاپن، 
تاي��وان، مكزيك، كلمبيا، ش��يلي، تركيه، پاكس��تان و... حضور 
دارند وقرار اس��ت به زودي كش��ورهاي چين و برزيل نيز به آنها 
بپيوندند، نمايندگان كش��ورهايي كه بيش از 70درصد مبادالت 
جهان��ي درحوزه خدم��ات را پوش��ش مي دهند. آنه��ا از فوريه 
۲0۱۲ بر س��ر قرارداد تجارت خدمات ) اي س��ي اس به فرانسه يا 
تي اي اس  اي به انگليسي( گفت وگو مي كنند كه قرار است تا سال 

۲0۱۵ به نتيجه برسد. 
۲ آوري��ل ۲0۱۴ زمان��ي كه مب��ارزات نيروه��اي مردمي به 
مناس��بت انتخاب��ات پارلمان اروپ��ا در مخالفت با ب��ازار بزرگ 
اقيان��وس اطلس بين اروپ��ا و امريكا »تي  اي اف تي  اي« ش��تاب 
مي گرفت، ماموران، مخفيانه براي پيشبرد پروژه قرارداد تجارت 
خدمات دس��ت به كار ش��دند. اين اقدام از زمان فروكش كردن 
فعاليت هاي س��ازمان تجارت جهاني )او  ام س��ي( بي سابقه بود. 
هدف چيزي ج��ز احياي قرارداد اصل��ي آن دوره يعني قرارداد 
عمومي س��رويس ) اي جي س��ي اس( نبود ولي اين بار در حاشيه  
س��ازمان تجارت جهاني )او ام س��ي( اس��ت كه در دو قدمي اين 

نشست قرار دارد. 
به گذش��ته باز گرديم. س��ال ۱۹۹۴، س��ال ايجاد سازمان 
تجارت جهاني، س��ه سال از فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي 
مي گذرد: پايان دوره يي كه جهان به دو بلوك متخاصم تقسيم 
ش��ده بود. ديكتاتوري هاي اروپايي )اس��پانيا، پرتغ��ال، يونان( 
۱۵س��ال قبل از آن ناپديد ش��ده بودند. همچنين در شرق نيز 
نس��يم تازه يي مي وزيد. براي رهبران سياسي تنها يك اولويت 
وجود داش��ت: از بين ب��ردن تمام موانع رقاب��ت تجاري. بدين 
منظور آنها به سازمان تجارت جهاني قدرت بي سابقه يي دادند. 
ق��رارداد مراكش با تاكيد ب��ر اينكه هركش��ور »بايد اطمينان 
حاصل كند كه قوانين، مق��ررات و روش هاي اداري با تعهدات 

ضميمه قرارداد مطابقت داشته باشد« 
 قرارداد عمومي س��رويس ) اي جي س��ي اس( كه يكي از اين 
ضميمه هاس��ت، هدفش »آزاد سازي تدريجي« تمام فعاليت هاي 
خدمات��ي از طريق »مذاكرات پي درپ��ي براي باال بردن تدريجي 
س��طح آزاد سازي است«. به بيان ديگر منظور وارد كردن تمامي 
فعاليت ها به رقابت هاي بين المللي است با از بين بردن تدريجي 
ويژگي ه��اي محلي و ملي. با اين ديد، قرارداد عمومي س��رويس 
) اي جي س��ي اس( فق��ط ارايه دهن��دگان خدمات را به رس��ميت 

مي شناسد چه دولتي و چه خصوصي. 

 س��ازمان تجارت جهاني )او ام س��ي( مجموعه يي از خدمات 
را در۱۲م��اده براي آزاد س��ازي تنظيم مي كند: خدمات كس��ب 
وكار ب��راي ش��ركت ها، ارتباطات )ازجمله پس��تي و س��معي و 
بصري( س��اخت و س��از و مهندس��ي، توزيع، آموزش و پرورش، 
محي��ط زيس��ت، خدم��ات مالي و بيم��ه، بهداش��ت و خدمات 
اجتماع��ي، گردش��گري، تفريحي، فرهنگي و ورزش��ي، حمل و 
نق��ل و »كلي��ه خدماتي ك��ه از آنها نامي برده نش��ده، يعني در 
آينده ايجاد خواهند ش��د«. به دنبال آن بخش��ي با ۱۶0ماده به 
اين مجموعه اضافه مي ش��ود: هيچ چيزي از اين صافي غيرقابل 
نفوذ نش��ت نمي كند. ب��ه كار گيري اين ق��رارداد به معني پايان 
خدمات اجتماعي اس��ت )آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انرژي 
و ...( كه در اكثر كش��ورهاي اروپايي وجود دارد. آزاد س��ازي به 
مفهوم تسليم در برابر قواعد رقابت است بدون سد استانداردهاي 
اجتماعي، بهداش��تي و زيس��ت محيطي: قان��ون كاري كه مانع 
سودآوري س��رمايه گذاري باشد، طرح هاي پيشگيري از خطرات 
ك��ه زياد ال��زام آور به نظر آيد، برق��راري محدويت ها در آلودگي 

محيط از جانب صنايع... .
مقررات س��ازمان تجارت جهاني )او  ام سي( از كشورها دعوت 
مي كند ليستي از خدمات كه آزاد سازي آنها را متعهد مي شوند، 
ارايه دهند-»عرضه« ها-، همچنين ذكر حدود پيش بيني ش��ده 
براي عرضه به بازار. حدود پيش بيني ش��ده، غيرقابل برگش��ت 
اس��ت. مذاكرات بعدي تنها ش��امل كاه��ش محدوديت ها قبلي 
خواهد بود. متقارن با اين روند، هردولت »تقاضا«هاي آزاد سازي 
با ذك��ر دامنه رقابت ها را براي اطالع كش��ورهاي ديگر ارس��ال 

مي كند. منطق بازار، رويكرد بازار: تقابل عرضه و تقاضا. 
در سال ۲00۱ سازمان تجارت جهاني دور جديدي از مذاكرات 
را به راه مي اندازد: »برنامه دوهاحه«. سازمان، جدول زمان بندي 
فش��رده يي براي بح��ث در مورد تجارت اراي��ه مي دهد: تقاضا ها 
بايد قبل از پايان س��ال ۲00۲ ارسال ش��ود و عرضه ها حداكثر 

يك س��ال بعد. ول��ي مذاكرات كش پيدا مي كن��د. زياده خواهي  
كشورهاي سرمايه داري پيش��رفته با مخالفت  كشورهاي جنوب 
روبه رو مي شود. كش��ورهاي بريكس )برزيل، روسيه، هند، چين 
و آفريقاي جنوبي( موفق مي ش��وند بيش از ۹0كشور را با مواضع 

خود همراه كنند. 

 اثرچرخ دنده
 با اين حال طي كنفرانس وزيران ۲00۵ در شهر هنگ كنگ، 
س��ازمان تجارت جهاني توافقي براي بازگشايي بازار در محدوده 
قرارداد عمومي سرويس ) اي جي سي اس( به دست مي آورد. ولي 
ب��ا توجه به قوانين »برنامه دوها ح��ه « هيچ توافقي امكان پذير 
نيس��ت مگر آنكه بر س��ر همه چيز توافق شود. به منظور غلبه بر 
اين س��د چند جانبه گرايي، طرف ه��اي گفت وگو در هنگ كنگ 
ب��ا مذاكرات دوجانب��ه )بين دو دول��ت( و چندجانبه )بين چند 
ناحيه يا گروهي از كش��ورها( تواف��ق مي كنند. امتياز اين توافق 
در آن است كه اجازه مي دهد نتايج هر توافق دوجانبه يي، بعدها 
ب��ه تمام دنيا تحميل ش��ود»چند جانبه ك��ردن نتايج« به زبان 
س��ازمان تجارت جهاني. اين امكان گسترش يك توافق دوجانبه 
يا چندجانبه در ماده ۲ بند ۳ توافقنامه س��ازمان تجارت جهاني 
وج��ود دارد. تاكنون از اين بند در مورد هواپيما هاي غيرنظامي، 

تداركات دولتي، لبنيات و گوشت گاو استفاده شده است. 
اف��ول تواف��ق ۲00۵ موجب س��رخوردگي حوزه دادوس��تد 
وشركت ها شد. »اعتالف خدمات صنايع« )سي اس آي( امريكايي 
و »انجم��ن خدم��ات اروپ��ا« )اي اس اف(، بافش��ار به دولت ه��ا 
وكميسيون اروپا فعال شدند تا پاسخي براي انتظارات»سازندگان 
ث��روت« درياف��ت كنن��د. آنه��ا »اعت��الف جهان��ي خدم��ات« 
)جي اس سي( را پايه گذاري كردند كه به سازمان هاي كارفرمايان 
در استراليا، باربد بادوس، كانادا، كاراييب، هنگ كنگ، جاماييكا، 
ژاپن، ، نيوزيلند، ينت س��نت لوس��ي، تايوان و  ترينيدادو توباگو 

پيوس��ت. در اين ليس��ت دس��ت كم ۶كش��ور پناه��گاه مالياتي 
)بهشت مالياتي( يافت مي شود... به اضافه سيتي يوكي، انجمني 
ك��ه خدمات مالي س��يتي در لن��دن را گ��ردآوري مي كند.  در 
دس��امبر ۲0۱۱، كنفران��س وزرا اتحادي��ه اروپا، ب��ه اين نتيجه 
مي رس��ند كه گفت وگو ها متوقف ش��ده. از اي��ن پس »اعتالف 
 جهان��ي خدمات« )جي اس س��ي(، حمايت ۵0دول��ت( از پروژه 
»قرارداد تجارت خدمات« ) اي سي اس( خارج از چارچوب قرارداد 
چندجانبه سازمان تجارت جهاني )او ام سي( را جلب مي كند. اين 
۵0كشور، بدون شوخي خود را »دوستان بسيار خوب خدمات« 
اعالم مي كنند، و مذاك��رات را از ۱۵فوريه ۲0۱۲ آغاز مي كنند. 
ش��وراي وزيران اتحاديه اروپا حكم اين قرارداد را، فقط يك سال 
بعد به كميس��يون ارايه مي دهند و همچ��ون مورد »بازار بزرگ 
اقيانوس اطل��س« )جي ام تي(، مداركي كه موض��ع اتحاديه اروپا 
 را مش��خص مي كند انتش��ار نيافت و در مع��رض افكار عمومي 

قرار نگرفت. 
جوالي س��ال ۲0۱۳، پارلمان اروپا توس��ط »دوستان بسيار 
خوب خدمات« اغوا شد: پارلمان اروپا »از آغاز مذاكرات استقبال 
مي كند.« بنا بر اين نشس��ت در ساختمان س��فارت استراليا در 
ژنو آغاز مي ش��ود. متن مذاكرات باي��د مخفي باقي بماند. امريكا 
حتي خواس��تار آنست كه پيشنهاداتش��ان »  به مدت پنج سال از 
تاريخ امضا قرارداد )اي سي اس( يا اگر هيچ توافقي انجام نگرفت، 
پنج سال پس از اتمام گفت وگوها«، »محرمانه« طبقه بندي شود. 
قرارداد تجارت خدمات، براس��اس اهداف و روش سلف خود، 
قرارداد عمومي تجارت و س��رويس دست به كار مي شود: تسريع 
درخصوصي س��ازي، جلو گيري از ملي كردن فعاليت هاي تجاري 
و خصوصي. در مورد روش نيز ادامه روند عرضه و تقاضا، نه تنها 
در م��ورد خدمات بلكه در مورد روش هاي مختلف ارايه خدمات 
نيز ب��ه كار گرفته مي ش��ود. در هر صورت، ه��دف از بين بردن 

محدوديت هاي قانوني و نظارتي است. 
م��اده ۱۶ بن��د ۱ ق��رارداد عموم��ي تج��ارت و س��رويس 
) اي جي سي اس(، كه توسط قرارداد تجارت خدمات ) اي سي اس( 
احيا شده، به دولت ها تحميل مي كند كه در سطح كشورشان چه 
رفتاري بايد داش��ته باش��ند: »هر عضو براي خدمات و نسبت به 
اعضاي ديگر ارايه دهندگان خدمات، بايد همان درجه مطلوبيتي 
را قايل ش��ود كه در كش��ورش براي خدمات مشابه به كار گرفته 
مي ش��ود و نه كمتر«. اين بدان معني است كه فرانسه براي يك 
دانش��گاه خصوص��ي خارجي يا يك مدرس��ه خصوصي خارجي 
همان امكانات مالي را فراهم كند كه براي مدارس و دانشگاه هاي 
دولتي كش��ورش ب��ه كار مي گيرد. چون چني��ن چيزي از لحاظ 
بودجه امكان پذير نيس��ت، چاره يي جز دست برداشتن از تامين 
بودجه مدارس و دانشگاه ها در كشورش باقي نمي ماند. همچنين 
اين بند، »انحصارات دولت��ي« را ممنوع مي كند )مانند آموزش 
وپ��رورش دولتي( و ارايه انحصاري خدم��ات، حتي منطقه يي و 

محلي )قرارداد آب شهرداري ها(. 
به همان شكل ) اي جي سي اس( هدف ازبين بردن استانداردهاي 
ايمني و بهداشت در محيط كار، مقررات زيست محيطي، حمايت 
از مصرف كننده... به ويژه هدف، كليه خدمات حياتي و طبيعي و 
اجباري اس��ت كه يك دولت مايل است همه شهروندانش از آنها 

بهره مند شوند: سالمت، آموزش، پست و غيره.
دو اصط��الح ديگري كه از ) اي جي س��ي اس( به عاريه گرفته 

ش��ده، بازگش��ت به بخش دولتي پس از خصوصي سازي ممنوع 
اعالم مي شود: يكي حفظ وضعيت موجود و ديگر مكانيسمي كه 
به قانون چرخ دنده معروف شده. حفظ وضع موجود يعني سطح 
آزاد س��ازي قابل برگشت به گذشته نيس��ت و هرگونه بازگشت 
به خدمات دولتي ممنوع اس��ت. توزيع آب توس��ط شهرداري ها 
غيرممكن مي ش��ود. بر اس��اس قانون چرخ دنده، هرگونه ترميم 
ي��ا تغيير يك مرامنان��ه يا مقررات، به اجبار »هدفش بيش��ترين 
همس��ويي با ق��رارداد )ال س��ي اي( اس��ت ونه برعك��س«. اين 
مكانيس��م، ارايه خدمات تازه از جان��ب دولت را ممنوع مي كند، 

براي مثال در مورد انرژي و غيره. 
ك��ردن  كپ��ي  ب��ه  )اي س��ي اس(  م��وارد  از  بس��ياري  در 
) اي جي س��ي اس( اكتفا نمي كند: و بلندپروازي بيش��تري را نشان 
مي ده��د. تاكن��ون اين امكان وج��ود دارد كه بخش��ي يا تمامي 
خدم��ات آم��وزش وپ��رورش يا س��المتي بهداش��تي و فرهنگي 
در ح��وزه خدمات دولتي باق��ي بماند. ولي )اي س��ي اس( به طور 
 اتوماتيك ش��امل تم��ام خدمات مي ش��ود، مگر اينكه مش��خصا 
 در » ليس��ت منف��ي« ثبت ش��وند، كه قرار اس��ت در اي��ن باره 
تجديد نظر شود.ويكي ليكس در ۱۹ ژوئن ۲0۱۴، سندي محرمانه 
به تاريخ ۱۴آوريل منتشر كرد كه درآن جزييات در مورد خدمات 
مال��ي از جمله خدماتي كه از جانب پس��ت يا ش��ركت هاي بيمه 
ارايه مي ش��ود، افش��ا شده اس��ت. با خواندن اين س��ند اينچنين 
نتيجه گيري مي شود كه: بحران سال ۲00۸، ميل به مقررات زدايي 
را كاهش نداده اس��ت. از جمله موانعي كه بايد از سر راه برداشته 
شوند، چنين بر شمرده مي ش��ود: محدوديت ها در حجم و اندازه 
موسسات مالي، محدوديت در فعاليت هاي بانكي، نظارت بر وجوه 
ارس��الي، انحصار دولتي، نياز به افش��اي معامالت در بهشت هاي 

مالياتي يا كنترل مبادالت مرزي سرمايه هاي سوداگرانه... 

 مقررات زدايي از خدمات بانك ها
ي��ك فدراس��يون س��نديكايي ب��ه ن��ام »خدم��ات عمومي 
بين المللي« كه در ۱۵۴كش��ور جه��ان نمايندگي دارد اين روند 
را چنين خالصه مي كند: »)اي س��ي اس( بخش��ي از موج جديد 
موافقت نامه هاي تجاري و سرمايه گذاري نگران كننده يي است كه 
بر پايه نهادينه كردن قدرت حقوقي قانون هايي است كه از جانب 
سرمايه گذاران تحميل مي شود و هرگونه دخالت دولت در طيف 

گسترده يي از امور ممنوع اعالم مي شود.« 
كميس��يون اروپا معتقد اس��ت كه س��ازمان تجارت جهاني، 
فراتر از دايره محدود نشس��ت ژنو، چارچوب��ي نهادين توافق در 
مورد خدمات را ارايه خواهدكرد. در واقع س��ازمان بر اين تاكيد 
دارد ك��ه مقررات تجاري چن��د جانبه، بخش��ي از مقررات اين 
س��ازمان اس��ت »براي اعضايي كه آنها را قبول كرده اند و براي 
آنها اجباريس��ت«. عالوه بر اين، )اي س��ي اس( اجازه مي دهد كه 
دوكش��ور »يا بيشتر«، عضو سازمان تجارت جهاني در آزاد سازي 

خدمات شركت ]توافق؟[كنند. 
 )اي جي سي اس(، توافق چند جانبه سرمايه گذاري )اي  ام آي(، 
موافقت نامه تجاري ضد تقلب )اي سي تي اي(، بازار بزرگ اقيانوس 
اطلس )جي ام ت��ي(، )اي س��ي اس( ... اين پروژه هاي گس��ترش 
آزاد س��ازي تجارت، يكي پس از ديگري تالش براي از بين بردن 
حاكميت مردم و تسهيل برقراري » قوانين برتر« سرمايه گذاران 
اس��ت. با الهام از ش��ركت هاي چند مليتي، اين تحوالت توسط 
دولت ها اجرا مي ش��ود و در نتيجه، خودشان بخشي از قدرتشان 
را از دست مي دهند، وآن هم به نفع نهادهاي فرامليتي )اتحاديه 
اروپا، س��ازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول( كه قابل 

كنترل واقعي دموكراتيك نيستند.

گروه گفت وگو
علي طجوزي


