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 الصه مدیریتیخ

ل آن( متشک)آسه ایده کشور جنوب شرق آسکشور آسیا و اقیانوسیه، مشتمل بر  15طالعه حاضر، پیرو توافق اقتصادی اخیر م

 ،یژاپن، کره جنوب ،نیچپنج کشور و  یو برونئ تنامیو انمار،یکامبوج، الئوس، م لند،یسنگاپور، تا ن،یپیلیف ،یاندونز ،یمالزاز 

 1(RCEP) یام به پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقهترین پیمان تجارت آزاد جهان، موسو، در قالب بزرگلندیوزیو ن ایاسترال

( به 1399آبان  25)برابر با  2121نوامبر  15 روز یکشنبه پس از هشت سال مذاکره، درصورت گرفته است. این پیمان که 

را گرد هم گی یافتیافته و ثروتمند تا اقتصادهای با کمترین درجه توسعهامضاء رسید، ترکیب متنوعی از اقتصادهای توسعه

جهان را  تیاز جمع ٪31 باًیتقر اینفر  اردیلیم 2.2معادل  یبازاراز تولید ناخالص داخلی جهان و  ٪31 آورده است و حدود

ای هتواند هم برای اعضاء و هم برای اقتصادهای خارج از آن مانند کشورمان دارای داللترو، این پیمان میگیرد. از ایندربرمی

 های آن برای جهانحاضر که در شش بخش تنظیم شده است، قصد دارد تصویری از خود توافق، داللتمهمی باشد. گزارش 

های ، تصویری از اعضاء، ویژگیبخش نخستدهد.  ارائه 2ایمنطقه-و پیامدهای عدم حضور کشور در این توافق کالن

و  «باکیفیت»، «جامع»، «نوین»های ویژگیدهد. این پیمان که با می به دستپیمان، پیشینه، حدود و ثغور و اهداف آن 

با  ،ابتدایی بسیار کند بود یهادر سال شکل گرفت و باوجودآنکه پیشرفت آن 2112در سال شود، از آن یاد می« متقابالً نافع»

ری به شتاب بیشت گرایانه وی،و افزایش رویکردهای حمایت 2117در سال  کایجمهور آمر سیرئ ،دونالد ترامپ روی کار آمدن

ذف ح. اهداف اصلی این پیمان، کردند دایتجارت آزاد پ حمایت از یبرا یشتریب زهیانگکننده رکتاشم یهادولتخود گرفت و 

جارت ت حوزهدر  زیآمضیها و اقدامات تبعتیمحدود در حوزه تجارت کاال، حذف تدریجی یارتعرفهیو غ یاموانع تعرفه یجیتدر

از  ای، خالصهبخش دومعنوان شده است. در در منطقه  یکننده و رقابتلی، تسهآزاد یگذارهیسرما محیط جادیا، و خدمات

سازمان  هاینامهها و موافقتای از آنها ارتباط تنگاتنگی با دستورالعملنامه ارائه شده است که پارهگانه این توافق21فصول 

تجارت کاال، خدمات،  هایی مشتمل برسرفصل تنظیم شده است وصفحه  511در  RCEPجهانی تجارت دارند. توافق 

 تی، حقوق مالکی، استانداردها و مقررات فنیدولت یدهایخر، گمرکی و تسهیل تجارت هایرویهقواعد مبدأ، ، یگذارهیسرما

 ایقرارداده ر درتاز این توافق جدید هستند و پیشفصل  نی. چندگیردرا دربرمی بسیاری دیگرو  یکیتجارت الکترونفکری، 

ایی پرداخته ه، به مؤلفهبخش سوماند. در دهند، دیده نشدهکه هسته اصلی این پیمان را تشکیل می آنآسه تجارت آزاد فعلی

، ها از حیث اعضاء، متن قانونی توافقکند. این ویژگیهای مشابه قبلی متمایز مینامهشده است که این پیمان را از توافق

مبدأ  سازی قواعد، هماهنگRCEP، دستاورد اصلیاز نظر کاربردیت قابل توجه هستند. های آن و گستره شمولیانعطاف

های یبه پیچیدگسازی شده با توجه های تجاری هماهنگرویه بین کشورهای مختلف منطقه است. امکان استفاده ازناهمگون 

این پیمان، . منطقه دستاورد کوچکی نیستیافته اقتصادهای کمتر توسعه در ارتباط با، به ویژه یهاقیانوس-تجارت در منطقه آسیا

ی به امضاء درآورده است که از این ژاپن و کره جنوب و دو کشور -چین و ژاپندو کشور  بینرا تجارت آزاد  نخستین قرارداد

ه نظر ذهن بهای اقتصادی بسیار دور از احتماالً تا پیش از این توافق، مصالحه این قدرتای است. سابقهحیث، دستاورد بی

رسید. اما امروز، چین به عنوان رقیب جدی ایاالت متحده و دو کشور ژاپن و کره جنوبی به عنوان متحدان اصلی آمریکا، می

ر این اند. مؤلفه بسیار مهم و متمایزکننده دیگبر سر منافع اقتصادی و ملی شهروندان خود پای یک میز و یک پیمان نشسته

                                                 
1- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
2 - mega-regional 
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بین کشورها است که به مدد آن اتفاق نظر بین چنین گروهی از کشورهای متنوع و نامتجانس به توافق، مسامحه و همراهی 

نامه افقتوای مشابه دیگری موسوم به ، توافق منطقهبخش چهارمدر لحاظ توسعه اقتصادی و سیاسی حاصل شده است. 

ته است تا بتوان درک بهتری از توافق قرار گرف RCEPمورد مقایسه با پیمان  1(TPP-11) کیفیپس-مشارکت ترنس ییایآس

ی به عدم ادو توافق منطقه این تفاوت نیتربزرگاخیر پیدا کرد، ضمن آنکه این دو توافق دارای هفت عضو مشترک هستند. 

که باید توجه داشت  طلبانه استکمتر جاه TPPدر مقام مقایسه با  RCEPگردد و البته، بازمی TPPحضور چین در 

 قیریتا کشورهای فژاپن و سنگاپور  کشورهای ثروتمندی چوناز  یان پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقهامضاءکنندگا

ا، ای مهم از منظر اثرات آن بر آمریکهای این توافق منطقهبه بررسی داللت بخش پنجمتنوع دارند.  انماریمانند الئوس و م

 کاهش نقش آمریکا در تدوین قوانین تجارتواند از یک سو با تمی RCEPپردازد. در واقع، میچین و اتحادیه اروپا 

مراه ه ترجیحی ایجادشده در آسیا هایسمت حاشیه به نیتأم یهارهیزنجتغییر مسیر و از سوی دیگر با 

رنگ شدن نقش آمریکا و از سوی دیگر، گسترش نفوذ اقتصادی چین در منطقه باشد. تواند به معنای کمباشد که این امر می

در کن پ برای کیاهرم استراتژتواند به عنوان یک همگرایی اقتصادی چین با متحدان اصلی و استراتژیک آمریکا، می

ی نیچ مقاماتتوافق برای پکن، قابل توجه است و  نینماداهمیت ش عمل کند. ضمن آنکه، متحدانو متحده  االتیا برابر

 و از این دننشان ده یتجار یخود را متعهد به آزادسازخوانند تا می« و تجارت آزاد ییگراچندجانبه یروزیپ» این پیمان را

ف انحراتوانند اقتصاد اتحادیه اروپا را به دلیل وقوع این تحوالت میجهت، چهره خود را در اقتصاد جهان بازسازی کنند. 

تحادیه برای ا یکیتیژئوپل یامدهایپ، تجاری جدید نشیچاین در  نیچ محورینقش متأثر سازند. از طرفی،  تجارت

ام ، با عنایت به تمبخش ششمدر  تر باشد.مهمتواند حتی از اثرات اقتصادی آن در بلندمدت می خواهد داشت که اروپا

شده  حتشری از دو منظر های بیرون بودن کشور از این بلوک اقتصادی قویشده و آثار جهانی توافق، داللتتحوالت گفته

 رفتار ترجیحی در زمینه الملل تحت تأثیرپذیری کشور در عرصه تجارت بینقدرت رقابتکاهش  از منظر نخست، است.

ه ای و حتی دشوار شدن مسیر پیوستن بهای تجارت منطقههای گمرکی بین بازیگران این پیمان، ناهماهنگی با رویهتعرفه

انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در بلندمدت  اردر کن ،روهای پیشدر سال تجارت یسازمان جهانالمللی از جمله نهادهای بین

دم ع قابل بررسی است. از منظر دوم، ایاثرات اقتصادی و ژئوپلیتیکی عدم حضور در زنجیره ارزش منطقه ذیل

خواهد  کار داخلیوبر محیط کسب یآثار اقتصادی قابل توجه دارای المللیکننده بینالتزام به پیروی از قواعد تسهیل

کار وتوان در محیط کسبهای آن میالملل که از درسکننده بینهای هماهنگعدم پیوستن و تبعیت از نظام بود، زیرا

 وکار داخلی دامنهای مرتبط و عدم حرکت در مسیر تسهیل محیط کسبتواند به عدم نهادسازیداخلی بهره جست، می

دنه منش فکری و الگوی رفتاری بنخست، روری است در راستای بازبینی در سیاست تجاری کشور ضبزند. بر این اساس، 

ای اقتصادی هساز جامعه به سمت همگرایی با دنیا، تعامل سازنده بر مبنای منافع اقتصادی متقابل و مشارکت در بلوکتصمیم

تر متکی یشکه در شرایط فعلی بهای نسبی کشور عالوه بر تکیه بر مزیتسپس، های ایدئولوژیک تغییر کند و جای بلوکبه

از منافع م بپردازیم تا بتوانی به خلق مزیت و ایجاد ارزش افزوده به پشتوانه تقویت تولید فروشی هستندبر منابع و خام

  .منتفع شویم« متقابل»المللی به طور اقتصادی و استراتژیک حضور در شبکه تعامالت بین

                                                 
1- Trans-Pacific Partnership (TPP) 
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 مقدمه

 انجمنعضو کشور ده  نیب یانامه تجارت منطقهفقتوا کی ،1(RCEP) یاجامع منطقه یمشارکت اقتصادپیمان 

، نی، چایالاستر یعنیآنها  3(FTAتجارت آزاد ) توافق شرکایکشور از و پنج  2(آنآسه) ایجنوب شرق آس هایهمکاری

 بروامن 15 شنبهیک خی، در تارزیبرانگچالش یگوونامه پس از هشت سال گفتتوافق نیاست. ا یو کره جنوب لندیوزیژاپن، ن

ترین قرارداد تجارت این بزرگ .4امضا شد تنامیو یزبانیبه م RCEPاجالس  نی، در چهارم(1399آبان  25)برابر با  2121

نیازمند سال )پس از الزم االجرا شدن که  21 زمان مدتطی  ی گمرکی راهااز تعرفه ٪91حدود قصد دارد  ،آزاد جهان

 .5حذف نماید کشور است( 15 تمام بیتصو

 رکوداز جمله  یشماریب یهابا چالش تجارت جهاندر شرایطی که را  RCEP قرارداد یامضا گران،از تحلیل یاریبس

 .نددانیم جانبهتجارت چند نظام یبرا یدستاورد ،است روهروب یاختالفات تجاربروز و  گراییتیحماموج  شیافزای، اقتصاد

 نظیره مسیر قراردادهایی ک رودشمار می به 6ایمنطقه-ی کالنتجارگام دیگری در زمینه قراردادهای نامه توافق نیا

دنبال  را RCEP توافقمشترک با  هفت عضو با( TPP-811 یا CPTPP7) پسیفیک-ترنسمشارکت  پیشروجامع و  وافقت

 هاای از حوزهدر پاره CPTPPیا  TPP-11 هایبه اندازه موافقنامه RCEP پیماندامنه شمول با وجود آنکه . کندمی

 تجارت ٪31 اًبیقرآن ت کشورهای عضواما ، -ها و رویکردهای غربی و آمریکایی تنظیم نشده استبا اولویت-ستینوسیع 

 یهانهیکاهش هز قیاز طرتواند ، این توافق میترتیببدین. دهندیم لیرا تشکجهان  یناخالص داخل دیو تول جهانی

 نیترزرگبتوافق،  نیا. تغییر دهد ایرا در آس نیمأت یهارهیو زنج تارتج یالگوها ی، برختجارت تسهیل قوانینو  یتجار

دهد. یپوشش مجهان را  تو جمعی یناخالص داخل دیتول ،تجارت از ٪31جهان است که حدود  یانامه تجارت منطقهتوافق

ال در اواخر سافق ترک تواز  تا پیش یکی از اعضای اصلی در مذاکرات د )به عنوانمشارکت هن در صورت RCEPپیمان 

 ،نیمچنهپیمان  نی. اباشد تربزرگاز این هم  یحتتوانست می، (نیرقابت با واردات چ شیافزا ازها ینگران انیدر م 2119

که این امر بر اهمیت این توافق  9آوردهای آسیایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی را گرد هم میقدرتبرای نخستین بار 

 .شده استتجارت جهان  دیجد یمعمارشکل دادن به  شگامیپ ایآسرسد به نظر می تفاسیر،افزوده است. با این 

 RCEP ی. برخوجود دارد های این پیماندستاورد تیدر مورد اهم یمتفاوت اریظرات بسناکونومیست،  زارشگ هرچند، بنا به

عنصر یک ا آن ر برخی دیگر. است نینماداهمیت دارای  یادیتا حد زبه اعتقادشان که  کنندقلمداد میرا آنقدر بلندپروازانه 

 بنابر گزارش ایننهفته است.  دو نیا نیب ییجا قتیحقاما  .دداننیمبه رهبری چین  یجهان دینظم جد ایجاد مهم در

                                                 
1- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

 سیاسی ثبات برقراری اقتصادی، کشور واقع در جنوب شرق آسیا است که برای توسعه 11ای از مجموعه(، ASEAN)« آنآسه»انجمن ملل آسیای جنوب شرقی،  -2
 ،سنگاپور ،نیپیلیف ی، مالزی، میانمار،اندونز ،کامبوج ی،برونئو  شکل گرفت 1967سال  اوت 8در  هیاتحاد نیاکنند. می تالش منطقه ثبات و اتحادیه عضو کشورهای

  .دهنداعضای آن را تشکیل می ئوسالو  تنامیو ،لندیتا
3- Free Trade Agreement 
4- CRS report. The Regional Comprehensive Economic Partnership: Status and Recent Developments 
5- The Economist. Warm RCEPtion: The Meaning of RCEP, the World’s Biggest Trade Agreement 
6- mega-regional 
7- The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)  
8- Trans-Pacific Partnership (TPP) 
9- CRS report. The Regional Comprehensive Economic Partnership: Status and Recent Developments 
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به بخشی انتظاماما تمرینی در . به ارمغان نخواهد آورد ایآسی برای ریچشمگتجاری  ، آزادیRCEPنشریه اقتصادی، 

 در قالب یک یهانوسیاق-ایآس هایو کشور آنآسهعضو کشور ده بین های متعدد تجارت آزاد و توافقجاری روابط ت

آن، ناشی از  و پیامدهای اقتصادی 19-ی ویروس کوویدریگهمه وعیش باتوجه به .1خواهد بود بسیار بزرگنامه توافق

ر در تگسترده هاییبه دنبال همکار قصد دارندا همه کشورهزیرا  ،برخوردار شده است یشتریب تیاز اهم RCEPتوافق 

 ییگراکجانبهی بر ییگراجانبهچندبزرگ  یروزیپ، RCEP یامضااز سوی دیگر، باشند.  یعموم سالمتبحران  نهیزم

سرعت  که به یها در جهانمقابله با چالش در راستای کشورهای عضو یبرا ریناپذانتخاب اجتناب کیاست و خوانده شده 

  .2ل تغییر استدر حا

  9(RCEP) ایپیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقهبررسی اجمالی نخست( 

سنگاپور،  ن،یپیلیف ،یاندونز ،یمالزآن( متشکل از )آسه ایده کشور جنوب شرق آس مشتمل براقیانوسیه، -آسیاپانزده کشور 

پس از هشت ، لندیوزیو ن ایاسترال ،ین، کره جنوبژاپ ن،یچپنج کشور و  یو برونئ تنامیو انمار،یکامبوج، الئوس، م لند،یتا

ترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به بزرگ(، 1399آبان  25)برابر با  2121نوامبر  15 یکشنبه روز سال مذاکره، در

 پسیفیک-مشارکت ترنس این توافق، پس از پیمانکردند.  ء( را امضاRCEP) یاجامع منطقه یمشارکت اقتصادپیمان 

)(TPP4، االتیپس از خروج ا .5ستیمتحده ن االتیکه شامل ااست  2117جامع منعقدشده از سال  یقرارداد تجار نیدوم 

 یاز کارشناسان و مقامات کشورها یبرخ چرا که ؛دوباره مورد توجه قرار گرفت RCEP، 2117در سال  TPPمتحده از 

اختالفات  دیتشد نیو همچن)بدون حضور آمریکا(  TPP-11 انعقاد. دیدندمی TPP پیمان بالقوه جایگزینرا  آنعضو، 

از  تیحما دراز آن  یبخش که کنند عیرا بر آن داشت تا مذاکرات را تسر RCEP ی، اعضانیمتحده و چ االتیا یتجار

و  ءاعضا یاختالف سطح توسعه اقتصاد لیبه دل عمدتاًاین پیمان مذاکرات البته، . بود نیبر قوان یمبتن یتجار نظام

   .پیش رفتکندی بهنسبتاً آنها  متفاوت یهاتیولوا

که باشد  RCEPؤلفه م نیهمترتواند میم شدهو تسهیل مبدأ مشترک قواعد جادیاکنند که یخاطرنشان م گرانلیتحل

های تعرفهز شود تا ا دیدر منطقه تول دیمحصول بااز محتوای نهایی چه مقدار در خصوص اینکه  های یکسانیاریمع بنابر آن

 ،مشترکتجاری م یرژبرخورداری از ، یاری. به گفته بسخواهد شداعمال عضو  15 میان تمامدر  ،گرددبرخوردار  ترجیحی

بر . ندکیمها آسان بنگاه یرا برا ایمنطقه نیمأت یهارهیزنج جادیو ا لیتسه ءاعضا نیرا ب ایواسطه یکاالها جاییجابه

دالر در  اردیلیم 511بالغ بر  2131تواند تا سال یمای ت اقتصادی جامع منطقه، پیمان مشارکمطالعه اساس برآورد یک

 یوب، ژاپن و کره جننیچیری را نصیب کشورهای چشمگ منافع اقتصادی ژهیوبهکه داشته باشد نقش  یتجارت جهان

بنا د. خواهند بو ،ارج از توافقبه عنوان دو اقتصاد بزرگ خ ،اما بازنده اصلی این توافق دو کشور آمریکا و هند .6خواهد کرد

                                                 
1- The Economist. Warm RCEPtion: The Meaning of RCEP, the World’s Biggest Trade Agreement 
2- Global Times. RCEP Redefines New Era of Globalization as US Juggles its Unilateral Dilemmas 
3- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
4- Trans-Pacific Partnership (TPP) 
5- Djaghe report. RCEP: Very Modest Procurement Provisions 
6- CRS report. The Regional Comprehensive Economic Partnership: Status and Recent Developments 
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دالر  اردیلیم 61ساالنه  ،مجدد به توافق وستنیدرآمد هند در صورت پ، 1پترسونالملل اقتصاد بینمؤسسه  بر محاسبات

  .2خواهد یافتدالر کاهش  اردیلیم 6 ،پیوستنو در صورت عدم  ابدییم شیافزا

بر اساس . خواهد کردمورد معامله در منطقه را حذف  یکاالهااز رصد د 65 یهاهیها و سهمنامه بالفاصله تعرفهتوافق نیا

منطقه تحت تجارت  از درصد 91حدود  ،تیو در نها خواهند شدآزاد  ندهیسال آ 21 یطنیز  ماندهیباق یهاتعرفهها، گزارش

واردات )مانند  ساعوارض محصوالت حسدر برخی موارد، اگرچه  قرار خواهد گرفت، تجارت آزاد نامهشمول این توافق

ود، عالوه شیاد می« باکیفیت»ای نامهتحت عنوان توافق ، که از آنقتواف نیا .باقی خواهد ماند (گوشت و برنج به ژاپن

ابت، ، رقکی، تجارت الکترونیگذارهیمانند خدمات، سرما ییهانهیدر زم ای نیزای، به موانع غیرتعرفهبر موانع تعرفه

ها و محورهای مهم توافق که برای ادامه، مؤلفهدر  .3پردازدمی حقیقی جایی افرادجابهو  فکری تی، مالکیدولت یدهایخر

 ست تشریح شده است. شناخت و درک ابعاد آن ضروری

 اعضاء

RCEP  ای برخوردار است که سه گروه متنوع از کشورها را گرد هم آورده منطقه ریباز و فراگ یاقتصاد یمعمار کیاز

 :4است

 لندیوزی، نایژاپن، کره، استرال افتهیتوسعه یادهااقتص 

 آنآسهبا درآمد متوسط  یاقتصادها 

 اقتصاد بزرگ جهان  نی، دومنچی 

 پیشینه 

RCEP شرفتیپ. پیش رفت با روندی آهسته 2113از سال  آن مذاکراتشکل گرفت و  2112در سال  به طور رسمی 

و  2117در سال  کایجمهور آمر سیرئ ،دونالد ترامپ با روی کار آمدن، بسیار کند بودابتدایی  یهادر سال کهمذاکرات 

 یبرا یترشیب زهیانگکننده رکتاشم یهادولتگرفت و  به خود بیشتری شتاب وی، گرایانهافزایش رویکردهای حمایت

ز ا شتریبن آ ییای، نه تنها پوشش جغرافدر هشت سال پیشهنگام شروع مذاکرات  .5کردند دایتجارت آزاد پ حمایت از

باتوجه به  -ییتوافق نهابه عبارتی، بود.  تروسیع زین یاز نظر آزادساز آن بلکه دامنه ،-شدیم زیشامل هند ن -بودامروز 

به عنوان  RCEPکه  یهنگام ،همچنین. است افتهی تقلیل یآزادساز محوریاقدامات  به -سطوح متفاوت توسعه کشورها

؛ اما بودشده  آغازتازه  نیمتحده و چ االتیا کیشد، رقابت استراتژ مطرح (TPP) پسیفیک-ترنس به مشارکت یپاسخ

 .6شانده استن یمختلف هایدر جبههرا  RCEP یاعضااین دو قدرت اقتصادی،  اکنون رقابت

 

                                                 
1- Peterson Institute for International Economics (PIIE) 
2- PIIE report. East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia’s New Trade 

Blocs 
3- HSBC report. Asian Nations sign New Trade Deal 
4- Ministry of Trade & Industry of Singapore. Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Signed 
5- Asia Nikkei report. Asia Forms World's Largest Trading Bloc RCEP after Years of Talks 
6- Bruegel report. RCEP Might not Stop Reshuffling of Asian Value Chains 
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 نماگرهای اقتصادی

 پیمان RCEP ،1شودیجهان را شامل م تیدرصد از جمع 31 باًیتقر اینفر  اردیلیم 2.2معادل  یبازار.  

  همان منبع( گیردا دربرمیر کایدالر آمر هزار میلیارد 2.26 معادل ،جهان یناخالص داخل دیتول از درصد 31حدود( 

حتی  -تجاوز کندنیز درصد  51 از 2131تا سال  سهم آن در تولید ناخالص داخلی جهانشود بینی میو پیش

 .2-اگر عضو جدیدی نیز به آن نپیوندد

  3(2119های )بر اساس داده دهدت جهان را تشکیل میدرصد از تجار 28حدود . 

 اهداف

 :4عبارتند از آن اهدافآمده است، نامه توافق نیابر اساس آنچه در متن 

و  یاجارت منطقهگسترش ت لیتسه باکه  نافع متقابالًو  تیفیباک، جامع، نوین یاقتصاد گذاری مشارکتپایه( الف

 یازهاین و یافتگی کشورهاوسعهمرحله ت این امر با توجه به .کندکمک میی تصاد جهانبه رشد و توسعه اق ،یگذارهیسرما

 گیرد.یافتگی انجام میکمترین درجه توسعه با یکشورها به ویژه آنها، متفاوت یاقتصاد

 یاهموانع تعرف یجیحذف تدر ،، از جملهیجیتدر تجارت کاال بین اعضاء طی یک فرآیند لیو تسهآزادسازی تجاری ( ب

 .در حوزه تجارت کاال یارتعرفهیو غ

ها تیمحدود در راستای حذفتوجه پوشش قابلدامنه با  ،یجیتدر بین اعضاء طی یک فرآیندتجارت خدمات آزادسازی ( ج

 تجارت خدمات. حوزهدر  زیآمضیو اقدامات تبع

خشد و برا بهبود می یگذارهیسرما یهاکه فرصت در منطقه یکننده و رقابتلی، تسهآزاد یگذارهیسرما محیط جادی)د( ا

 دهد.یم شیافزا نیطرف نیبرا  یگذارهیسرما یو آزادساز لی، تسهتیحما

  5های اصلیویژگی

 نینو .1

 رییحال تغ در یتجار یهاتیواقعاین توافق، فردا است.  یبرا یبلکه توافق نیست،امروز  تنها برای یتوافق RCEP پیمان

خرد، کوچک و متوسط،  یهابنگاه هایظرفیت، کیکترونعصر تجارت ال : واقعیات، از جملهردیگیرا در نظر م ظهورو 

تجارت  یسازمان جهانهای دستورالعملمکمل  RCEP پیمانرقابت بازار.  یدگیچیارزش منطقه و پ رهیزنج قیتعم

(WTO)  هشدروز اند بهتوافق کرده نیکه طرف هاییحوزهدر های این سازمان موافقتنامهخواهد بود و مفاد آن بر اساس 

 رفته است.از آن فراتر  ای

                                                 
1- Xinhua Headlines. World's Biggest Trade Pact Signed, "Victory of Multilateralism, Free Trade"  
2- HSBC report. Asian Nations sign New Trade Deal 
3- KPMG report. Signing of Regional Comprehensive Economic Partnership: Impacts for the Asia Pacific Region 
4- ASEAN. Legal Text of the RCEP Agreement 
5- ASEAN. Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement 
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 جامع .2

و فصل است  21شامل این توافق . شودمحسوب میجامع توافقی  ،و عمق تعهدات دامنه شمولاز نظر  RCEP پیمان

 وررات . مقگیردرا دربرمی پوشش داده نشده بودندآن تر در قراردادهای تجارت آزاد آسهپیشکه  هاییحوزهاز  یاریسب

و  یاقدامات بهداشت ،تجارت لیو تسه یگمرک یهاهیرو، تجارت کاالهای بسیاری از حوزه دربرگیرنده RCEP ضوابط

حل  وکار، سازیکیتجارت الکترون فکری، تیمالک ،یقیاشخاص حق وقتمجایی ، جابهتجارت خدمات تا ینبات بهداشت

به تجارت کاال و خدمات را از  یآزادساز ، دامنهRCEP توافق ،به بازار یدسترس و سایر موارد است. در حوزه اختالف

 گسترش داده است. نیز یگذارهیسرما

 باکیفیت .3

 ویافتگی توسعه متفاوتسطوح رود، اما آن فراتر میبا وجود آنکه از قراردادهای تجارت آزاد فعلی آسه RCEP قافتو

شارکت م جلب ی که برایبه موضوعات، توافقاین د. شناسیم تیبه رسم اقتصادی مختلف کشورهای عضو را یازهاین

کند که  تیتقو ایگونهبهکند رقابت را یتالش مو  پردازدمی ،استضروری  یجهانو  یامنطقه نیتأم رهیدر زنج نیطرف

احد و آوری یک مجموعه قواعدگرد این توافق،، ارزش افزوده در نهایت. منتج شودو سازنده  داریپا یدر قالب یوربهرهبه 

 .میان اعضاء استدر ای منطقه نیتأم یهارهیکمک به توسعه و گسترش زنج در راستای

 نافعمتقابالً  .4

ند اطرفین به این نتیجه رسیده آورده است،گرد هم  مختلفی را از نظر سطح توسعه یکشورها RCEPاز آنجاکه پیمان 

نی در نظر های گوناگوشیوههدف  نیبه ا یابیدست ی. براودبخواهد  ءبرای اعضامنافع متقابل  جادیا در گرو آن تیموفقکه 

الئوس،  ،کامبوج در خصوص ژهیوبهرفتارهای ترجیحی، و  های مقتضییریپذانعطاف در قالب، از جمله گرفته شده است

نافع مسازی حداکثر در راستای یسازتیظرفو  یفن هاییشامل همکار ،RCEP پیمان، نی. عالوه بر اتنامیو و انماریم

اصل ای تنظیم شده است که اطمینان حگونهبه ،نیهمچنمقررات توافق . یافته استاز آن برای اعضای کمتر توسعهحاصل 

ی همگ ،نفعانیذتر جامعه وسیعمختلف و  یهااندازه در وکارهاکسب، یافتگیح مختلف توسعهوسطشود کشورها در 

 مند شوند.بهره آنتوانند از یم

 دامنه شمول

، استانداردها و مقررات یدولت یدهای، خریگذارهیتجارت کاال، خدمات، سرما مشتمل بر ،فصل 21 حاوی RCEPافق تو

 درتر پیش جدید هستند واز این توافق فصل  نیموارد است. چند ریو سا یکیتجارت الکترون، فکری تی، حقوق مالکیفن

این  گانه21فصول  .1انددیده نشده ،دهندمییمان را تشکیل که هسته اصلی این پ آنآسه فعلیتجارت آزاد  قراردادهای

خواهد طول  یمدتمربوطه  و ضمایممرتبط  یهاهزاران صفحه از برنامهتنظیم شده است که با صفحه  511در توافق 

 مهرناب کافی است بدانیم که روشیپ فهیوظدشواری درک  ی. براکشید تا درک کامل و جامعی از محتوای آن حاصل شود

 .2رسدیصفحه م 2743به  ییتعرفه کره به تنها

                                                 
1- CRS report. The Regional Comprehensive Economic Partnership: Status and Recent Developments 
2- ATC report. RCEP: A First Look at the Texts 
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 آینده سال 21 طی ی تجاریهاتعرفه ٪91از حذف  یدارد و برآوردها حاک دهیچیپ یابرنامه تعرفه RCEPبه طور کلی، 

قلم کاالی اساسی برنج، گندم،  5تعرفه که برای نمونه، دولت ژاپن اعالم کرده است . 1یکشاورز بخشبه استثنای ، تاس

های نیز از بخش تجارت خدماتبخش . 2کرددر بخش کشاورزی حذف نخواهد را محصوالت لبنی و شکر وشت، گ

 در حوزه( تنامیو و لندی، تانیپیلی، فلندیوزی، نانماری، الئوس، منی)کامبوج، چتوافق است. هشت عضو  توافقاین  دهیچیپ

ول تعهدات اجددر ذکر شده  مواردفقط که دین معنی ، بکنندیاستفاده م 3«مثبت فهرست» رویکرداز  یخدماتتعهدات 

 هرچند -4تندنیس قابل تجارت ،که احتماالً تعدادشان بیشتر است قیدنشده و باقی موارد آزاد هستند ترقاب یبرا II وستیپ

اقع، )در و تاس شده نیز ممکنبه فهرست منفی  مثبت فهرست به عنوان عاملی در پیشبرد تجارت آزاد، تغییر رویکرد از

زمان،  تدریج و با گذشترود بهاند که انتظار میشوند در فهرست مثبت ذکر شدهمشمول تجارت آزاد میکه  ییتمام کاالها

هرست منفی در ف ،قدری گسترش پیدا کند که کشورها فقط به ذکر مواردی که مشمول تجارت آزاد نیستنداین فهرست به

سایر  5بندی منفی تغییر روش دهند(.بندی مثبت به فهرستهستند از فهرست اشاره کنند. به همین منظور، کشورها مجاز

خدمات  یبرا 6«یمنففهرست »ند از اهداد حیو سنگاپور( ترج ی، مالز، ژاپن، کرهی، اندونزی، برونئای)استرال اعضای توافق

در  دتجارت آزا مستثنائاتتنها ، ماتخد کلیه از قاعده کلی تجارت آزادکه  استفاده کنند III وستیدر پ (یگذارهیو سرما)

ودگی از گش یتوان سطح مشابهیم ، در هر دو رویکردالبته. شونددر این فهرست لحاظ می( یگذارهیخدمات )و سرمابخش 

 رد فهرسترویکو  شتریب گشودگی یبه معنا، به خودی خود یمنف فهرست. داشتن کرد را لحاظحمایتگرایی و  اقتصادی

-که از فهرست یاندونز شروط و مستثنائات، برای نمونه. بیشتر نیست درجه بسته بودنیت و محدودای نیز به معنمثبت 

این کشور  یگذارهیدر تجارت و سرما یرسد که از موانع قابل توجهیصفحه م 111به  بندی منفی استفاده کرده است

اری استثنائات و قیود تج ات باالیتعداد صفحتنها  با این وجود، د ماند.نخواه یباقبه قوت خود که احتماالً  حکایت دارد

ه دامنه شمول کدر صورتی شوندمستثنائاتی که در قالب یک جدول بیان می ی. حتآفرین استکشورها نیست که مشکل

 .7دنساز باشمشکل اریتجارت بس ید برانتوانی، مای داشته باشندگسترده

که  اء مواردیاند )به استثناستفاده کرده یمنف بندیفهرست رویکرداز توافق  عضو 15 تمام، گذاریسرمایهدر بخش 

 از رتیقودر نگاه اول  یگذارهیسرما طیشرا .(شده بودندتعریف در فهرست مثبت دمات ذیل جداول بخش خ ترپیش

ود شیم اندهخوآنچه الزامات عملکرد اند از کشورهای عضو، توافق کرده، به طور نمونه. رسدینظر م به هاینیبشیپ

از  ینید معدرص تصادرا ،بومی یاز محتوا ینیاز سطح مع پذیری سرمایههاشرکتاستفاده  نظیر نظر کنند. الزاماتیصرف

 ،یگذارهیاز سرما تیمعمول حما سازوکار با وجود آنکه. رهیو غ یگذارهیبه عنوان شرط سرما فناوریانتقال  و کاالها

حاوی یک  ، اما توافقگنجانده نشده است نامهدر متن توافق ،8(ISDS) گذارهیسرما-به حل و فصل اختالف دولت موسوم

                                                 
1- CRS report. The Regional Comprehensive Economic Partnership: Status and Recent Developments 
2- Japan to Keep Tariffs on Sensitive Farm Product Imports under RCEP Deal 
3- Positive list 
4- ATC report. RCEP: A First Look at the Texts  
5- CRS report. The Regional Comprehensive Economic Partnership: Status and Recent Developments 
6- Negative list 
7- ATC report. RCEP: A First Look at the Texts 
8- Investor-state dispute settlement (ISDS) 
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ساس، بر این ا .کندمیح یشرترا مالکیت  سلبمربوط به  قواعد اتیجزئ که استجداگانه  ایمهیو ضم یبخش طوالن

 یرهاوکاتعهد شده است که سازنامه متوافقبه عبارتی، . سال به نتیجه برسد 5باید نهایتاً ظرف مدت رسیدگی به دعاوی 

برای به ثمر نشستن ساله  3 یجدول زمان کیبا و  زمان آغازسال از  2 مدت گذاران را ظرفهیاختالفات سرما تیریمد

  .1حل دعاوی در نظر بگیرد

در سال  این بخش. گرفترا در برنمی یدولت یدهایخر مبحثآغاز شد،  2113در سال  RCEPکه مذاکرات  یهنگام

جارت های تتوافقیک از  چیه .آغاز است کی، اما خیلی جامع نیستفصل رو، این از ایناضافه شد. به متن توافق  2117

 از این منظر، .ستین دیشامل تعهدات خر حضور دارند، RCEPشان که در توافق آن با شرکای تجاریاعضای آسه آزاد

RCEP « میت به رسرا « رشد و اشتغال تقویت به منظورقه منط یاقتصاد همگرایی شبردیدولت در پ خریدهاینقش

توسعه  و یدولتنهادهای  خرید یهاهی، مقررات و رونیقوان تیبه شفاف به طور عمده یخریدهای دولت. فصل شناخته است

 دیمقررات خر و نیکند که قوانیرا ملزم م طرفین ،تیشفاف قید. یافته استاختصاص  نهیزماین در  نیطرف نیب یهمکار

به توانند یم نی، طرفاین بخشبر اساس مفاد  قرار دهند.عموم در دسترس  یسیو به زبان انگل یکیالکترون به صورت را

و  هاروش نیبهتر معرفی، یسازتیو ظرف یفن های، ارائه آموزش، کمکخریداقدامات  در خصوصاطالعات تبادل 

ن از اعضای توافق که دارای کمتریدر سه کشور دولت  دیخرالزامات و تعهدات . بپردازند یکیالکترون دیخر یهاستمیس

 .2شود یاعمال نم انماریو م، الئوس کامبوجیافتگی هستند یعنی درجه توسعه

 معالئ. از جمله داده است شیرا افزا مالکیت فکری یحفاظت و اجرا یاستانداردها، فکری تیمالک در حوزهتوافق،  

جارت تحوزه در . دهدرا مورد پوشش قرار می یصنعت یهااز طرح یترعیوس فیو ط یصوت عالئممانند  یسنتریغ یتجار

، یشخص از اطالعات نیآنال حفاظت، کنندهاز مصرف نیآنالحمایت  نهیدر زم ییهاشرفتیپاین پیمان به الکترونیک، 

در مورد  یهداتشامل تع ،نی. همچندست پیدا کرده است یکیالکترون یامضاها رشی، تجارت بدون کاغذ و پذتیشفاف

 یبازارها به یدسترسموجب افزایش ، وکارهابرای کسب ی مناسببستربا ایجاد پیمان،  نیااست.  هاداده فرامرزی تبادل

 یعوارض گمرک یکیالکترون تجارت که بر اندشدهمتعهد  ءاعضا ،کیتجارت الکترونحوزه در  .3شودمی کشورهای عضو

 وضع نکنند. 

 

 (RCEPای )پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقهگانه 22نگاهی به فصول دوم( 

  .4ای ذکر شده استپیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقهفصل  21از  یاخالصهاین بخش، در 

                                                 
1- ATC report. RCEP: A First Look at the Texts 
2- Djaghe report. RCEP: Very Modest Procurement Provisions 
3- Ministry of Trade & Industry of Singapore. Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Signed  
4- ASEAN. Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement; & CIMB ASEAN 

Research Institute- (CARI). Special Update: Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP) Agreement 
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 یکل فیو تعار هی: احکام اول1 فصل

 ،نوین یاقتصاد گذاری مشارکتترین آن، پایه، از جمله مهمکندیم نییرا تع RCEPنامه اهداف توافقنخست،  فصل

عه اقتصاد به رشد و توس ،یگذارهیو سرما یاگسترش تجارت منطقه لیتسه باکه  نافع متقابالًو  تیفیباک، جامع

 یکشورها ژهبه وی آنها، متفاوت یاقتصاد یازهایو ن کشورها یافتگیوسعهمرحله ت این امر با توجه به .کندکمک میی جهان

  .ردازدپمتن توافق می مفاهیم فیتعار، به ارائه نیفصل همچن نیاد. یرگیافتگی انجام میکمترین درجه توسعه با

 کاال تجارت: 2فصل 

 یآزاد از تریبه سطح باال یابیدست یکاال برا تجارتتعهدات  یحاکم بر اجرا یشامل عناصر اصل فصل تجارت کاال

گمرکی بدون عوارض  هات کاالو ورود موق یگمرک عوارضحذف  ایموارد شامل کاهش  نیاست. ا نیطرف نیب تجاری

ه توسط مختلف اعمال شد یاتعرفه حاتینحوه اعمال تعرفه در موارد ترج نییتع یرا برا ینیقوان ،نیفصل همچن نیا است.

آن مکمل  جیاست که نتا یاتعرفهریفصل شامل مقررات مربوط به اقدامات غ نی، اعالوهبهکند. یم نییتع کشور را کی

مورد  در شتریب تی، شفافی مقداریهاتیمحدود یموارد شامل حذف کل نی. اای خواهد بودتعرفه یهابرداشتن محدودیت

مربوط به واردات و  فاتیها و تشرنهیصدور مجوز واردات و اعمال هز هایرویه ی، اجرایاتعرفهریاقدامات غ اجرای

ر که ب یاتعرفه ریدر مورد اقدامات غ یجهت مشاوره فن نیطرف یرا برا یندآیفصل فر نی، ادر نهایتصادرات است. 

 ندهیآ را در نظر گرفته است که درامکان این  ،نیو همچن مقرر کرده استگذارد یم مخرب ریتأث کشورها نیتجارت ب

 .در هر بخش قابل انجام باشدتجارت  لیتسه احتمالی برای ابتکارات

 مبدأ  قواعد: 3فصل 

 هایتعرفه یو برا قابل تعریف، RCEPنامه توافق درچه شرایطی ذیلاالها کمبدأ کند که یم نییتعقواعد مبدأ  فصل

 هایرویه دوم:( بخش 2و ) أمبد قواعد: اول( بخش 1دو بخش است: ) یدارا، فصلاین هستند.  طیواجد شرا یحیترج

، یوازم جانبلبندی، هبستمواد  ی،بندبسته موارد مرتبط با عبارتند از نخستبخش  ذیل برخی از موارد. ی مبدأصدور گواه

 أمفصل اثبات مبد هایرویه از جمله،ی مبدأ گواه رصدو هایرویه شامل دومو ابزار مورد استفاده. بخش  یدکیقطعات 

 . استکاال  مبدأ تیوضع دییو تأ یحیترج یاتعرفه رفتار مطالبه، کاال

  گمرکی و تسهیل تجارت هایرویه: 4فصل 

مدسازی کارآو  یو مقررات گمرک نیقوان اجرای تیبودن، ثبات و شفاف ینیبشیبل پاز قا نانیبا هدف اطماین فصل 

 فوری یهامحموله در موردبنابر مقررات این فصل، . تدوین شده استکاالها  عیسر صیو ترخ یگمرک یهاهیرومدیریت 

ثبته اسناد مو ارائه  گمرکی به مبادی از ورود کاال سکاالها ظرف شش ساعت پ نیا رودانتظار می یفاسدشدن یو کاالها

 یبا استانداردها یگمرک یهاهیرو سازیهماهنگی، گمرک یهاهیرو یسازفصل شامل ساده نی. اهداف اترخیص شوند

 است.  ی و تسهیل تجارتالمللنیب
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 ینبات : اقدامات بهداشتی و بهداشت5فصل 

ه ب بهداشتی و بهداشت نباتیاقدامات  یریبکارگو  اتخاذ هایی جهت ارائه،این فصل چارچوبی متشکل از قواعد و نظام

اشت بهداشتی و بهداقدامات  یمنف سازی اثراتحداقلبا و است  نبات ای وانیسالمت انسان، ح ای اتیاز ح حفاظتمنظور 

 اقدامات نامهموافقتحقوق و تعهدات خود را تحت  ،نیکه طرفی. در حالکندکمک میتجارت  لیتسهبه  ،تجارت بر نباتی

نامه قتموافاین مقرراتی در راستای پیشبرد اجرای کنند، یم دییتأ سازمان جهانی تجارت 1(SPS) بهداشت نباتیو  یبهداشت

ر این فصل دی مورد توافق طرفین المللنیب یهاهیها و توص، دستورالعملی مرتبطالمللنیب یارهایمع در نظر گرفتنبا 

ی، ماریب ایاز آفت  ی، از جمله عاریامنطقه طیبا شرای سازگارشرایط بومی و جه به با تو که البته، این امر لحاظ شده است

ی، کار، همتیشفاف تیبر اهم ،نیفصل همچن نی. اگیردو غیره صورت میخطر  لیو تحل هی، تجزبودن منطقهآفت کم

ه از دایرفصل این . ورزدیم دیفصل تأک نیاهداف ا خصوص موارد مرتبط بادر  یفن یهامشاورهارائه و  سازیظرفیت

 خارج است.توافق  اتاختالف وفصلحلشمول سازوکار 

 انطباق  یابیارز هایرویهو  ی: استانداردها، مقررات فن6فصل 

سازمان جهانی تجارت تنظیم  2(TBT) تجارت فراراه فنی موانعموافقتنامه  یاجرابهبود  در راستاینه تنها  ششمفصل 

با )انطباق  یابیارز یهاهیو رو ی، مقررات فنی محصولو درک متقابل از استانداردها شناختامکان بلکه شده است، 

به حداقل . کندفراهم می و همکاری و تبادل اطالعات در این زمینه را نیاز طرف کیهر  (یمقررات فنی و استانداردها

 به سازوکاریو ارائه  وکارهاکسب یبرا مبادله یهانهیکاهش هز از طریقتجارت  برنامطلوب مقررات  اثراترساندن 

 ،تجارت فراروی یموانع فنی غیرضرور حذف ایکاهش  در راستایخاص  یجهت پرداختن به موضوعات تجار نیطرف

( i) :یردگفصل تعبیه شده است موارد زیر را دربرمیمقرراتی که بدین منظور در این است.  مضمون اصلی مفاد این فصل

 ؛تجارت راراهف ضرورریغ یدر کاهش موانع فن یالمللنیب یهاهیو توص رهنمودهاستانداردها، نقش مهم ابه رسمیت شناختن 

(iiاطم )فنی نعمواموافقتنامه  مربوطه در ضوابطانطباق با  یابیارز یهاهیو رو یاز مطابقت استانداردها، مقررات فن نانی 

 یابیارز هایبه دست آمده از رویه جهیمتقابل نت رشیپذ تیاهمتأکید بر  (iii) سازمان جهانی تجارت؛ تجارت فراراه

ا باحتمالی در این زمینه چندجانبه  ای نبهدوجاهای یهمکاربه رسمیت شناختن ( vو ) تیشفاف فرآیند تی( تقوiv) ؛انطباق

در  یفن یهاو بحث سازماندهی تعامالت متقابل، یبر لزوم همکار پنچمفصل  مانند ،این فصل نیز. منافع متقابل هدف

این  رچهاگ، توافق قرار ندارد اتاختالف وفصلحل سازوکاراین فصل تحت شمول د. ورزیم دیتأک ییمسائل اجراخصوص 

 .خواهد بود یقابل بررس توافقاالجرا شدن سال پس از الزمدو مسئله 

 یتجار جبران: 7فصل 

نخست،  بخشجبرانی. و  شکنیقیمتضد  عوارض( ii)؛ یحفاظتو تدابیر ( اقدامات i) دو بخش است: دارای فصل هفتم

 به خسارت تجاری جدی یا خطر وقوع چنین خسارتیکند تا یفراهم م نیطرف یرا برا یسازوکار ،یاقدامات حفاظتیعنی 

                                                 
1- Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) 
2- Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) 
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 تصریح ،نیهمچن بخش نی. اشده پرداخته شودو تعریف و الزامات کامالً مشخص طیتحت شراطرفین،  یبه صنعت داخل

 نیدر تجارت ب شکنیعوارض ضدقیمتو  یجهان اقدامات حفاظتیدر مورد ان جهانی تجارت قواعد سازمکند که یم

 تیفشفا شیافزای هاروش نیبهتر ارتباط باآور در الزامریغ یها، رهنمودفصل نیا بخش دوم .به اجرا درخواهد آمد طرفین

 دهد.یمارائه  یو جبرانشکنی قیمتضد مربوط به وضع عوارض یهایو روند مناسب دادرس

 : تجارت خدمات8 فصل

 ترهاییبسکننده تجارت خدمات، و محدود زیآمضیمالحظه اقدامات تبعحذف قابل قیاست که از طر نیا هشتمفصل  هدف

 اط باارتبدر از جمله  یو جامع نوینفصل شامل مقررات  نی. اایجاد کند نیطرف نیب در این حوزهتجارت افزایش  یبرا

ی خود ات خدماتتعهد دیبا نیفصل، طرف نیا برابر بااست.  الوداددولت کاملهرفتار  ،نیو همچن یر ملبه بازار، رفتا یدسترس

 عقولیت،مرعایت  حاوی ضوابطی در خصوص ،نیهمچن ،فصل نیکنند. ا یزیربرنامه یمنف فهرستبا استفاده از روش  را

ضمیمه در بخش  3این فصل، همراه با  .است کشورها تجارت خدمات یمقررات داخلدر و انصاف  یطرفیب، تینیع

 تنظیم شده است. ایخدمات حرفهو  خدمات مخابراتی، خدمات مالی

 حقیقیموقت افراد  جاییجابه: 9فصل 

 ه منظوربتوانند ب که حق را محفوظ نگه داشته استاین  توافق امضاکننده فعاالن اقتصادی کشورهای یبرا نهم فصل

کشورهای عضو توافق  ریسا یوارد بازارها به طور موقت یگذارهیسرما یهاتیفعالنجام ا ایخدمات  نیتجارت کاال، تأم

و  مدت اقامت( از جمله)تعهدات الزم  ،آن وستیپ یهافصل و برنامه نیا. اقامت پیدا کننددر آنها و به طور موقت  شوند

در  نیطرف یرا برا ینیقوان ،نیچنهم ،فصل نی. اکندیتعهدات را مشخص مبر حاکم  یهاتیو محدود طیهرگونه شرا

از  اننیاطمکسب و  هادرخواست عیسر پردازش در ارتباط با، از جمله کرده است نییورود موقت و اقامت موقت تع یاعطا

 تراشی در پذیرش اشخاص حقیقی ذیل مفاد این فصلو عدم وجود هرگونه مانع شدهاعمال نهیبودن هر گونه هز یمنطق

 فاتیرتش هیکلتوضیحات مربوط به از جمله در دسترس عموم قرار دادن  ،تیشفاف الزامات وه بر این،عال. گیردقرار می

موقت  و اقامت دورومرتبط با و مقررات  نیمربوط به قوان هایپرسشبه  ییپاسخگو یبرا ییسازوکارها ، استقرارمهاجرت

 فعاالن اقتصادی. ود و اقامت موقتور لیتسه در راستای تشریک مساعی یبرا ایجاد بستریو  یقیاشخاص حق

 یگذارهی: سرما12 فصل

 یذارگهیسرما رکنچهار به  ،فصل نیا و مفاد در منطقه است. مقررات یگذارهیسرما محیط مساعد جادیا دهم،فصل  هدف

د داالوهدولت کاملای در خصوص رفتار حاوی قاعدهفصل  نی. اپردازدمی لیتسهو  تقویت، یآزادساز، تیحما یعنی،

ذاری گموافقتنامه تدابیر سرمایه»تعهدات مندرج در  فراتر رفتن از است که برابر با آن، الزامات عملکردو قواعد ناظر بر 

 یگذارهیسرما لیتسه ناظر برمقررات  ،فصل نی. اسازمان جهانی تجارت منع شده است 1(TRIMS« )تمرتبط با تجار

 وفصلدر حل مساعدتامکان توان به که برای نمونه می پردازدیذاران مگهیسرماحمایت از به  وبخشد یبهبود م را

                                                 
1- Trade Related Investment Measures Agreement (TRIMS Agreement) 
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 ،گذار استهیسرما-دولت نیحل اختالف ب خصوصدر  یبرنامه کار داخل کیشامل  RCEP. اشاره کرد یاحتمال اتیشکا

 .هرچند این بخش تحت شمول سازوکار حل اختالف توافق قرار ندارد

 فکری تی: مالک11فصل 

الوه عاین فصل، . دارددر منطقه  آن یو اجرافکری  تیحقوق مالکاز  تیحما به ریمتعادل و فراگ یکردیرو ،یازدهم فصل

مه ناوافقتم، از سطح فکری تیاز مجموعه استاندارد حقوق مالک هاتیحما سازیمربوط به هماهنگ اقداماتپوشش  بر

ناظر مقررات رود و مواردی از قبیل می فراتر سازمان جهانی تجارت 1(TRIPS) یفکر تیحقوق مالک یتجار یهاجنبه

مناسب در برابر  یهاو مجازات یفریک هایرویه ،نیو همچن تالیجید طیآن در مح یو اجرا انهفناور یاقدامات حفاظت بر

 تیکمالاز دارندگان حق  تیحما در راستای. گردرا نیز دربرمی یتجار اسیدر مق یینمایس آثارمجاز از ریغ یبرداریکپ

از جمله  فکری تیحقوق مالکانواع از  یبرخ مربوط به استقرار یهاهیرو سازیهماهنگو  یساز، مقررات سادهفکری

ین در ا ،نیو در دسترس قرار دادن اطالعات مربوطه به صورت آنال افزارهانرم یکیالکترون سازیذخیرهموارد مربوط به 

 گنجانده شده است. فصل

 کی: تجارت الکترون12 فصل

 نیطرف .بپردازند نیآنال به معامالت نانیدهد تا با اطمیامکان را م نیو مصرف کنندگان ا وکارهاکسببه  دوازدهم فصل

یشبرد پند که هدف آن اهدر نظر گرفتاین حوزه در را  ی، فصلرشد تجارت الکترونیکروند روبهبه رسمیت شناختن  ضمن

-یهمکارء ارتقا و در سطح جهان بسترهای تجارت الکترونیکتر از گستردهاستفاده ، توافق نیطرف نیب کیتجارت الکترون

 یهاکند با استفاده از ابزار بیرا ترغ نیکه طرف وضع کرده استرا  یمقررات ،صلف نیااست.  نیطرف نیب ی مرتبطها

 ادامه اجرای ایاتخاذ را ملزم به  طرفینفصل  نی. ااقدام کنند تجاری یندهایو فرآ تیریمددر راستای بهبود  کیالکترون

 یخصش عاتاز جمله محافظت از اطال کیتوسعه تجارت الکترون یرا برا یمناسب بسترکه  کندهای قانونی میچارچوب

به وط از موضوعات مرب یبرخ ،نیهمچن ،کی. فصل تجارت الکترونکندفراهم می کیتجارت الکترون مشتریانکاربران و 

 میمند که مطابق با تصاهتوافق کرد ،نیهمچن نی. طرفدهدرا پوشش می کیکترونال به صورتاطالعات  فرامرزی تبادل

فصل  نیرا حفظ کنند. ا کیالکترون انتقاالت بر یعوارض گمرک لیعدم تحم یفعل هی، روارتی سازمان جهانی تجارتوز

 حل اختالف دروکار ساز اجرای نامه،در بررسی کلی توافقو  ستینتوافق حل اختالف سازوکار در حال حاضر مشمول 

 .خواهد شد یفصل بررس نیا مورد

 : رقابت13 فصل

 نیا. استنده کنو رفاه مصرف یاقتصادبه دنبال افزایش کارایی ، یباز و رقابت یبازارهاء ارتقا با تمرکز بر سیزدهم فصل

مراجع  فاده ازاست ی ورقابتضدرفتارهای  کنندهمنعو مقررات  نیقوان اجرای ای بیتصو زمینهدر  طرفین الزاماتفصل شامل 

و  نیدوت در طرفیناز  کیهر  یتیحقوق حاکم ، ضمن به رسمیت شناختنرقابت نیقوان یاجرابرای  صالح مستقلیذ

                                                 
1- Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS Agreement) 
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آنها  یمنافع عموم ای یعموم یهااستیبر اساس س هاتیمعاف ای ئاتاستثنا همراه باها استیرقابت و س نیقوان یاجرا

 تغالشا یتجار یهاتیکه به فعال یینهادها هیو مقررات رقابت در مورد کل نیعمال قوانابر ، همچنین ،فصل نی. ااست

امکان  در این فصل گنجانده شده است کهتبادل اطالعات احکامی در خصوص  عالوه بر این،. ورزدتأکید می دارند

-و ظرفیت یفن هاییجام همکاراندر این فصل، همچنین، د. سازیفراهم مبین کشورها را  ییدر اقدامات اجرا یهماهنگ

کننده از مصرف تی. حمابرای طرفین در نظر گرفته شده است قانون رقابت یرقابت و اجرا استیس تیتقو جهت سازی

یا ارائه ، نندهکاقدامات گمراه کنندهمنع یو مقررات داخل نیقوان اجرای ای بیتصو یبرا یبا الزامات ،فصل نیامفاد  ذیل نیز

جبران  سازوکارهایبه  یو دسترس یتحت پوشش قرار گرفته است. بهبود آگاه ،کننده در تجارتگمراه وغلط  فاتیتوص

نیز در این  کنندهاز مصرف تیحما در حوزهموضوعات مورد عالقه متقابل  خصوصدر  یهمکار وکننده خسارت مصرف

 .نداردرار ق وفصل اختالفات توافقحلبین طرفین در این فصل، تحت پوشش سازوکار  اختالفات. فصل قرار گرفته است

 کوچک و متوسط هایبنگاه: 14 فصل

در اختیار  نیبه صورت آنالاین توافق  در مورد یتا اطالعات کامل سازدیرا ملزم م RCEP طرفین چهاردهم، فصل

از  -ومتوسطهای کوچکتوجه بنگاهبا توجه به نقش قابل پیمان نیطرف. قرار دهند( SME) ومتوسطهای کوچکبنگاه

 هاSME ییتوانا شیفزاراستای ادر تشریک مساعی به دنبال  ،ی، اشتغال و نوآوریرشد اقتصاد در -خرد یهاجمله بنگاه

 جادیا اد تا بسازیرا موظف م اعضاءفصل  نیهستند. ا توافقاین  طیشده جادیا یهااز فرصت یمنداستفاده و بهره یبرا

 یگذارهیو مقررات مربوط به تجارت و سرما نی، قواننامهمتن کامل توافق، عموم در دسترس یبستر اطالعات کیو حفظ 

SMEدر  یکارهم تیتقو ،نیهمچن ،فصل نی. ابگذارندبه اشتراک را  -و مرتبط با توافق-مربوط به آنها موارد  ریها و سا

 است. را هدف قرار دادهاز موارد  دیگرای پارهو  ینوآور، به بازار ی، دسترسفکری تی، حقوق مالککیتجارت الکترون نهیزم

  یو فن یاقتصاد هایی: همکار15فصل 

منافع ناشی  شیافزا این فصل،. هدف کندمیرائه ا توافق ایتوسعه ابعادبه  دنیتحقق بخش یبرا یچارچوب پانزدهم،فصل 

این  تحت یو فن یاقتصاد یکه همکار انددر این زمینه توافق کرده نیاست. طرف کشورها یرشد و توسعه اقتصاد از

 یقتصادا هایی. همکارصورت گیرد آنها ابلمتق سازی منافعحداکثرو کشورها  ایتوسعه فکاهش شکا در راستای پیمان،

توافق  کشورها. کنندمفاد توافق پشتیبانی میثر و کارآمد ؤ، مفراگیر کاربستاجرا و شده ذیل این فصل، از تعریف یو فن

 تی، مالکیگذارهی، سرما، تجارت خدماتتجارت کاال نمونه، به یرا که برا یو فن یاقتصاد ایهیند که همکاراهکرد

ز این ا .ذیل این فصل انجام دهند شوند رامربوط میکوچک و متوسط  هایبنگاهو  کیتجارت الکترون ،، رقابتفکری

عه و در حال توس یبه کشورها یفن هایککمارائه و  یسازتیظرفدر حیطه خواهد بود که  ییهاتیبا فعالمیان، اولویت 

بهبود  و یعموم هاییآگاهبه افزایش که  شوندتعریف می -از میان اعضاء توافق -یافتگیتوسعهدرجه  ینکمتر دارای

 .منجر خواهد شد به اطالعات ی آنهاوکارهاکسب یدسترس
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 یدولت خریدهای: 16 فصل

 .های مربوط به خریدهای دولتی تنظیم شده استن، مقررات و رویهدر قوانی تیشفاف در راستای تقویت ،شانزدهم فصل

کشورها موظف هستند ذیل مفاد این فصل، اطالعات مربوط به تدارکات دولتی خود را ارائه دهند که این امر با ایجاد 

سازی لیو تسه کشورهای عضو یدولت خریدهایمربوط به  یهاهیمقررات و رو ،نیدرک متقابل از قوان شیافزازمینه برای 

ین هیچ اختالفی بین طرفین در ا .کندبه توسعه همکاری بین طرفین کمک می این زمینه،و تبادل اطالعات در  رایزنی

 گیرد. قرار نمیوفصل اختالفات توافق فصل، تحت پوشش سازوکار حل

  ئاتو استثنا ی: احکام عموم17فصل 

باط ارتدر  تیشفافرعایت  الزاماتشامل  احکام عمومی نی. ااستناظر بر کل توافق  عمومی احکامشامل  هفدهم فصل

 .نامه توسط هر یک از طرفین توافق استدر فرآیند اجرای موارد مذکور در توافق یها و احکام ادارهیرو ، مقررات،نیقوان با

 ونینوانستحت ک را نیطرف یهاتیحقوق و مسئول ؛کندیرا مشخص م اجرای توافق ییایجغراف قلمرو ،نیهمچن ،فصل نیا

خود، ضوعه موو مقررات  نیمطابق با قوانکه سازد یو احزاب را متعهد م کندتأیید می سازمان ملل متحد یکیولوژیتنوع ب

 انجام دهند.این پیمان موارد تحت پوشش  ارتباط باو مبارزه با فساد در  پیشگیری یرا برا مقتضیاقدامات 

 ینهاد احکام: 18 فصل

 تهیچهار کم ،پیمان مشترک تهیکم این پیمان با وزیرانشورای نامه و ساختار جلسات توافق ینهاد باتیتتر هجدهم فصل

ایجاد  رکمشت تهیتابعه که توسط کم تشکیالت ریساو  (وکارکسب طیمح ،داریرشد پا ی،گذارهیخدمات و سرما، کاال)

 ی توافقجرااعملکرد و مربوط به  اتموضوع کهست شده ا لیتشکبا این هدف  مشترک تهیکم کند.یم نییرا تع اندشده

تواند امور را یدهد و در صورت لزوم میگزارش م RCEP شورای وزیرانبه  ،نیهمچن مشترک تهی. کمنماید یرا بررس

 ارجاع دهد. این شورابه  یریگمیو تصم یبررس یبرا

 اتاختالف وفصل: حل19 فصل

شده  ق تدویناز تواف یاختالفات ناش وفصلحل در زمینهموثر، کارآمد و شفاف  یهاهیو رو قواعدبا هدف ارائه  فصلاین 

 اشاره کرد: ریتوان به موارد زیم نامهحل اختالف در این توافق های اصلی سازوکارمؤلفهاست. از 

(i )ردازدبپ شدهرسیدگی به اختالف حادث یبرا به انتخاب دادگاه مجاز است یطرف شاک برابر با آنکه  یمقررات. 

(iiمقررات )زنیمذاکره و رایوارد  یبا طرف شاک -در صورت درخواست-ابتدا  استملزم برابر با آن دهنده طرف پاسخکه  ی 

 شود.

(iiiمقررات )ختالفا ،نیگزیجا یهاروشبا توسل به  و داوطلبانهبه صورت  مجاز هستند دعوی ینطرف برابر با آنکه  ی 

 .نمایندفصل وخود را حل
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(ivم )در  ایدهد یپاسخ نم مذاکرهدهنده به درخواست که طرف پاسخ یدر موارد یطرف شاک برابر با آنکه  یقررات

مجاز ، ایندحل نمدر مهلت مقرر  را اختالفاند نتوانسته با توسل به مذاکره و رایزنی ایکند، ینم رایزنیچارچوب زمان مقرر 

 . نمایدف اختالحل  یبراداوری  ئتیه کی لیدرخواست تشک است

(vمقررات )شرکت کرده و از نظرات آنها  اختالففرآیند حل تا در  نفع مجاز هستندذیاشخاص ثالث برابر با آن، که  ی

 .گردداستفاده  شدهبه اختالف حادث فرآیند رسیدگی هیئت داوری یط

 یی: احکام نها22 فصل

اصالح  یهارویه ،توافق یکل یبررس سازوکار، یالمللنیب یهانامهموافقت ریسا با نامهتوافق نیرابطه ب بیستم،فصل  در

در این فصل در خصوص پیوستن اعضای جدید تأکید شده است که  شده است. تبیین الحاق اعضای جدیدنحوه توافق و 

وافق ت نیاگرچه املحق شود.  آنبه  نامهاالجرا شدن توافقالزماز ماه پس  18تواند می یگمرکمجزای قلمرو  ایهر کشور 

 .ماه انتظار را قائل نیست 18شرط ، تا پیش از خروجش مذاکره کننده یکشور اصل کیالحاق هند، به عنوان  یبرا

 

 1(RCEPای )پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه در های قابل توجهمؤلفهسوم( 

 بودن منوط به تصویب .1

-ءامضااز  آنآسه و سه کشور غیرآن آسه عضوشش  حداقلکه شود االجرا میرسمی الزمبه طور  زمانی RCEP توافق

ش لف از شگران مختتحلیل از نظرنمایند. بازه زمانی موردنیاز این کار تصویب  کشور خود آن را در قانون داخلی ،کنندگان

 متغیر است.ماه تا دو سال 

 های تجارت آزادانسجام بخشی به توافق .2

مجموعه عضو، ذیل  کشور 15تجارت آزاد بین منسجم کردن گیر برای فرا فراهم آوردن سازوکاریاین پیمان  هدف اصلی

 قیانوسیه است.ا-ه آسیاهای ترجیحی در سراسر منطقسترسی به تعرفهدر راستای د هاو رویه قواعدواحدی از 

  سازی قواعد مبدأهماهنگ .3

ه ی مختلف منطقه است. ببین کشورهامبدأ ناهمگون  سازی قواعد، هماهنگ RCEP، دستاورد اصلیاز نظر کاربردی

این  .خواهد شدفراهم  در سراسر منطقهها مدیریت زنجیره تأمین بنگاه برایبیشتری  ثبات اطمینان و موجب این امر،

 :به معنای زیر است تردقیق به بیانسازی هماهنگ

 های دوجانبه متعددنامهتوافق مجزا دربه جای بررسی قوانین اعضاء؛ شده برای همه سازی استاندارد أمبد قواعد 

                                                 
1- KPMG report. Signing of Regional Comprehensive Economic Partnership: Impacts for the Asia Pacific Region 
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  از قوانیناگرچه در برخی موارد، این قوانین  های تجاری؛حمل مستقیم محموله سازی شدهاستانداردقوانین 

تأثیر  فعلیی ابر ترتیبات توزیع منطقه تواندزاتر هستند که میمحدودیتدوجانبه  هاینامهونقل فعلی توافقحمل

 . بگذارد

  قواعد مبدأ هماهنگ.گمرکی ترجیحی به واسطه دسترسی چندین کشور به عوارض 

 مات نسبت به الزا توانداین مورد نیز می کهاسناد و مدارک  مستندسازی سازی شده در زمینهالزامات استاندارد

 .نمایدمحدودیت بیشتری ایجاد  دوجانبه هاینامهتوافق مستندسازی در

 یکند محتوای محصول نهایهای این توافق، تعیین مییژگیترین وبه عنوان یکی از اساسی قواعد مبدأ سازیهماهنگ

و  ی، کره جنوبنیبا چ آن کهبه طور نمونه، آسه. چه میزان باید باشدهای ترجیحی در منطقه برای برخورداری از تعرفه

ست ا ممکن هر یک از این سه مقصدبه ء، از اعضا یکیتوسط  برای صادرات یک فنجان قهوهدارد،  یتجار توافقژاپن 

. کندمی ها تسهیلامر صادرات را برای بنگاه ،قواعد واحدمجموعه  کیبا ارائه این توافق رو باشد. هبا سه قانون متفاوت روب

شده به محتوای  افزودهکه ارزش  کافی است، از محصوالت یاریبس درخصوصترجیحی  یهااستفاده از تعرفهبرای 

 تواندمیزمان  باگذشتسازی قواعد مبدأ هماهنگ .1نباشدکمتر  ٪41 ازتنها  کاالی نهایی دارای مبدأ داخلی در منطقه،

 . 2فراهم کند ی عضوبرای کشورها راآزادسازی تجاری بیشتر زمینه 

 های تجاریتسهیل رویهو  دهیچیپ یکاهش موانع ساختار .4

، به هیاقیانوس-در منطقه آسیاهای تجارت به پیچیدگیسازی شده با توجه های تجاری هماهنگرویه امکان استفاده از

 .اد شودارزش قلمداهمیت و بیکمنباید به لطف این پیمان،  ،منطقهیافته اقتصادهای کمتر توسعه در ارتباط باویژه 

 در کنار یکدیگرحضور چین، ژاپن و کره جنوبی  .5

گردد. این یکدیگر باز میبه حضور توأمان چین، ژاپن و کره جنوبی در کنار  ،RCEP بسیار مهم یکی از دستاوردهای

 ت.ی به امضاء درآورده اسژاپن و کره جنوب و دو کشور - چین و ژاپندو کشور  بینرا تجارت آزاد  نخستین قراردادپیمان، 

 مسامحه و همراهی بین کشورها .6

تسامح  اه بامره -سیاسی و اقتصادی به لحاظ-و نامتجانسی از کشورها چنین گروه متنوع دستیابی به اتفاق نظر در میان

صادرات مواد  از ٪39های این توافق تعرفه اند کهگران متذکر شدهتحلیل، برخی از به طور نمونه .و مماشات بوده است

 . اندماندههای ژاپن بر محصوالت کشاورزی به قوت خود باقی تعرفه ،ویژهو بهنکرده است  حذف را آنغذایی آسه

 وسیع شمولدامنه  .7

ایسه با مق درو  است وسیعبسیار پوشش آن  دامنهای، در زمینه رفع کامل موانع تعرفه این پیمانهای کاستیبرخالف 

امل شعالوه بر تجارت کاال )گیرد. های بیشتری را دربرمیزمینه ،های تجارت آزاد دوجانبه سنتینامهبسیاری از توافق

                                                 
1- Big Deal: Who Gains from RCEP, Asia’s New Trade Pact? 
2- HSBC report. Asian Nations sign New Trade Deal 
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 از جمله خدمات مالی،)خدمات تجارت تجاری(  اتفاختال های حلاهر استانداردهای تسهیل تجارت وهای گمرکی، رویه

-شامل فصول سرمایه ،همچنینگیرد. وکار( را نیز در برمیصاحبان کسبجایی موقت هجاب ای و، خدمات حرفهمخابرات

 سایر فصول( است.میان  دررقابت ) فکری، تجارت الکترونیک، خریدهای دولت ومالکیت گذاری، 

 دماتفهرست مثبت و منفی در بخش خ .8

-ئهاراآورد که در بستر آن خدمات کمتر است، اما چارچوبی فراهم میبخش  برایاین پیمان  فوری با وجود آنکه منافع

 فهرستز اپیدا کنند. این امر با استفاده از امکان تغییر رویکرد  به بازاربیشتری دسترسی توانند میدهندگان خدمات خارجی 

( به فهرست منفی )تمامی خدمات قابل تجارت شده و قابل تجارتسازیآزاد مشخص خدماتفهرست شامل مثبت )

  پذیر شده است.هستند به استثناء مواردی که نام آنها در فهرست منفی ذکر گردیده( در بخش خدمات امکان

 توجه اندک به مالکیت فکری؛ تمرکز بر تجارت الکترونیک .9

RCEP جارت ت حال، در خصوصآن ایجاد کرده است. با ایناجرای کری و تغییر اندکی در پرداختن به حمایت از مالکیت ف

 ردشگ ومتوسط در زمینه تجارت الکترونیک،های کوچکبه حمایت از بنگاهکه  است بندهای جدیدیاوی ک حالکترونی

 البته،زد. داپرک میامضای الکترونی احراز هویت الکترونیکی و، کنندهمصرف، حفاظت از افراد ها، حفظ حریم خصوصیداده

 است. شده بخش خارج این شمول  دایره مالی ازخدمات 

 هاعدم پوشش بازار نیروی کار، محیط زیست و یارانه .12

های کارگری را پوشش اتحادیهو استفاده از  یهای دولت، یارانهمحیط زیستحفاظت از مانند  هاییحوزهاین توافق، 

 دهد.نمی

 

مشارکت پیمان و  (TPP-11پسیفیک )-مشارکت ترنس نامه آسیاییمقایسه دو توافقچهارم( 

 ( RCEPای )اقتصادی جامع منطقه

)کانادا،  یشمال یکایسه کشور آمر کشور، متشکل از 12 نیبه عنوان توافق تجارت آزاد ب (TPP) پسیفیک-مشارکت ترنس

 و نگاپور، پرو، سلندیوزی، نیمالز، ژاپن، یلی، شی، برونئایاسترال) هیانوسیو اق ایکشور آس 9و ایاالت متحده و مکزیک( 

جهان  یناخالص داخل دیدرصد از تول 41 اًبیتقرکه  توافق نی. اامضاء رسید به دولت اوبامادر زمان و  2116، در سال (تنامیو

 هعرفت کاهشعالوه بر پسیفیک، -مشارکت ترنس. جهان بود یتجار قرارداد نیتربزرگ تا آن زمانداد، در خود جای میرا 

قوق ح در حوزه دیجد نیقوان، یطیمحستیزهای ، حفاظتکارنیروی از  تیحما در زمینه ییباال یران کاال، استانداردهاهزا

ا ب دونالد ترامپ یجمهور استیدر هفته اول راین توافق،  .را در خود جای داده بودارز نرخ  یدستکارو  فکری تیمالک

 .1با شکست مواجه شد آنخروج وی از 

                                                 
1- Foreign Policy. While Trump Builds Tariff Walls, Asia Bets on Free Trade 
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توافق  ضمن ماندهباقی عضویازده  ،2117ژانویه در اش یروز کار نیدر سوم TPP نامهاز توافق ترامپ دونالدخروج پس از 

دادند. هفت کشور  رییتغ (CPTPP) ترنس پسیفیک شرویپنام آن را به مشارکت جامع و  بر ادامه حضور در این پیمان،

توافق و  (TPP-11 CPTPP/)این توافق  رکاعضای مشت ،نامتی، سنگاپور و ولندیوزی، نی، ژاپن، مالزی، برونئایاسترال

، شمایی از کشورهای عضو این دو پیمان و اعضای 1در شکل  .1دهندرا تشکیل می RCEP بعدی یعنی یاتجارت منطقه

کشد، نسبت به نسخه یدک می را «پیشرو»و  «جامع»که دو ویژگی  CPTPPتوافق به نمایش درآمده است. آنها مشترک 

با . 2شودمی زین یگذارهیسرماشامل مبحث تر است و جامعبر تجارت متمرکز بود،  عمدتاًکه  TPP ، یعنیین خودپیش

 دیاز تول یکمتر اریسهم بس یعیبه طور طبمتحده  االتیبدون ا ،اجرایی شد 2118اواخر سال این توافق که در حال، این

 . 3گیرددربرمی در مقایسه با نسخه پیشین خودجهان را  یناخالص داخل

 

 نامه آسیاییشمایی از کشورهای عضو دو توافق :9شکل

 (TPP-11)پسیفیک -و مشارکت ترنس (RCEP)ای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه

 
 Congressional Research Service (CRS)منبع: 

دو توافق  این تفاوت نیتربزرگدارای هفت عضو مشترک هستند، اما  RCEPو  TPPبا وجود آنکه دو توافق 

 االتیارویارویی  به عنوان راهی برایکه البته، این قرارداد از ابتدا  گرددبازمی TPPبه عدم حضور چین در ای منطقه

                                                 
1- Djaghe report. RCEP: Very Modest Procurement Provisions 
2- Global Times. RCEP Redefines New Era of Globalization as US Juggles its Unilateral Dilemmas 
3- Foreign Policy. While Trump Builds Tariff Walls, Asia Bets on Free Trade 
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. 1که با خروج آمریکا از آن قابلیت اصلی خود را از دست داد طراحی شده بود نیچ یاقتصادسلطه  با متحدانشمتحده و 

 تجاری یو آزادساز تیشفاف در زمینه نیاز به رانهیتعهدات سختگ تقریباً ضدچینی با اعمال با رویکردی TPPقرارداد 

شرایط این  تحقق صورتچین تنها در آمریکا، تجارت سابق  ندهی، نما2فرومن کلیمابنا بر اظهارات و  ه بودطراحی شد

 . 3ی آن را داشته باشدرسید آمادگکه به نظر نمی پیدا کند،توافق را امکان پیوستن به توانست می

تمرکز ، میستمیقرن بالگوی  با یمانیبه عنوان پرا  آن ییکایبود، مقامات آمردست مذاکره در  RCEPکه توافق یهنگام

 مسائلی دربرگیرندهکه  TPP در مقایسه باو  دیدند تجارت لیتسهدر زمینه  بسیار ابتداییاقدامات حاوی ها و بر تعرفه

. داد کردندتر قلماست در سطحی پایین یدولت یهامربوط به شرکت نیکار و قوان بازار یانداردهااست، ستیز طیمانند مح

باید در نظر گرفت که اما این مسئله را طلبانه است، کمتر جاه TPPدر مقام مقایسه با  RCEPاست که  درست

 ای فقیریتا کشورهژاپن و سنگاپور  کشورهای ثروتمندی چوناز  یاپیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه امضاءکنندگان

سهم بیشتری از رشد اقتصادی جهان  تواندمیها بینیپیشبرابر با  RCEPحال، با این .4تنوع دارند انماریمانند الئوس و م

توافق آسیایی پیمان مشارکت اقتصادی  3ای بین ، مقایسه2. در شکل های مشابه از آن خود کندرا در مقایسه با توافق

ای ژاپن در پارهو  اتحادیه اروپابین تجارت آزاد  قراردادو  (TPP-11) پسیفیک-، مشارکت ترنس(RCEP)ای ع منطقهجام

  از نماگرهای اقتصادی به نمایش درآمده است.

 
 ایپیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه آسیایی هاینامهتوافق مقایسه برخی نماگرهای اقتصادی: 0شکل

(RCEP،) نسمشارکت تر-( پسیفیکTPP-11)  ژاپن-توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپاو 

 
 از: بانک جهانی برگرفته -Congressional Research Service (CRS)منبع: 

                                                 
1- Foreign Policy. While Trump Builds Tariff Walls, Asia Bets on Free Trade 
2- Michael Froman 
3- PIIE report. China and the Trans-Pacific Partnership: In or out? 
4- The Economist. Warm RCEPtion: The Meaning of RCEP, the World’s Biggest Trade Agreement 
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 برای جهان (RCEP) یاجامع منطقه یشارکت اقتصادپیمان مهای داللت( پنجم

ادی های اقتصهای مهمی برای قدرتاند داللتتوگیری است، میی که پیرو پیمان تجاری جدید در حال شکلجدید نظم

گیری این بلوک اقتصادی در این بخش، پیامدهای شکل جهان، اقتصادهای عضو و اقتصادهای خارج از آن داشته باشد.

  در منطقه از منظر تأثیر بر آمریکا، چین و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است.

  منطقهدر اقتصاد  آمریکا کاهش نقش .1

 شکل دادن در راستای آمریکا یبرامغتنم  یرا فرصت TPP ،در ایاالت متحده آمریکا گرانلیکنگره و تحل یاز اعضا یبرخ

ه این فرصت ک دانستندمی نیچ یاقتصاد یهاهیبالقوه بر رو یرگذاریتأثاز طرفی، و  یو جهان یاتجارت منطقه نیقوان به

 RCEPپیمان خروج آمریکا از به طور مشابه، توان گفت می ،نظرم نی. از اتخروج ترامپ از این قرارداد از دست رفبا 

 تزامالبدون و به طور توأمان، فع اقتصادی این قرارداد تجاری مناضمن مساعد ساختن شرایط برای برخورداری چین از 

 یصادنفوذ اقت ندتوامی، رعایت حقوق مالکیت فکریتوجه جدی به  ایخود  یصنعت یهااستیبه اصالح س این کشور

 . 1محدود کنددر منطقه را  کایآمر

 کارآمد آسیایی های تأمینزنجیره گیریشکلالف( 

تر گسترده کیمتحده و منافع استراتژ االتیا یتجار تیبر فعال یاتجارت منطقهدادن الگوی با تغییر تواند یم توافقاین 

کشورهای عضو به معنای بازارهای کمتر برای کاالهای  ای بینهای تجارت منطقهافزایش فرصت. 2بگذارد ریتأثآن 

آمریکایی  توانند رقیبی برای تولیدکنندگانکه می در آسیا استتر قویهای تأمین گیری زنجیرهشکلایاالت متحده و حتی 

 :انجامدبیقه متحده در منط االتیا یتجار تیفعالبه کاهش  توانداین توافق می، زیر گزاره دو در نظر گرفتنبا . 3باشند

 .پیدا کند رییمتحده تغ االتیا تجاری یبه سمت رقباکشورهای عضو  تجارتمسیر چنانچه ( 1)

کشورهای عضو این پیمان  أمبد قواعدو  ترجیحی یهاتعرفه برداری ازراستای بهره در نیتأم یهارهیزنجچنانچه ( 2)

 .4و تغییر مسیر پیدا کنند بازسازی شوند

 تجارت نیقوان تدویندر  کایکاهش نقش آمرب( 

 ر زمینهدمتحده  االتیا هایبا اولویت ، لزوماًتنظیم شده است ایدر آساین توافق که  یتجار نی، قوانعالوه بر موارد فوق

در خارج را حده مت االتیتواند رقابت ایم منطبق نیستند و این امر حقوق مالکیت فکری ای کیالکترون رتتجا یکردهایرو

 االتیا کیتیکاهش نفوذ ژئوپل معنایبه را تحوالت  نیکارشناسان ابرخی قرار دهد. الشعاع تحتکشور  مرزهای این از

  .5است TPP-11ورود مجدد به  یمذاکره برا آمریکا برای احیاء نفوذ خود در منطقه نیازمندمعتقدند و  کنندتعبیر میمتحده 
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 سترش دایره نفوذ چینگ .2

 یهامتحده قرار دارند، ضمن حفظ شبکه االتیا یهاکه تحت فشار تعرفه ینیچ یهاشرکت دهدها نشان میگزارش

 RCEP پیمان که تحت یروند ؛اندسوق دادهآن آسه یکشورهاسمت به  راات صنعتی خود دی، تولنیدر چ خود نیتأم

-رهیزنج هبخشی بعتنو یبرا توافقفرصت این  قصد دارند از ی عضواز کشورها یبرخ در عین حال،شود.  عیتواند تسریم

 توافق یاعضامایه نگرانی در دراز مدت  آنچه .1خود در تعامل با کشورهای بیشتر و فراتر از چین استفاده کنند نیتأم یها

 . 2باشد ایبر آس نیچ یمو نظا یاسی، سیاقتصاد تواند شاهد سیطرهمیکه  ستا ییایدن شود ورود بهمی

 اهمگرایی اقتصادی با متحدان آمریکالف( 

 ایاالتمتحدان  ترینو اصلی نیترکیاز نزد یبرخ چین این است که یبرا RCEP پیمان کیاستراتژ هاییکی از مؤلفه

 -اشاره کنیم یزاندون و ، سنگاپورتنامیوشرکای استراتژیک آن،  اگر نخواهیم به- ایو استرال ی، کره جنوبمانند ژاپن متحده

بنابر  ،که این وابستگی اقتصادی متقابل بین چین و آنها آورده استگرد هم  چین در کناررا در یک پیمان تجارت آزاد 

 در برابرپکن  برای کیاهرم استراتژ یک تواندیم، به خودی خود 3نتایج یکی از مطالعات دفتر ملی تحقیقات آسیایی

 .4به شمار رودمتحده  االتیمتحدان ا

 اقتصاد جهانیچهره چین در  بازسازیب( 

 تولید و تجارت گاهیپا کی جادیدر صدد ا پیش هامدتهستند که از آن آسه یاعضا RCEP صلی پیمانا مبدعاگرچه 

 ینیقامات چم .دانندمیپکن  یبرا نینماداهمیت را دارای ، این پیمان لگرانیاز تحل ی، اما برخاندبین خود بوده مشترک

به  که برای نخستین بار نیچ .5کنندیاد می «تجارت آزادو  ییگراچندجانبه یروزیپ»عنوان  تحتشده منعقدنامه توافق از

در م آن ه ؛نشان دهد یتجار یخود را متعهد به آزادساز تواندبا این کار می ،پیوسته استتوافق تجارت چندجانبه  یک

ت. اس نیبا چ یدر حال جنگ تجار همچنان اما ،تری داردرنگآمریکا در منطقه حضور کم رسدبه نظر می کهیزمان

و تجارت  ییگراچندجانبه یروزیپ آن را قرارداد نیا یامضا پس از، نیچ ریوز ست، نخ6لی که چیانگدلیل نیست که بی

تواند می یتجار یآزاددادن حول محور مانور  .7توصیف کرد «ابرها دلدر  دینور و ام بارقه»تر و در یک تعبیر شاعرانه آزاد

 یایردآمیز پیرامون منازعات ای خبرهای خشونتهای رسانهپوشش مقابلدر  ینچچهره  بازسازی یبرا برگ برنده خوبی

  .8باشد که برای این کشور خالی از منافع اقتصادی نخواهد بود وانیتایا مسأله  نیچ یجنوب
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 اروپااتحادیه  .3

مده به به طور عنگاه این کند از اتحادیه توجه می رونیبه ب یو وقت بوده استبه درون همواره معطوف  اروپانگاه اتحادیه 

از  یرخو ب یرشد اقتصاد نیشتریب ی،اقتصاد یهاتیفعال شتریب این در حالی است که های غربی است.سمت طرف

 یاثرات اقتصاد RCEPرسد پیمان به نظر می .استدر حال رخ دادن  شرقدر  ایندهیبه طور فزا ،کیتیمهم ژئوپل تحوالت

، جاریت نشیچاین در  نیچ محورینقش توجه به ، با حال نی. با اداشته باشداروپا  هیاتحادی و مستقیم کمی بر فور

تر خواهد مهمآن  اقتصادیحتی از اثرات  آن در بلندمدت برای اتحادیه اروپا کیتیژئوپل و کیاستراتژ یامدهایپ

 . 1اهد شدالبته، اثرات اقتصادی توافق، قطعاً قابل اغماض نیست و در گذر زمان بهتر درک خو بود.

 تانحراف تجار «اقتصادی» اثراتالف( 

های از دیدگاه شرکت RCEPتوافق  -اختصاص داردکه به مطالعه اقتصاد اروپا - 2تحلیلگران مؤسسه بروگلبه اعتقاد 

 هیاشح و دسترسی مشترک آنها بهجنوبی کره  و ، ژاپننیچمنطقه یعنی قدرت یک توافق تجارت آزاد بین سه اروپایی، 

، از جمله قطعات درصد از صادرات ژاپن 86 گمرگی تعرفهتعهد چین برای حذف  .است آسیاییاز شرکای ای گسترده

ای ات کارخانهدیدالر ارزش افزوده در تول هزار 3.5 ،رفتههمروی ،سه کشور نیاقابل تأمل است.  ،این پیمانتحت  خودرو

 اردیلیم 6.1 تیاروپا. عالوه بر جمع هیمتحده و اتحاد االتیاع مجمواز  شتریدالر ب هزار 1اند؛ ایجاد کرده 2119در سال 

 ندلیوزیو ن ایآن، استرالرا در آسهدیگر  فرن ونیلیم 675به  یامکان دسترس RCEP پیمان ،جنوبیکره  و ژاپن ،نیچ ینفر

داخلی  لید ناخالصنرخ رشد تو یبانک جهان. است شتریب اروپا هیاتحاد تیجمع د که ازکنیفراهم مبرای این سه کشور 

 .بینی کرده استپیشمتحده  االتیدو تا سه برابر نرخ رشد اروپا و ا ندهیده سال آ یط را هیانوسیاق-ایآس منطقه

با صادرات از سایر اعضای  این پیمانجایگزینی صادرات اروپا به کشورهای عضو ترین نگرانی اتحادیه اروپا، بزرگ

 هیتحادا شود.یم یادعنوان انحراف تجارت  اب از آن یاقتصاد اصطالحاست که در ن به دلیل حاشیه ترجیحی آنامه توافق

بازارهای  رسدبعید به نظر میدر دست اجرا دارد که  تنامیو و ی، کره جنوبژاپن با یمهم یتجار یهانامهاروپا توافق

در سال  RCEP کشوهای اروپا به هیحال، از کل صادرات اتحاد نی. با ااز دست بدهد کشورها ی خود را در اینصادرات

از آنجا . اروپا هیاتحاد یمقصد صادرات نی، دومنی، از جمله چستندین یتجار یهانامهتوافقپوشش تحت  آنها شتری، ب2119

ین ا صادراترود ی، انتظار مگیردرا در برمیصنعتی  داتیآالت و تولنیعمدتاً ماش نیاروپا به چ هیصادرات اتحاد که

برای مهم  یبازارها گریز دا .بگیرد نیچ یبازارها را دراتحادیه اروپا  جای یتا حدود یژاپن و کره جنوب از محصوالت

که  ایترالرو است و اسهروب یی در آنهاباال یهااروپا با تعرفه هیاشاره کرد که اتحاد لندیو تا ی، مالزیتوان به اندونزیماروپا 

که  د بودخواه نیچاز جانب اروپا  هیاتحاد یتجار استیس ترین خلل براین بین، بزرگ. اما از ایدارد یترنییپا یهاتعرفه

 نیکه چیاست، در حال نیچ یتجار کیشر نیتراروپا بزرگ هیاست. اتحاد شتریب RCEP تحت ی آنخطر انحراف تجار

مؤسسه  برآورد طبق ،ش اکونومیستبنابر گزار .3رشد است نیعتریسرالبته، با اروپا و  هیاتحاد بزرگ یبازار صادرات نیدوم

 -نیچ یجارت کیشر نیتربه عنوان بزرگ -اروپا هیاز اتحاد آنآسهامسال  نخست مهیدر ندر واشینگتن،  المللمالیه بین
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ی که ممکن است ط استاقیانوسیه -این موارد نشانگر ظهور الگوی تجاری جدیدی در منطقه آسیا تمامی. 1گرفت یشیپ

 یه اروپا دیگر بازیگر جدی آن نباشد.های آتی اتحادسال

 نفوذ چین در منطقه «ژئوپلیتیک»ثرات ب( ا

-هیسرما بجذ ، تجارت وکایآمر هایاست. با وجود مخالفت کیتیژئوپل اتحادیه اروپا از منظر ایبر این پیمان ترین اثرمهم

دهد ینشان م به روشنی RCEP توافق. است بودهرشد شاهد همچنان  ریاخ یهادر سال نیچ یخارج میمستق یگذار

، لندیوزی، نایشکست خورده است. استرال یارزش جهان رهیاز زنج نیچ منفک ساختن یترامپ برا دونالد یکه استراتژ

 نیا ادر منطقه دارند. ب نینفوذ چ شیدر مورد افزا یقیعم یهایمتحده هستند که نگران االتیو ژاپن متحدان ا یجنوبکره

 نیا با چخود ر یتوانند روابط اقتصادیمخواهند و نیدهد که آنها نمی، نشان مه توافقی در کنار چینآنها ب وستنیحال، پ

 نیا توانند به سادگی از کنارنمی نیچ گانی. همساهمگرایی و مشارکت آنها در حال تقویت استقطع کنند و در واقع، 

ایاالت رابر با سرعتی دو بمتحده است و  االتیدو برابر ا باًیامروز تقر نیچ ایات کارخانهدیتولبخش که  عبور کنند تیواقع

 رشد است.در حال  متحده

 برای ایران (RCEP) یاجامع منطقه یشارکت اقتصادپیمان مهای داللت( ششم

شک، عدم حضور کشور در این پیمان تجاری بزرگ و مهم، با تأثیرات اقتصادی و ژئوپلیتیک مهمی همراه خواهد بود. بی

الیان ها که سری اسالمی ایران برای رسیدن به اهداف اسناد باالدستی و گذار از مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمجمهو

ای نطقههای اقتصادی ممشکالت ناشی از ویروس کرونا که لزوم همکاری گیر کشور بوده است و اکنون نیزسال گریبان

به تحوالت منطقه و معادالت پیرامون داشته باشد. شاید  ، باید بیش از پیش چشمو جهانی را آشکارتر ساخته است

 ارچوبچتوان از این پیمان گرفت، حضور سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی برای نخستین بار در ترین درسی که میبزرگ

ذهن به  زاقتصادی بسیار دور ا هاییک پیمان در کنار یکدیگر است. احتماالً تا پیش از این توافق، مصالحه این قدرت

رسید. اما امروز، چین به عنوان رقیب سرسخت ایاالت متحده و دو کشور ژاپن و کره جنوبی به عنوان متحدان نظر می

 اند. اصلی ایاالت متحده، بر سر منافع اقتصادی و ملی شهروندان خود پای یک میز و یک پیمان نشسته

ضروری است نخست، منش فکری و الگوی رفتاری بدنه از این منظر، در راستای بازبینی در سیاست تجاری کشور 

ای هساز جامعه به سمت همگرایی با دنیا، تعامل سازنده بر مبنای منافع اقتصادی متقابل و مشارکت در بلوکتصمیم

های زینههای ظالمانه هشک، مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمهای ایدئولوژیک تغییر کند. بیجای بلوکاقتصادی به

ها ما را از ها دور ماندن از شبکه ارتباطات جهانی به واسطه تحریموسی بر اقتصاد کشور وارد کرده است و سالملم

، ی نهادیهاگذاری در بسترسازیو سرمایه بینانهبازیگران منطقه عقب انداخته است. اما به شرط برخورداری از نگاه واقع

فت کرده در تعامل با دنیا قرار گرینه اندازه بازار و نیروی جوان و تحصیلهای اصلی کشور در زمتوان با توجه به مزیتمی

که تکیه  البته، باید خاطرنشان ساختمند شد. المللی بهرهو از منافع اقتصادی و استراتژیک حضور در شبکه تعامالت بین

 از منافع حضور در« متقابل»مندی تنهایی برای ورود به عرصه تعامالت جهانی و بهرههای نسبی کشور بهبر مزیت

                                                 
1- The Economist. Warm RCEPtion: The Meaning of RCEP, the World’s Biggest Trade Agreement 



 

28 
 

لی های اقتصادی که در شرایط فعای و جهانی کافی نیست. بلکه باید عالوه بر تکیه بر مزیتهای ارزش منطقهزنجیره

 فروشی هستند، به خلق مزیت و ایجاد ارزش افزوده به پشتوانه تقویت تولید بپردازیم تا بتوانیمبیشتر متکی بر منابع و خام

ای هخود را در اثر حاشیه موقعیتصورت، کشور ر در تعامل با سایر کشورها منتفع شویم. در غیر ایناز فرصت حضو

تر از پیش از دست خواهد داد. پیامدهای نامطلوب این امر به هایی هر روز بیشگیری چنین توافقترجیحی ناشی از شکل

   طور خالصه در زیر تشریح شده است:

 ایپلیتیک عدم حضور در زنجیره ارزش منطقهالف( اثرات اقتصادی و ژئو

ی تری در زنجیره ارزش جهانی پیدا کند، اما جمهورشود بموجب این توافق آسیا نقش گستردهبینی میبا وجود آنکه پیش

ری رخورداب، جایگاهی در این زنجیره نخواهد داشت. ای و جهانیمنطقهاسالمی ایران با دور ماندن از شبکه مبادالت اقتصاد 

 پذیری کشور را در عرصه تجارتهای گمرکی بین بازیگران این پیمان، قدرت رقابتاز رفتار ترجیحی در زمینه تعرفه

وند، عدم رالملل تحت تأثیر قرار خواهد داد. از طرف دیگر، در شرایطی که کشورها در مسیر همگرایی بیشتر پیش میبین

 و حتی دشوار شدن ایمنطقهتجارت های رویهر به معنای ناهماهنگی با ای برای کشومنطقه تجاری هایحضور در توافق

ه این عالوه بر اینک خواهد بود.رو های پیشدر سال تجارت یسازمان جهان المللی از جملهپیوستن به نهادهای بین مسیر

از منظر و  ددهحت تأثیر قرار منافع اقتصادی کشور را به شدت تتواند ای میهای توسعه تجارت منطقهاز پیماندور ماندن 

 خواهد بود. در بلندمدت ژئوپلتیک نیز به معنای انزوای اقتصادی و سیاسی ایران 

  کننده ب( اثرات اقتصادی ناشی از عدم التزام به پیروی از قواعد تسهیل

وانند تند و میدارای چسبندگی در فضای کالن اقتصادی کشورها هست یتجار یهانامهتوافقبا پذیرش این اصل که 

ه و عدم های انزواگرایانقرار گرفتن در چارچوبرسد ، به نظر می1دهندشکل  کشورها را یبعد یهااستینهادها و س

مرتبط  هایعدم نهادسازیبه  ،تجارتکننده سازوکارهای تسهیل از پیرویتواند از منظر عدم نیاز به میسویی با دنیا هم

 هایعدم پیوستن و تبعیت از نظام ،نهایتدر . دامن بزندوکار در داخل کسب طمحیتسهیل حرکت در مسیر و عدم 

ا را متواند میوکار داخلی بهره جست، در بلندمدت در محیط کسب توانمیهای آن که از درسالملل بینکننده هماهنگ

  . داردنگه  عقبای خود از رقبای منطقه

                                                 
1- PIIE report. East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia’s New Trade 

Blocs 
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