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  مقدمه. 1
کننده و نـاظر بـر مقـررات     ترین و مؤثرترین سازمان تنظیم عنوان مهم به 1سازمان تجارت جهانی

اصـل   4.اسـتوار اسـت   3»رقابت منصـفانه «و 2»تجارت آزاد«المللی، بر اصولی همچون  تجاري بین
تجارت آزاد مبین این مطلب است که کشورهاي عضو سازمان تجارت جهانی مکلفنـد عـالوه بـر    
ایجاد ساختارهاي اقتصادي و حقوقی مناسب براي تحقق تجـارت آزاد بـین کشـورهاي عضـو، از     

یکی از اقدامات غیرمنصـفانه کـه   . نمایندکند، پرهیز  انجام اقداماتی که اصل فوق را مخدوش می
توسـط   5»اعطاي یارانـه «نماید،  المللی را دچار آسیب می پذیري در روابط تجاري بین اصل رقابت

توانـد   باشد که می ها و اشخاص عمومی در راستاي حمایت از تولیدات داخلی و صادرات می دولت
  . به صنایع کشور واردکننده خسارت وارد نماید

 16ها در تجارت آزاد و منصفانه، موضوع پرداخت یارانه ابتـدا در مـاده    ل نقش منفی یارانهدلی به
مزبور  16، ماده 1955در سال  سپس. بینی شد پیش 6»)گات(نامه عمومی تعرفه و تجارت  موافقت«

بسـیاري از  . به تصـویب رسـید   7»هاکد یارانه«اصالح شد و بعد بر اساس آن در مذاکرات دور توکیو 
نـوعی  ، و کـد یارانـه خـودداري کردنـد و بنـابراین      1955کشورهاي عضو گات از پذیرش اصالحیه 

در مذاکرات دور اورگوئه کـه منجـر   . ایجاد شدها خصوص یارانه ناهماهنگی بین کشورهاي عضو در
 در نهایـت انگیز بود کـه   ها یکی از مباحث بحث به تشکیل سازمان تجارت جهانی شد، موضوع یارانه

و اعطـاي   8»هـا و اقـدامات جبرانـی    نامه یارانه موافقت«در ) غیرکشاورزي(هاي صنعتی  وع یارانهموض
نامـه جــزء   ایـن دو موافقـت  . گنجانـده شـد   9»نامـه کشــاورزي  موافقـت «هـاي کشـاورزي در    یارانـه 
هاي الزامی سازمان منظور گردید و کلیه اعضاي سازمان ملـزم شـدند کـه مفـاد آنهـا را       نامه موافقت

  . هاي خویش را با اصول و مقررات آنها مطابقت دهند ایت کرده و مقررات و سیاسترع
الحاق به سازمان تجارت جهانی به معنی متعهد شدن به رعایت یک سري مقررات و اصـولی  

با توجه به این که کشـور ایـران در تـاریخ     10.هاي سازمان منعکس استنامه موافقتاست که در 
طور قطع عضویت در  ان ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، بهعنو به 1384خرداد  پنجم

اي در قوانین و مقررات داخلی کشور مطابق بـا الزامـات آن    آن سازمان مستلزم تغییرات گسترده
_________________________________________________________  
1 World Trade Organization (WTO)  
2 Free Trade  
3 Fair Competition  
4 Shiravi (1999)  
5 Subsidy  
6 The General Agreement on Tariff  and Trade (GATT) 
7 Subsidies Code  
8 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)  
9 Agreement on Agriculture (AOA) 
10 Shiravi (2011)  
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تورم داخلی و حفظ برابـري ریـال    وجود دلیل حجم پایین صادرات غیرنفتی، به. باشد سازمان می
هـاي صـادراتی متفـاوتی مقـرر شـده اسـت تـا         اخیر در ایران یارانـه  هاي در مقابل دالر، در سال

  . پذیر شوند محصوالت تولیدي ایران در خارج از کشور رقابت
کـه الزامـات سـازمان تجـارت      اسـت  که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است، ایـن  سؤالی

خصوص اعطـاي  هاي کشاورزي کدام است؟ و قوانین و مقررات ایران در جهانی درخصوص یارانه
راجـع بـه    با الزامات سازمان سـازگاري دارد؟ بـدین جهـت ابتـدا     تا چه حد هاي کشاورزيیارانه

شـود  هاي بخش کشاورزي بحث می ها و یارانه خصوص حمایت الزامات سازمان تجارت جهانی در
 هاي کشـاورزي مـورد بررسـی    ها و حمایت و سپس قوانین و مقررات داخلی ناظر به اعطاي یارانه

گیرد و آن دسته از قوانین و مقررات داخلی که در تعارض مستقیم و آشـکار بـا الزامـات     قرار می
  .  گرددسازمان تجارت جهانی است و باید اصالح شود، بیان می

  
  هاي کشاورزي ها و یارانه الزامات سازمان تجارت جهانی در مورد حمایت .2

عـالوه بـر    نامـه  موافقـت در ایـن  . اسـت » اورزيکش نامه موافقت«هاي بخش کشاورزي تابع  یارانه
 .وري شده نیز تحت پوشش قرار گرفته اسـت کشاورزي خام، محصوالت کشاورزي فرآمحصوالت 

   1 پیوســتهــاي غــذایی و محصــوالت کشــاورزي اســت کــه در وردهآبنــابراین شــامل کلیــه فــر
خـود توانسـت    هـاي حیـات   درحالی که گات در طـول سـال  . نامه مذکور بیان شده استموافقت

هـاي   هاي مربوط به محصوالت صنعتی وضع کند، اما در مورد کنترل یارانه مقرراتی را براي یارانه
براي  کشاورزي براي اولین بار  نامه موافقت. ه استها به بخش کشاورزي موفق نبود اعطایی دولت

مـل  ع بـه  را تـالش منظمـی   هاي مربـوط بـه محصـوالت کشـاورزي     وضع مقرراتی در مورد یارانه
 نامـه  موافقـت «. این مقررات با مقررات قابل اعمال بـر محصـوالت صـنعتی تفـاوت دارد    . آورد می
چـراغ   ماننـد هـا را   پـردازد، یارانـه  ها در بخش صنعت میکه به یارانه» ها و اقدامات جبرانی یارانه

ه در بنـدي مـورد اسـتفاد    در طبقـه . کنـد راهنمائی به سه دسته قرمـز، زرد و سـبز تقسـیم مـی    
مزبـور   نامـه  موافقـت رویکـرد  . گونه یارانه قرمز یا ممنوعی وجود ندارد کشاورزي هیچ نامه موافقت

ه ویـژ  اعطاي یارانـه بـه بخـش کشـاورزي بـه     . ستا ها ها براي کاهش استفاده از یارانه الزام دولت
که فرصـت   گردد میالمللی  در روابط تجاري بین اي غیرمنصفانه هاي صادراتی موجب رقابت یارانه

 نامـه  موافقـت . نماینـد کشورهاي در حال توسعه جهت کسب سهم بازارهاي جهانی را محدود می
 3»هـاي صـادراتی   یارانـه «و 2»هاي داخلی حمایت« 1،»دسترسی به بازار«سه حوزه  کشاورزي در

_________________________________________________________  
1 Market  Access 
2 Domestic Support  
3 Export Subsidies  
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هـاي   تعریـف یارانـه   بـه  در ایـن بخـش ابتـدا   . تعهدات و ترتیباتی را براي اعضا مقرر کرده اسـت 
  .شود هاي صادراتی بررسی می هاي داخلی و یارانه سپس حمایت .پردازیم می ورزي و انواع آنکشا

  کشاورزي و انواع آن  یارانه. 2-1
کننـده آن انتقـال    شـود کـه منفعتـی را بـه دریافـت      هاي مالی دولتی اطالق می یارانه به حمایت

هـا   یارانه نامه موافقت« 1رده بود، ماده تعریفی ارائه نک  که از یارانه» کد یارانه«بر خالف  1.دهد می
مزبـور،   نامه موافقت 1ماده موجب به 2.شرایط تحقق یارانه را بیان کرده است» و اقدامات جبرانی

وجود کمک مالی دولت و یا هـر  ) الف: باشد در صورت تحقق شرایط زیر وجود یارانه مفروض می
نوع حمایت از درآمد یا قیمت به معنـایی   نهاد عمومی دیگر در قلمروي یک کشور عضو؛ و یا هر

وسیله امتیـاز و نفعـی را بـه صـادرکننده      بدین) است؛ و ب مقرر شده 1994 گات 16 که در ماده
ایـد وجـود داشـته    شـرح زیـر ب  مطابق با این ماده، براي تحقق یارانه سه عنصر به. کند منتقل می

انتقـال امتیـاز و   « و» اص عمـومی اشـخ ارائه کمک مالی توسط دولـت یـا   « ،»کمک مالی«: باشد
است؛ بدین معنا که یارانه به اشـخاص   3»خاص بودن«شرط دیگري هم وجود دارد که آن . »نفع

 .  یا منطقه خاصی اعطاء شود  خاصی، صنعت خاصی
نشده است، از مشخصات مذکور  تعریفی کشاورزي از یارانه نامه موافقتبا توجه به این که در 

 . اسـتفاده کـرد  براي تشخیص تحقق یارانـه  توان  می» ها و اقدامات جبرانی رانهیا نامه موافقت« در
. کشاورزي، اقدامات حمایتی از بخش کشاورزي به دو دسـته تقسـیم شـده اسـت     نامه موافقتدر 

ها جهت تولیـد   است که شامل کلیه اقدامات حمایتی و اعطاي یارانه» حمایت داخلی«دسته اول 
اسـت کـه شـامل    » هـاي صـادراتی   یارانه«دوم  دسته. تیاز کشور اسمحصوالت کشاورزي مورد ن

  .ها جهت صادرات محصوالت کشاورزي است کلیه اقدامات حمایتی و اعطاي یارانه

  داخلی   حمایت. 2-2
هایی که توسط دولت و یا نهادهاي عمومی به تولیدکننـدگان کشـاورزي    تمامی اقدامات و کمک

تري تولید و عرضـه   هاي مناسب محصوالت کشاورزي را با قیمت اختصاص می یابد تا آنها بتوانند
 طور مستقیم بهها هر چند  این حمایت. شوند بندي می دسته» حمایت داخلی«کنند، تحت عنوان 

غیرمسـتقیم روي صـادرات و واردات محصـوالت     طـور  شـود، امـا بـه   منظور صادرات ارائه نمـی  به
شود کـه   حصوالت کشاورزي در داخل کشور باعث میکمک به تولید م. گذارد کشاورزي تأثیر می

ورود کـاال بـه ایـن کشـور را محـدود       در عمـل  نیاز به واردات این کاالها کاهش پیدا کند و ،اوالً

_________________________________________________________  
1 Lode Falk (2005)   
2 Jackson (2000)  

3 Specificity  
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سـازد کـه محصـوالت خـود را بـا       ، این امکان را براي کشاورزان آن کشور فراهم میثانیاً. کند می
متوجـه   طـور مشـخص   بـه  هاي داخلی کـه  حمایتبرخورد با . تري صادر کنند هاي مناسب قیمت

هاي طوالنی موضوعی مشکل و دشـوار بـراي نظـام     صادرات محصوالت کشاورزي نیست، از مدت
توان از طریق اقـدامات جبرانـی بـا آن     راحتی نمیسازمان تجارت جهانی بوده است، زیرا به/گات

عـالوه بـر آن،   . ملـل دشـوار اسـت   ال تعیین میزان اثر آنها بر تجارت بـین همچنین مقابله نمود و 
مشـی   خـط  سودمند تلقی کرده که بخشی از هاي داخلی را امري مهم و ها یارانه بسیاري از دولت

المللـی نماینـد،    هـاي بـین   دهد و از این که آنها را تابع کنترل اقتصادي داخلی آنها را تشکیل می
ظـف  اي عضـو مؤ بلکه کشوره ستاها ممنوع نشده  کشاورزي این حمایت نامه موافقتدر  1.دارند
هاي داخلی بـه دو گـروه    بر این اساس، حمایت. ها را کاهش دهند اند تا برخی از این حمایت شده

معاف  2»تعهدات کاهشی«هایی است که از   گروه اول شامل آن دسته از حمایت: شوند تقسیم می
در  .به کـاهش هسـتند  هایی است که مشمول تعهد  گروه دوم شامل آن دسته از حمایت. هستند
  . شود این دو گروه به اختصار بررسی می ادامه

  هاي داخلی معاف از تعهدات کاهشی حمایت. 2-2-1
در محاسبه مجموع  ،هاي داخلی از تعهدات کاهشی معاف هستند و بنابراین چهار نوع از حمایت
  :شوند و عبارتند از ها منظور نمی مقدار کل حمایت

هاي پژوهشی، اقدامات مرتبط با  که شامل برنامه 3»جعبه سبز« اول، اقدامات موسوم به
هاي آموزشی و کمک غذایی به اشخاص  حفاظت از محیط زیست، کنترل آفت و بیماري، برنامه

بر روابط  اي کننده که در همه موارد مقید به این شرط است که آثار مختل شود نیازمند می
 نامه موافقت 6ماده  1 بند 4.)رین اثر را داشته باشندیا کمت(تجاري یا بر تولید نداشته باشند 

تعهدات کاهشی : ها از تعهدات کاهشی مقرر داشته است کشاورزي راجع به معافیت اینگونه یارانه
است که در مورد تمامی اقدامات حمایت  شده درجداخلی هر عضو در جداول آن عضو  حمایت

اي که بر حسب  به استثناي اقدامات داخلیداخلی آن عضو به نفع تولیدکنندگان کشاورزي 
مشمول کاهش نیستند،  نامه موافقتاین  2 پیوستشده در این ماده و در هاي تعیین مالك

این تعهدات بر حسب مجموع میزان کلی حمایت و سطوح ساالنه و نهایی . اعمال خواهد شد
ز اقدامات حمایتی داخلی کشاورزي نیز آن قسمت ا نامه موافقت 2 پیوست. گردد تعهد، بیان می

نداشته یا چنین آثاري را در کمترین حد خود داشته  کننده آثار مختل که بر تولید یا تجارت

_________________________________________________________  
1 Lowenfeld (2008) 
2 Reduction Commitments  

3 Green Box 
4 Schuep and Gorter (2000)  
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باید خاطر نشان ساخت . است هباشد را با رعایت سایر شرایط، از تعهدات کاهشی معاف نمود
شوند می معاف قرار گرفته و از تعهدات کاهشی 2 ونه اقدامات در صورتی مشمول ضمیمۀاینگ
و شامل وجوه  باشند هاي دولتی و از محل وجوه عمومی تأمین شدهاز طریق برنامه. 1که 

ها اثرات حمایت قیمتی براي تولیدکنندگان  این حمایت. 2د و نکننده نباش انتقالی از مصرف
ده ارائه ش مذکورهاي  فهرستی از یارانه ،کشاورزي نامه موافقت 2در پیوست  1.نداشته باشند

   2.است
هـاي مسـتقیم تحـت عنـوان     است که شامل پرداخت 3»جعبه آبی« دوم، اقدامات موسوم به

توسـط   ی کـه لید محصول خاصخاطر موافقت با محدود نمودن توجبران خسارت به کشاورزان به
هـاي مسـتقیم بـه     نامـه کشـاورزي، پرداخـت    موافقت 6ه ماد 5 بند مطابق با .شود آنان عرضه می
منظور محدود نمودن تولید، از تعهـدات کاهشـی حمایـت     ن محصوالت کشاورزي بهتولیدکنندگا

هایی مبتنی بر سطح کشت و تولیـد   چنین پرداخت نخستداخلی معاف است مشروط بر این که 
درصد سطح پایه تولید یا کمتـر از آن   85هایی بر اساس ، چنین پرداختدوم اینکهثابتی باشد و 

  . عمل آید س دام بهأهاي مربوط به احشام براساس تعداد ثابت ر رداختپ سوم اینکهعمل آید و  به
کشاورزي در رابطه با کشورهاي  نامه موافقت 6ماده  2 اي براساس بندهاي توسعهسوم، یارانه

ها شـامل  این یارانه. در حال توسعه از تعهدات کاهشی مربوط به حمایت داخلی معاف شده است
هـاي   و همچنین یارانه شود صرف میدر بخش کشاورزي آنها  بیشترکه گذاري  هاي سرمایه یارانه

در دسترس تولیدکنندگان کم درآمد یا از لحاظ منبـع،    بیشترهاي کشاورزي که  مربوط به نهاده
  . باشند فقیر می

همچنین حمایت داخلی از تولیدکننـدگان   ،کشاورزي نامه موافقت 6ماده  2چهارم، طبق بند
سعه عضو براي ترغیب تولید محصولی دیگـر بـه جـاي تولیـد مـواد مخـدر       کشورهاي درحال تو

هـاي   لذا پرداخت یارانه و در نظر گـرفتن مشـوق  . د بودنغیرقانونی از چنین تعهداتی معاف خواه
عنوان ابزاري در راستاي مبارزه بـا   به جهت جایگزین نمودن کشت غیرقانونی گیاهان مخدر الزم

هـایی   در صورتی که چنـین پرداخـت   ها قرار گرفته است و لتکشت این محصوالت درخدمت دو
  . صورت گیرد از تعهدات کاهشی معاف خواهد شد

  
_________________________________________________________  
1 Van Den Bossche (2007)  

هاي مربوط به آن از قبیل تحقیق، کنترل آفات و امراض، خدمات آموزشی، خدمات  خدمات عمومی و حمایت -1 2
هاي  حمایت -2 .ترویجی و مشورتی، خدمات بازرسی، خدمات بازاریابی و توسعه بازار و خدمات زیرساختی

هاي مستقیم  پرداخت - 4هاي غذایی داخلی  کمک -3. سازي عمومی براي تأمین امنیت غذایی مربوط به ذخیره
  ...و  هاي تعیین شده با رعایت مالكبه تولیدکنندگان 

3 Blue Box  



 

×

×

×

 

_________________________________________________________
1  Aggregate Measurement of Support (AMS)

 

2 WTO, The Agreement on agriculture: Explanation of the agreement, Retrieved 
from http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag/_intro03_domestic_e.htm. 

3  Amber Box Measures
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درصد و براي کشورهاي  20کشورهاي توسعه یافته  بندي شده که براي تعهد به کاهش مرحله
البته . ترتیب شش و ده ساله تعیین شده است درصد طی دوره اجرایی به 3/13در حال توسعه 

تعهد به کاهش نه بر محصول بلکه بر مجموع کل اقدامات حمایتی یعنی بر مجموع ارزش همه 
تواند تا زمانی که کل اقدامات می بدین ترتیب، دولت عضو. باشداقدامات حمایتی متمرکز می

حمایتی وي در دامنه مجاز قرار دارد، تعهد کاهشی خود را با کاهش بیشتر حمایت از برخی 
هاي در نظر در واقع با اعمال سطح کاهش 1.محصوالت و کاهش کمتر از برخی دیگر ایفا کند
دات آن کشور درج دست آمده و در جدول تعه گرفته شده، سطوح ساالنه تعهد هر کشور به

هر سالی که در آن حمایت داخلی یک عضو به نفع  ،نامه موافقت 6ماده  3طبق بند . شود می
از سطح ساالنه یا نهایی  تولیدکنندگان کشاورزي بر حسب مجموع میزان کلی حمایت جاري،

 از جداول عضو تجاوز نکند، چنین تلقی خواهد شد که آن عضو 4تعهد الزامی مقرر در قسمت 
  . به تعهدات کاهشی حمایت داخلی خود عمل کرده است

  هاي صادراتی یارانه. 2-3
مـورد اخـتالف در عرصـه تجـارت      مسـئله طـور سـنتّی    هاي صادراتی بخش کشـاورزي بـه   یارانه
تعریف  گونهاینرا  هاي صادراتی کشاورزي، یارانه نامه موافقت 1ماده هـبند  2.الملل بوده است بین

هاي صادراتی فهرسـت شـده در    هاي وابسته به عملکرد صادراتی از جمله یارانه نهیارا: نموده است
کشاورزي در بیان تعهدات کشورهاي عضـو   نامه موافقت 8ماده . باشند می نامه موافقتاین  9ماده 

غیر از آنچه مطابق با ایـن    کند هیچگونه یارانه صادراتی بهبیان داشته است که هر عضو تعهد می
  .و مطابق با تعهدات مشخص شده در جداول آن عضو باشد، پرداخت نکند امهن موافقت

هـاي صـادراتی ذیـل مشـمول تعهـدات       کشاورزي، یارانـه  نامه موافقت 9ماده  1مطابق با بند 
هاي مستقیم دولت اعم از نقدي و جنسی به یـک   هاي پرداخت یارانه) الف: گیرد کاهشی قرار می

هـاي  ک محصـول کشـاورزي، یـک تعـاونی یـا سـایر اتحادیـه       بنگاه، صـنعت، تولیدکننـدگان یـ   
فـروش یـا واگـذاري    ) ب. بازاریابی بر اساس عملکرد صادراتی آنها هیأتتولیدکنندگان یا به یک 

ذخایر غیرتجاري محصوالت کشاورزي توسط دولت یا کارگزاران آن جهت صـادرات بـه قیمتـی    
هاي مربوط بـه  پرداخت) ج. در بازار داخلی تر از قیمت دریافتی از خریداران همان محصول پائین

صادرات یک محصول کشاورزي که با اقـدام دولـت تـأمین مـالی شـود، اعـم از اینکـه از محـل         
هایی که از عواید حاصل از وضـع مالیـات بـر    پرداخت. هاي عمومی یا از محلی دیگر باشد حساب

ر شـده از آن بـه دسـت    محصول کشاورزي مربوطه یا بر یک محصول کشاورزي که محصول صاد

_________________________________________________________  
1 Lowenfeld (2008)  
2 Magnus (2004)  
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پرداخت یارانه به محصوالت کشاورزي، مشروط بر اینکـه   )چ. گرددآید، تأمین مالی اطالق می می
هـاي بازاریـابی    منظـور کـاهش هزینـه    پرداخت یارانه به) د. در محصوالت صادراتی ترکیب شوند

 ر بیشتر مـوارد داي و توسعه صادرات که  غیر از خدمات مشاوره به(صادرات محصوالت کشاورزي 
و ) پـردازش (وري هاي فـرآ  جایی، بهبود کیفیت و سایر هزینه هاي جابه ازجمله هزینه) وجود دارد
هاي صادراتی که با شرایطی مسـاعدتر   ونقل داخلی محموله حمل) ه. المللی ونقل بین هزینه حمل

قسمت ماده  4طبق بند  .هاي داخلی توسط دولت پرداخت یا تعهد شده باشند نسبت به محموله
دو مورد اخیر براي کشورهاي در حال توسعه استثنا شده است و الزامی براي آنهـا   نامه موافقت 9

 9یارانـه صـادراتی بخـش کشـاورزي بـر مبنـاي مـوارد مـذکور در مـاده           .بینی نشده است پیش
گـردد؛   و به تفکیک محصول براي هر کشور عضو در جدول تعهـداتش مشـخص مـی    نامه موافقت

چه مبلغـی   حداکثر اي ساالنه گردد که از نظر هزینه رت دیگر براي هر کشوري مشخص میعبا به
توانـد مشـمول یارانـه     مـی  چـه میزانـی،   حـداکثر  را به یارانه صادراتی محصوالت و از نظر مقدار

این تعهدات به دو بخش تعهـدات   .و تعهدات کاهشی بر این مبنا اعمال خواهد شد شودصادراتی 
هاي صادراتی و تعهدات مربـوط بـه کـاهش میـزان صـادرات کـاال        ش ارزش یارانهمربوط به کاه

 نامـه مـذکور   موافقـت  5میمه نامـه کشـاورزي و ضـ   موافقـت  15طبـق مـاده    .تقسیم شده است
درصد از حجم صادرات کاالهاي کشاورزي را در  21درصد از ارزش و  36کشورهاي توسعه یافته 

در صـد از حجـم صـادرات     14درصـد از ارزش و   24 سال و کشورهاي در حـال توسـعه   6طول 
 1986-90هاي پایه  سال بر اساس میانگین صادرات سال 10کاالهاي کشاورزي را در طول مدت

شـوند قابـل    این مدت براي کشورهایی که به تازگی عضو سـازمان مـی  و  بایست کاهش دهند می
را بـا الزامـات سـازمان منطبـق      باشد تا بتوانند بسترهاي حقـوقی و اقتصـادي خـود    زنی می چانه
هـاي   فهرسـتی از یارانـه   9مـاده   1 این است که لیسـت منـدرج در بنـد    قابل توجه نکته .نمایند

در . را بیان داشـته اسـت   1هاي صادراتی طبق قانون صادراتی را منعکس نموده است و تنها یارانه
گـردد، ولـی بـاز     مذکور نمی مشمول ماده 2صورتی که یارانه صادراتی موجود غیرمذکور در قانون
رویه قضایی سازمان تجـارت جهـانی ایـن    . هم یارانه اعطایی، یارانه صادراتی محسوب خواهد شد

و رکـن   4رسـیدگی  هیأت 3هاي صادراتی شکر اتحادیه اروپا در پرونده یارانه. نظر را پذیرفته است
هـاي صـادراتی وجـود     ارانـه قبول نمودند که در این پرونده الزامات قانونی درخصوص ی 5استیناف

_________________________________________________________  
1 De Jure  
2 De Facto  
3 EC-Export Subsidies on  Sugar   
4 Panel  
5 Appellate Body   
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لذا با توجه به رویه رسـیدگی   1.نداشته است ولی در واقع یارانه اعطایی یارانه صادراتی بوده است
در قانون نیـز مـورد پـذیرش سـازمان تجـارت       هاي صادراتی موجود غیرمذکور این پرونده، یارانه

مفقود  اتی یکی از موارد مهمکه اعتبارات صادر استشایان ذکر . جهانی و الزامات آن قرار گرفت
هـا و اقـدامات    یارانـه  نامـه  موافقـت باشد و این در حـالی اسـت کـه     نامه کشاورزي می در موافقت
ولی بـا  هاي ممنوع قرار داده است  اعتبارات صادراتی جهت توسعه صادرات را جزو یارانه ،جبرانی

هـاي   هاي صـادراتی جـزو یارانـه   اعتبارات و بیمه 2کشاورزي نامه موافقت 10ماده  2توجه به بند 
در ششمین نشسـت   ولی. رو تعهدات کاهشی شامل آنها نخواهد شد صادراتی تلقی نشده و از این

کنـگ برگـزار    که در هنـگ  2005دسامبر سال  وزراي کشورهاي عضو سازمان تجارت جهانی در
ـ دکه انواع یارانهنمودنکشورهاي عضو توافق گردید، ت هـم کـاهش و در   مـوازا ه هاي صادراتی را ب

هـاي   یارانـه  تنهـا کـاهش   دور دوحـه،  نامـه  موافقتاین در حالی است که در  .نهایت حذف کنند
هـاي صـادراتی    رانـه یا کـه مصـداق و آثـار    هـایی مستقیم صادراتی مطرح شد و برخی از حمایت

توافـق  مورد توجه قرار نگرفته بود مورد پیشتر که  هاي صادراتی داشتندهمچون اعتبارات و بیمه
یارانـه صـادراتی    ،هاي صـادراتی قرار گرفت لذا با توجه به توافق کشورهاي عضو، اعتبارات و بیمه

دهـی سـالیانه در    تمامی کشورهاي عضو سازمان تجارت جهانی ملزم به اطـالع  .اندمحسوب شده
 تنهـا ، ندارندهاي صادراتی  کشورهایی که تعهدات کاهشی یارانه. هاي صادراتی هستندمورد یارانه

کنند و کشورهایی که تعهدات کاهشـی دارنـد،    هاي صادراتی خود را اعالم می عدم پرداخت یارانه
  .نمایند هاي صادراتی خود را منعکس میارزش حجم یارانه

  اعمال عوارض جبرانی . 2-4
 مهنا موافقتکننده است،  هاي کشاورزي نگران رغم این که خسارات وارده ناشی از اعطاي یارانه علی

شـرط  « خود تحت عنـوان  13کشاورزي اعمال هر گونه عوارض جبرانی را استثنا کرده و در ماده 
ظـف کـرده اسـت کـه از اعمـال      مؤ 2003دوره نه ساله یعنی تا سـال  کشورها را در یک  3»صلح

کشاورزي  نامه موافقت 13ماده  5.خودداري کنند 4هرگونه عوارض جبرانی و اقدامات تالفی جویانه
رغـم مقـررات گـات     و علـی  مـذکور رهاي عضو تقاضا نموده است که طـی دوره  کشاورزي از کشو

جویانه و یـا وضـع عـوارض     ها و اقدامات جبرانی، از هرگونه اقدام تالفی یارانه نامه موافقتو  1994
_________________________________________________________  
1 WTO, Doc (2004) European communities-export subsidies on sugar  

المللـی نسـبت بـه ارائـه اعتبارهـاي صـادراتی،        شوند در جهت توسـعه نظامـات مـورد توافـق بـین      اعضا متعهد می 2
 تنهـا و بعد از توافق در مورد این نظامات،  بیمه اعتبار صادراتی تالش کرده هاي هاي اعتبار صادراتی یا برنامه تضمین

 .هاي بیمه را ارائه دهند هاي اعتبار صادراتی یا برنامه عتبارهاي صادراتی، تضمینمطابق آنها ا
3 Peace Clause  
4 Countervailing Measures 
5 World Trade Report (2006)  
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  هاي کشاورزي ها و یارانه خصوص حمایت قوانین و مقررات ایران در. 3
هـا و   صورت مستقیم و غیرمسـتقیم بـه افـراد، بنگـاه     اي متعددي بهه در ایران از یک طرف یارانه

در اختیـار قـراردادن گـاز، نفـت، بنـزین،       1.شـود  ها اعم از خصوصی و دولتی پرداخت می شرکت
هـاي   بهره، جوائز صـادراتی، معافیـت    هاي کم هاي تضمینی، وام ، آب، خرید)انرژي(گازوئیل، برق 

هایی است کـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم      به دالر از جمله یارانه مالیاتی و تثبیت نرخ تبدیل ریال
امـه  قـانون برن  104از طرف دیگر، طبق بند و مـاده  . شوند هاي اقتصادي از آن برخوردار می بنگاه

ظـف اسـت ضـمن    ؤفرهنگی جمهوري اسالمی ایران دولـت م  پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و
اي و هاي منطقهي کشور با قوانین و مقررات اتحادیهسویی قوانین و مقررات بخش تجار ایجاد هم

سازي و توانمندسازي ارکان اقتصـادي   المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آمادهبین
  . کشور براي عضویت در سازمان تجارت جهانی اقدام قانونی نماید

ي کشـاورزي مقـرر شـده    ها ها و یارانهقوانین و مقرراتی که درخصوص حمایت در ادامه ابتدا
است مورد بررسی قرار گرفته و مطابقت این قوانین و مقررات با الزامات سازمان تجـارت جهـانی    
   .گیرد  کشاورزي مورد ارزیابی قرار می نامه موافقت ویژه هب

هـاي حمـایتی متفـاوتی اتخـاذ     ها و روش در ایران براي حمایت از صادرات غیرنفتی سیاست
هاي مذکور تحت عنوان حمایت از صادرات غیرنفتـی اسـت،   به اینکه سیاست با توجه. است شده

هـاي حمـایتی و    رؤس این سیاسـت . گردد بنابراین مشمول صادرات محصوالت کشاورزي نیز می
عالی  وزیران عضو شوراي 23/5/1386ك مورخ 37862ت/81293 نامه شماره تشویقی در تصویب

ها در جهـت تولیـد    از بنگاه حمایت -1« :است شدهکس منع شرح زیر توسعه صادرات غیرنفتی به
هاي صـادراتی در   هدفمند نمودن جوایز و مشوق -2). تولید محصول با نگاه بازار محور(صادراتی 

قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري        33ماده ب اجراي بند 
کمک به توسعه صادرات خـدمات   -3. تقیمهاي مستقیم و غیرمس اسالمی ایران در قالب حمایت

کمـک بـه توسـعه صـادرات کاالهـاي بـا        -4. با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشـور 
سـاماندهی نظـام    -6. هـاي صـادراتی کشـور    ـ کمک به توسعه زیرسـاخت   5 .افزوده بیشتر ارزش
کمک به ایجاد  -7. هاي تجاري به تولیدکنندگان و صادرکنندگان رسانی از بازارها و فرصت اطالع

ها، شعب و مراکز تجاري در بازارهاي هدف توسط سازمان توسعه تجارت ایـران،   دفاتر، نمایندگی
  هـاي   حمایـت از تشـکل   -8. هـاي غیردولتـی توسـعه صـادرات غیرنفتـی      ها و یا صـندوق  تشکل

حمایت از توسعه و  -21.... توسعه صادرات غیرنفتی هاي غیردولتی  تولیدي ـ صادراتی و صندوق 
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بخشـی   تأمین -22. بندي کاالهاي صادراتی متناسب با نیاز بازارهاي هدف ترویج طراحی و بسته
  1».از هزینه حمل کاالهاي صادراتی

هـاي گونـاگونی بـه     نامـه  هاي تشویقی و حمایتی فوق، مصوبات و آیـین  جهت تحقق سیاست
هـاي   پرداخـت جـوایز و مشـوق   نامـه   آیـین «: تـرین آنهـا عبارتنـد از    مهم است که تصویب رسیده

 دسـتورالعمل چگـونگی  «و  و اصـالحات بعـدي   ٢»هیـأت وزیـران   1385/6/21مصـوب  صادراتی 
جهت  26/8/1387مورخ  27613/1که طی بخشنامه شماره » کشور غیرنفتی صادرات از حمایت

هـاي   پرداخـت جـوایز و مشـوق   نامـه   آیـین  1مـاده   1بنـد   .است  ابالغ شده 1388اجرا در سال 
از (کل کشـور   1385مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال از بودجه سال : دارد مقرر می صادراتی

و  1384هـاي صـادرات غیرنفتـی در سـال      به پرداخـت جـوایز و مشـوق   ) 147100محل ردیف 
اتی قـانون برنامـه   جهـش صـادر   راهبردمنظور تحقق  هاي قبل جهت بسترسازي به تعهدات سال

هاي صادراتی متناسب با سهم صادرات کاالهـا و خـدمات    چهارم توسعه، پرداخت جوایز و مشوق
در سبد صادرات غیرنفتی کشور، ارزش افزوده، مزیـت رقـابتی، رعایـت اسـتانداردهاي کیفیـت،      

تقیم هاي غیرمس ، پرداخت یارانهیرعایت استانداردهاي زیست محیطی، توسعه تجارت الکترونیک
هـاي   هاي ناشی از سـود تسـهیالت بـانکی و هزینـه     هاي صادراتی و هزینه منظور کاهش هزینه به

بیمه، تبلیغات و بازاریابی محصوالت و خدمات صـادراتی، آمـوزش، کمـک بـه توسـعه صـادرات       
هـاي صـادراتی کشـور، گسـترش خـدمات       خدمات فنی و مهندسـی کشـور، توسـعه زیرسـاخت    

هاي تحقیق و توسعه در  افزارهاي تجاري، اجراي پروژه ید و توزیع انواع نرمرسانی، تهیه، تول اطالع
هـاي رقـابتی جدیـد در عرصـه صـادرات، اعمـال        اي در راستاي خلق مزیت سطوح ملی و منطقه

هـاي مشـارکت واحـدهاي     منظور توسعه صادرات، پرداخـت بخشـی از هزینـه    هاي ویژه به مشوق
هـاي مربـوط بـه     هـا و برنامـه   سایر طرح ... و خارج از کشور يها تولیدي و صادراتی در نمایشگاه

   .یابد توسعه صادرات غیرنفتی کشور اختصاص می

  پرداخت جوایز صادراتی .3-1
فرهنگـی جمهـوري    اقتصـادي، اجتمـاعی و  قانون برنامـه پـنجم توسـعه     104ماده  هتبصره بند 
آنهـا یارانـه مسـتقیم     تأمینبراي  صادرات کاالهایی که دولت: مقرر نموده است که اسالمی ایران
در ایـن  . کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شوراي اقتصاد مجـاز اسـت   پرداخت می

هاي مستقیم پرداختی به  ند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانهمؤظفصورت کلیه صادرکنندگان 
ایـن یارانـه هـم     .ی اخذ کننـد یوج از وزارت امور اقتصادي و داراکاالهاي صادرشده را قبل از خر
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  برنامـه پـنجم مقـرر    قـانون   145مـاده   .شامل کاالهاي صنعتی و هم محصوالت کشاورزي اسـت 
کشـاورزي،   منظور اقتصادي و رقابتی نمودن تولیـد و افـزایش صـادرات محصـوالت     به«: داردمی

ه ارزش ســاماندهی مــدیریت منــابع، حفاظــت از منــابع پایــه و ارزش افزایــی و تکمیــل زنجیــر 
حمایت از تولید محصوالت کشاورزي در قالب جبران بخشی از یارانه  -الف :محصوالت کشاورزي

هـا بـا اولویـت     هاي بالعوض، پرداخت یارانه و سایر مشـوق  سود و کارمزد تسهیالت بانکی، کمک
اي اسـت کـه بـه پیشـنهاد وزارت      نامـه  اي بر اساس آئین رعایت الگوي کشت بهینه ملی ـ منطقه 

یارانـه و سـایر    راحتصـ  بـه  در ایـن مـاده  » .رسـد  به تصویب هیأت وزیران مـی  اد کشاورزيجه
   . هاي مستقیم براي صادرات محصوالت کشاورزي مقرر شده است کمک

هاي صـادراتی را بـراي محصـوالت     نمونه دیگر از مقرراتی که پرداخت مستقیم و نقدي یارانه
زمینـی و   جهـت حمایـت از کشـاورزان سـیب     هیئت وزیـران کشاورزي مقرر کرده است، مصوبه 

ـ وزارت جهادکشاورزي با همکاري وزارت صنایع و 1« :نموده است باشد که مقرر می صادرات آن
کـاران   زمینی زمینی از سیب زمینی براي خرید سیب معادن نسبت به تشویق صنایع فرآوري سیب

ــغ پانصــد  ــدام و مبل ــ ) 500(اق ــو و حــداکثر ت ــه ازاي هــر کیل ــال ب ــارد ری ا ســقف یکصــد میلی
وزارت بازرگـانی بـا همکـاري     -2.عنـوان یارانـه پرداخـت نمایـد     ریال بـه ) 100.000.000.000(

ریـال  ) 300(زمینی دارنـد، مبلـغ سیصـد     هایی که مشکل تولید مازاد سیب استانداران در استان
بـه   زمینی جهت صادرات بابت کمک و جایزه صادراتی به نسـبت مسـاوي   براي هرکیلوگرم سیب

کـه در   19/5/1390وزیـران مصـوب    هیـأت نامه تصویب همچنین 1»).پرداخت نماید استانداري
ها و عوامـل تولیـد    در روزنامه رسمی منتشر یافته است در خصوص یارانه نهاده 6/6/1390تاریخ 

ها و عوامل تولید کشاورزي در سـال   یارانه نهاده«: مقرر نموده است که 1390کشاورزي در سال 
کل کشـور   1390قانون بودجه سال  520000ردیف ) 2(شرح جدول زیر از محل جزء  به 1390

التفاوت توزیع انـواع کـود شـیمیایی را از     است مابه مؤظفوزارت جهاد کشاورزي  .شود توزیع می
که توسط معاونـت   1389نامه بر مبناي فروش سال  ابتداي سال جاري تا زمان ابالغ این تصویب

گردد از سرجمع اعتبارات یارانـه   جمهور محاسبه و تأیید می ظارت راهبردي رییسریزي و ن برنامه
 2».نامـه تسـویه نمایـد    ایـن تصـویب   1ها و عوامل تولیـد کشـاورزي موضـوع جـدول بنـد       نهاده

 نامـه  موافقت 9ماده  1هاي صادراتی مندرج در قسمت الف بند هاي مذکور مشمول یارانه پرداخت
  .شودات کاهشی بر آن بار میگردد و تعهد کشاورزي می
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  کاالهاي صادراتی ونقل پرداخت یارانه و تسهیالت جهت حمل. 3-2
هاي  نقل کاالهاي صادراتی از جمله دیگر یارانهو پرداخت یارانه و اعطاي تسهیالت به حمل

هاي  یکی از سیاست» هاي صادراتی پرداخت جوایز و مشوقنامه  آیین« 22بند. مستقیم است
» بخشی از هزینه حمل کاالهاي صادراتی تأمین«حمایت از صادرات غیرنفتی ایران را تشویق و 
خصوص  که در هاي صادراتی پرداخت جوایز و مشوقنامه  آیین 15بند  1.است  بیان کرده

بار تازه و  در ازاي صادرات هر کیلوگرم میوه و تره: دارد محصوالت کشاورزي است مقرر می
ونقل به صادرکنندگان به شرح زیر  یارانه حمل ،بر حسب وزن ناخالص منجمد و گل و گیاه تازه

حمل هوایی گل و گیاه به مقصد اروپـا هر کیلوگرم یک هزار ریـال و به  -الف :شود پرداخت می
بار به  حمل هوایی میوه و تره -ب .مقصد کشورهاي حاشیه خلیج فارس هر کیلوگرم پانصد ریال

اي  ج ـ حمل جاده .ریال و قاره آمریکا هر کیلوگرم یک هزارخاور دور  ،کشورهاي اروپایی
حمل دریایی به  - د .هر کیلوگرم پانصد ریال CISبار به کشورهاي اروپایی و  میوه و تره) زمینی(

د شوطور که مالحظه می همان .ریال مقصد کشورهاي حاشیه خلیج فارس هر کیلوگرم دویست
. باشد ونقل صادرات محصوالت کشاورزي می جهت حمل مقررات فوق دربردارنده پرداخت یارانه

هاي ونقل داخلی محموله حمل: کشاورزي مقرر داشته است نامه موافقت 9ماده  1بند ) قسمت م
هاي داخلی توسط دولت پرداخت یا تعهد صادراتی که با شرایطی مساعدتر نسبت به محموله
ماده  4بق بند مطا. گرددت کاهشی میشده باشند، یارانه صادراتی تلقی و لذا مشمول تعهدا

الذکر کشورهاي در حال توسعه الزامی ندارند که این تعهدات را بر عهده بگیرند مشروط بر  فوق
 ار از تعهدات مربوط به کاهش گردد،ها به طریقی پرداخت نشوند که موجب فر اینکه این یارانه

  .د نخواهد داشتلذا باید بیان داشت که کشور ما تعهدي نسبت به این مور

  ، عوارض و سایر تشریفات اداري از مالیات  معافیت. 3-3
کننـد   هاي صادراتی از وجوهی که دریافت می چنانچه دولت و نهادهاي عمومی نسبت به فعالیت

هـاي   ها را مشمول معافیـت نماینـد، موضـوع تحـت شـمول یارانـه       کنند و این فعالیت نظر صرف
اول معافیـت از   دسـته : شـود  ا به چنـد دسـته تقسـیم مـی    ه افیتاین مع. گیرد صادراتی قرار می

هاي  واردات نهاده قانون برنامه پنجم 145ماده  1اساس تبصره  بر. باشد دریافت تعرفه واردات می
تولید بخش کشاورزي از قبیل بذر، نهال، کـود و سـم بـا همـاهنگی و اخـذ مجـوز وزارت جهـاد        

هـا و اقـدامات    یارانـه  نامـه  موافقـت اسـاس   بـر  .باشـد  میاز اعمال تعرفه مؤثر مستثنی  کشاورزي
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شود که طبق مقررات موجود و  هاي مالیاتی و عوارض در صورتی یارانه تلقی میجبرانی، معافیت
شده، ولی دولت از آنها صرف نظـر   اخذ می بایست می ها یا عوارضیا رویه معمول این نوع مالیات

توان بیان داشت کـه ایـن اسـتثنا جلـوگیري از افـزایش       یالذکر م در مورد مقرره فوق. است کرده
یابـد   آنها افـزایش نمـی    شود یعنی تعرفه اعمال نمی... باشد که در مورد بذر و نهال و  ها می تعرفه

. را دارند) درصد 4(رسد یارانه نیست زیرا تعرفه حداقل  نظر می این یک تصمیم داخلی است و به
چـه   توان آن را یارانه صادراتی تلقـی نمـود اگـر    فاوت است و نمیتعرفه وارداتی اقالم مختلف مت

تعرفه وارداتی کاالها بـر  که  استقابل ذکر  .باشد نوعی حمایت داخلی از محصوالت کشاورزي می
 .شود کنند تعیین می حسب حساسیت آنها و قدرت رقابتی که در مقابل تولیدات داخلی پیدا می

  . استرآمدهاي ناشی از صادرات از پرداخت مالیات دوم، معافیت کلی یا جزئی د دسته
حاصل از صادرات  صددرصد درآمد: الف«: دارد هاي مستقیم مقرر می قانون مالیات 141ماده 

 ،شامل محصوالت زراعی(محصوالت تمام شده کاالي صنعتی و محصوالت بخش کشاورزي 
میلی آن پنجاه درصد درآمد و صنایع تبدیلی و تک) جنگل و مرتع ،شیالت ،دام و طیور ،باغی

منظور دست یافتن به اهداف صادرات کاالهاي غیرنفتی  ی که بهیحاصل از صادرات سایر کاالها
ماده  جهمچنین مطابق با بند  .شوند از شمول مالیات معاف هستند به خارج از کشور صادر می

ولید و خرید ت ،جوایزي که دولت براي تشویق صادرات«هاي مستقیم،  قانون مالیات 127
از شمول درآمدهاي اتفاقی خارج بوده و مشمول  1»نماید محصوالت کشاورزي پرداخت می

قانون  141هاي مذکور در ماده  معافیت .دگرد باشد نمی می% 35اتفاقی که تا مالیات درآمدهاي 
گر هاي صادراتی است، زیرا دولت از درآمدي که در شرایط دی هاي مستقیم مشمول یارانه مالیات

این نوع . کند نظر می کند یعنی از درآمدهاي ناشی از صادرات صرف از آن، مالیات وصول می
گردد؛  گیرد یارانه صادراتی تلقی می هاي مالیاتی صورت میها که در قالب معافیتحمایت
و تعهدات کاهشی بر آن مترتب  استنامه  موافقت 9ماده  1موضوع مشمول بند ج بند  ،بنابراین
  .  شدخواهد 

  و تسهیالت مالی ترجیحی  اعطاي وام. 3-4
در قـوانین  . هاي مستقیم است اعطاي وام و تسهیالت مالی ترجیحی به صادرکنندگان جزو یارانه

بنـد  . است  بینی شده و مقررات متعددي اعطاي وام با تسهیالت ترجیحی به صادرکنندگان پیش
هـاي تشـویق و حمایـت از     یکی از سیاست »هاي صادراتی پرداخت جوایز و مشوقنامه  آیین« 17
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بیـان  » پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت بـانکی صـادرکنندگان  «صادرات غیرنفتی ایران را 
دولـت  «: نماید مقرر می 4/7/1372قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  19ماده . است  کرده
صـورت   ودجه سنواتی منظور و بهتواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در ب می

کمک سود تسهیالت پرداختی، بنـا بـه پیشـنهاد وزارت بازرگـانی و تصـویب هیـأت وزیـران بـه         
یک میلیـارد   1390قانون بودجه سال  2بر اساس قسمت ج بند » .صادرکنندگان پرداخت نماید

هـاي   سرمایه بانـک دالر بابت یارانه سود تسهیالت و جوایز صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش 
اعطـاي وام و تسـهیالت مـالی بـه      .اختصـاص یافتـه اسـت    دولتی و صـندوق ضـمانت صـادرات   

این ماده بـه دولـت   . هاي صادراتی است هاي ترجیحی مشمول یارانه صادرکنندگان بر اساس نرخ
. هاي اخذ تسهیالت را پرداخت نمایـد  بخشی از هزینه ،دهد که جهت کمک به صادرات اجازه می

بـا توجـه بـه اعطـاي وام بـا نـرخ کمتـر و پرداخـت بخشـی از سـود وام و تسـهیالت بـراي              لذا
گردد  می نامه موافقت 9ماده  1صادرکنندگان محصوالت کشاورزي، این اقدامات نیز مشمول بند 

  . گرددمشمول تعهدات کاهشی می ،بنابراین

  هاي صادراتی ها و بیمه نامه تسهیالت صدور ضمانت. 3-5
هاي تشویق و حمایت  ، یکی از سیاستهاي صادراتی پرداخت جوایز و مشوقنامه  آیین 16در بند 

هـاي   هـا و یـا بیمـه    نامـه  پرداخـت بخشـی از هزینـه صـدور ضـمانت     «از صادرات غیرنفتی ایران 
در خصوص تضمین و بیمه صادرات، صندوق ضمانت صـادرات ایـران   . بیان شده است» صادراتی

تأسـیس   15/7/1375مصـوب   1»اره صندوق ضمانت صادرات ایـران قانون چگونگی اد«بر اساس 
ق منظـور توسـعه و افـزایش صـادرات کشـور از طریـ       بـه «  :دارد قانون مزبور مقرر می 1ماده . شد

هاي مربوط به کاالها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیالت الزم  گذاري تضمین اعتبارات و سرمایه
قبـال خطـرات   و خدمات از خریداران خارج از کشور در  و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کاالها

صـندوق  ، کننـد  هاي بیمه تجـاري آنهـا را بیمـه نمـی     طور معمول شرکت حاصل از عواملی که به
از مرکـز توسـعه صـادرات     ـ  شـود  نامیده مـی  ) صندوق(که دراین قانون ـ   ضمانت صادرات ایران

بیمـه   خصـوص  در 2 ».شود ین قانون اداره میموجب ضوابط و مقررات ا گردد و به میمنتزع ایران 

_________________________________________________________  
هاي مختلف، ریسک عدم بازپرداخت اعتبارات صادراتی یـا عـدم ایفـاي تعهـدات      این صندوق با صدور ضمانت نامه 1

هـا، اعتباردهنـدگان داخلـی و     سسات مالی، بانـک ی را براي مؤی و یا خریداران خارجقراردادي صادرکنندگان محل
پوشـش   صندوق ضمانت صادرات کلیه کاالها و خدمات مجاز صادراتی را تحـت . دهد خارجی تحت پوشش قرار می

الذکر، تضمین تسهیالتی که براي کاالها یـا خـدمات صـادراتی تخصـیص      قانون فوق 5ماده  9در بند . دهد قرار می
  .است  هاي صندوق معرفی شده از زمره برنامه یابد نیز می

2 Article of Association of Export Guarantee Fund (1997) 
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آن و  اصـالحات و  25/3/1362 مصـوب  کشـاورزي  محصـوالت  بیمه قانون، کشاورزي محصوالت
 دجـه قـانون بو  2قسمت چ بنـد  . است داشتهی را بیان مقررات 1390سال  بودجه قانون همچنین
و صـندوق حمایـت از   یک میلیارد دالر بابت صندوق بیمه محصوالت کشـاورزي  «: داردمقرر می

هـاي صـید و صـیادي و     گذاري کشاورزي و کمک به صید و پرورش میگـو و روش  توسعه سرمایه
 1ضـمیمه   10مطـابق بـا بنـد    » .اختصاص داده اسـت  بسته تکثیر و پرورش ماهی به روش مدار

نوع تلقـی  هاي مم هاي صادراتی جزء یارانه اعتبارات و بیمهها و اقدامات جبرانی  یارانه نامه موافقت
  . شود می

 10مـاده   2بنـد  . کشـاورزي بـود   نامه موافقتاعتبارات صادراتی یکی از موارد مهم مفقود در 
شوند در جهت توسـعه نظامـات مـورد    اعضا متعهد می«: کشاورزي مقرر نموده است نامه موافقت

هـاي   یـا برنامـه  هاي اعتبار صادراتی المللی نسبت به ارائه اعتبارهاي صادراتی، تضمینتوافق بین
مطابق آنها اعتبارهاي  تنهابیمه اعتبار صادراتی تالش کرده، و بعد از توافق در مورد این نظامات، 

در  با توجه بـه ایـن کـه   » .هاي بیمه را ارائه دهند هاي اعتبار صادراتی یا برنامه ینصادراتی، تضم
 در 2005سـال   دسـامبر  در کـه  ششمین نشست وزراي کشورهاي عضو سازمان تجارت جهـانی 

ی همچـون اعتبـارات و   یها یارانه دیگر که دنمودنکشورهاي عضو توافق  گردید، کنگ برگزار هنگ
قرار دهند؛  مورد توجه مورد توجه قرار نگرفته بودند را نیز جهت کاهش را که هاي صادراتی بیمه
تعهـدات کاهشـی   هاي صادراتی فوق، یارانه صادراتی محسوب و مشمول رو اعتبارات و بیمه ازاین
  .شودمی

   کشاورزي محصوالت خرید تضمین. 3-6
  جملـه  از. باشـد  مـی  کشـاورزي  محصـوالت  خریـد هاي کشاورزي تضـمین   حمایت موارداز دیگر 

و  21/6/68مصـوب   قانون تضمین خرید محصوالت اساسـی کشـاورزي   ، خصوصمقررات در این 
منظـور حمایـت از تولیـد     بـه « :اسـت  همـود ن مقـرر  قانوناین  واحدهماده . باشد میاصالحات آن 

محصوالت اساسی کشاورزي و ایجاد تعادل در نظـام تولیـد و جلـوگیري از ضـایعات محصـوالت      
سـاله خریـد محصـوالت اساسـی       ظـف اسـت همـه   ؤضرر و زیان کشاورزان، دولت م  کشاورزي و
زمینی، پیـاز و    بچاي، سی  هاي روغنی، گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه (کشاورزي 
را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضـمینی را اعـالم و نسـبت بـه خریـد آنهـا از       ) حبوبات

در بخـش   کشـاورزي، دولـت   نامـه  موافقـت مطـابق بـا    ».طریق واحـدهاي ذیـربط اقـدام نمایـد    
هایی مثل تضمین خرید محصـوالت کشـاورزي یـا تعیـین      هاي داخلی که شامل سیاست حمایت
بـا   .هاي داخلی خود را کـاهش دهـد   از حمایت %13سال،  10ظرف ضمینی است، بایدهاي ت نرخ

انـد  کشورهایی که تعهدات کاهشی حمایت داخلی در جدول تعهدات خود داشـته  توجه به اینکه
عالوه بر اقدامات معاف، ملزم به ارائه اطالعـات مجمـوع میـزان کلـی حمایـت جـاري خـود نیـز         



195 ...به سازمان تجارت جهانی بر آثار حقوقی الحاق ایران 

هـا  هـایی تنظـیم کـرده کـه مطـابق آن      هاي فوق، فرمرسانی اطالعکمیته کشاورزي براي . هستند
در صورت در پایان باید بیان داشت که . مورد بررسی قرار گیرد بایداطالعات ارائه شده در کمیته 

صورت کلی بـر بخـش کشـاورزي     هب کاهشی  تعهدات ،ادراتیص هاي یارانهحمایت و  اثبات وجود
توانـد حمایـت خـود را از     گـردد، لـذا دولـت مـی     اعمال نمـی  صورت کاال به کاال هاعمال شده و ب

همچنـین مطـابق بـا     .ادامه داده و از حمایت محصوالت کم اهمیـت بکاهـد   يراهبردمحصوالت 
   مؤظـف دسـت آمـد، اعضـا     کنـگ بـه   آخرین توافقی که در اجالس ششم وزراي سازمان در هنگ

  .کنندهاي صادراتی خود را حذف  یارانه 2013تا سال  باشندمی
  

  بندي و نتیجه جمع. 4
الملـل را مخـدوش    هاي صادراتی رقابت منصفانه در عرصه تجـارت بـین   از آنجا که اعطاي یارانه

هـا تحـت کنتـرل و محـدودیت      دهـد، اعطـاي یارانـه    تأثیر قرار می کرده و آزادي تجاري را تحت
هـا و   که سیاست تندهس مؤظف، کشورهاي عضو طبع به. گرفته است سازمان تجارت جهانی قرار

سـازمان نسـبت بـه    . خصوص اعطاي یارانه را با الزامات آن سازمان تطابق دهندمقررات خود در
 نامـه  موافقت«هاي صادراتی به کاالهاي صنعتی حساسیت بیشتري نشان داده و در اعطاي یارانه

پرداخـت   ه کـه در مقابلـه بـا   ه دادبـه کشـورهاي واردکننـده اجـاز     »ها و اقدامات جبرانـی  یارانه
کـه کشـورها درخصـوص نحـوه      در حـالی . جویانه انجام دهنـد  هاي صادراتی اقدامات تالفی یارانه

هـاي  انـد و موضـوع یارانـه   هاي کشاورزي با هم اختالف نظر زیاد داشـته  برخورد با اعطاي یارانه
در . مطرح شده اسـت » کشاورزي نامه موافقت«اي تحت عنوان جداگانه نامه موافقتکشاورزي در 

هاي کشاورزي ممنـوع شـده اسـت، ولـی در نحـوه      هر چند برخی از انواع یارانه نامه موافقتاین 
  . برخورد با تخلفات نرمش زیادي داده شده است

هـا و   تصویب رسـیده کـه کمـک    هاي فراوانی به نامه ینآی ر جمهوري اسالمی ایران قوانین ود
اسـت   مقررکـرده  کشاورزي هاي یارانه الخصباهایی را براي پیشبرد صادرات غیرنفتی و  مساعدت

با اینکه با قطـع یارانـه سـوخت و بـرق مصـرفی      . که برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم هستند
هـاي  هاي آب عمالً از حمایت بخش کشاورزي کاسته شده است ولی بـا توجـه بـه سیاسـت     چاه

نان شاهد غیرمستقیم همچجاي  هاي مستقیم بهها و پرداخت یارانهدولت در هدفمندکردن یارانه
هـاي   اگـر چـه اعطـاي گسـترده یارانـه     . بودبه بخش کشاورزي خواهیم  حمایت و پرداخت یارانه

نی که این زما ویژه نامه کشاورزي و سایر قوانین و مقررات سازمان به مستقیم کشاورزي با موافقت
گذارنـد، مغـایرت    مـی ت محصوالت کشاورزي تأثیر مهمـی  واردات و تجار ها روي صادرات،یارانه

در رابطه بـا   ویژه ان نسبت به محصوالت کشاورزي و بههاي موجود در مقررات سازمدارد، انعطاف
دهد که حتی پس از الحاق به سازمان بخش بزرگی کشورهاي در حال توسعه به ایران امکان می
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ید همگام با جامعـه  ها را براي مدت معینی حفظ کند ولی به هر حال در درازمدت بااز این یارانه
با در نظر گرفتن شـرایط اقتصـادي ایـران،    . هاي کشاورزي کاهش پیدا کندجهانی، اعطاي یارانه

. حدي نیست که حتی بتواند صادرات غیرنفتی ایران را حفـظ کنـد   هاي صادراتی به اعطاي یارانه
که در چنـد سـال   شود در حالی  در ایران نرخ برابري ریال در مقابل دالر توسط دولت کنترل می

از آنجا که الحـاق  . است گذشته نرخ تورم داخلی چندین برابر تفاوت نرخ تبدیل ریال به ارز بوده 
هـاي آن سـازمان از جملـه     نامـه  به سـازمان تجـارت جهـانی مسـتلزم پـذیرش تمـامی موافقـت       

ت هاي داخلی مشـمول تعهـدا   حمایتاست، لذا مقرراتی که حاوي اعطاي  کشاورزينامه  موافقت
در زمـان مـذاکرات جهـت الحـاق     . است باید تعدیل و اصالح گردد صادراتیهاي  ی و یارانهکاهش

کنندگان باید کوشش کنند که ایران بتوانـد از تسـهیالت    ایران به سازمان تجارت جهانی، مذاکره
که براي کشورهاي در حال توسعه مقرر شده برخوردار  کشاورزينامه  موافقت 15مندرج در ماده 

درصد  20میزان نامه، میزان حمایت در کشورهاي توسعه یافته به موافقت 15مطابق با ماده . دشو
در ضمن،کشورهاي عضو، ملـزم  . دیابصد باید کاهش در 13به میزان  و کشورهاي در حال توسعه

هاي داخلی خود به کمیتـه کشـاورزي سـازمان تجـارت      به ارائه اطالعات ساالنه در مورد حمایت
دهی به کمیته در مورد کلیه اقدامات حمایـت داخلـی معـاف از تعهـدات      اطالع. باشند جهانی می

هـاي   اي، اقدامات جعبه آبی و سـطح حمایـت   کاهشی، شامل اقدامات جعبه سبز، اقدامات توسعه
عنوان کشور در حال توسعه مـورد   اگر ایران به ،گیرد داخلی مربوط به حداقل معافیت، صورت می

هـاي خـود    تدریج نسبت به کـاهش یارانـه   تواند در طول یک مدت مقرر به می ،پذیرش قرار گیرد
   .اقدام کند

با تشکیل کمیسیون  باید، دولت و مجلس شوراي اسالمی الحاقي رو با توجه به الزامات پیش
هـاي   در بخـش کشـور را  ي راهبـرد هـاي   گـذاري  ف ، هـد ویژه حقوقی و اقتصـادي  هاي هو کارگرو
ی بر اقتصاد کشـور  ئضویت سازمان تجارت جهانی آثار سومرکز نمایند تا عحساس مت زیربنایی و

   .نداشته باشد از جمله بخش کشاورزي دربر
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