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مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان

مقدمه
اتحادیــه اروپــا یکــی از بزرگتریــن بلوکهــای اقتصــادی جهــان محســوب میشــود کــه بــا جمعیــت  446میلیونــی خــود
 16درصــد اقتصــاد جهانــی را در اختیــار دارد .بــر اســاس آمــار صنــدوق بینالمللــی پــول ،اقتصــاد اتحادیــه اروپــا در ســال
 2021بــا بیــش از  17تریلیـ�ون دالر تولیـ�د ناخالـ�ص ملّـ�ی پـ�س از ایـ�االت متحـ�ده آمریـ�کا در جایـ�گاه دوم قـ�رار دارد (IMF
 .)2021تجــارت روزانــه کاال و خدمــات در اتحادیــه اروپــا حــدود  16میلیــارد دالر بــرآورد میشــود کــه چیــزی حــدود 35
میلیــون شــغل را ایجــاد کــرده اســت .بــه دلیــل ایــن حجــم بــاالی تجــارت ،مقامــات اتحادیــه اروپــا اهتمــام ویــژهای بــه
موضــوع تجــارت دارنــد و چنــد ســال یکبــار سیاس ـتهای تجــاری اتحادیــه را مــورد ارزیابــی دوبــاره قــرار میدهنــد .بــر
اســاس ارزیابــی کــه از تحــوالت جهانــی و منطقـهای و چالشهــای پیـشروی اتحادیــه اروپــا دارنــد ،سیاسـتهای جدیــدی
بــرای حــل ایــن چالــش هــا تدویــن و پیشــنهاد میکننــد .بــر ایــن اســاس ،کمیســیون اتحادیــه اروپــا در فوریــه 2021
سیاســت جدیــد تجــاری اتحادیــه اروپــا را بــا عنــوان بازنگــری سیاســت تجــاری -سیاســت تجــاری بــاز،
پایــدار و جســورانه 1اعــام کــرد .اتحادیــه اروپــا بــا ایــن سیاســت جدیــد ،خــود را بــرای دگرگونیهــای اقتصــادی و
بیثباتــی ژئوپلیتیــک در چش ـمانداز  2030آمــاده میکنــد .ایــن دگرگونــی اقتصــادی ،ناشــی از افزایــش ســهم آســیا در
اقتصــاد جهانــی ،تشــدید چالشهــای اتحادیــه اروپــا و چیــن دربــاره تغییــرات اقلیمــی ( )Bruyninckx 2013و تحــوالت
تکنولوژیــک در عرصــه ارتباطــات جهانــی اســت.
بــه طــور خــاص ،برداشــت اروپــا ایــن اســت کــه جهــان در معــرض تحــول اساســی ناشــی از ظهــور قدرتهــای آســیایی
اســت و اروپــا بــه دلیــل نزدیکــی جغرافیایــی ،در معــرض تصمیمهــای جدیــد بــرای تعامــل بــا ایــن مراکــز جدیــد قــدرت
جهانــی اســت .بــر ایــن اســاس ،راهبردهــای سیاســی و اقتصــادی اروپــا را صرفـ ًا نمیتــوان بــر اســاس تفکــر بــه جامانــده از
جنــگ ســرد و بــر محــور تهدیدانــگاری روســیه تنظیــم کــرد .کشــورهای آســیایی از جملــه چیــن و هنــد بــه قدرت سیاســی
و اقتصــادی بزرگــی تبدیــل شــدهاند و اروپــا بــرای تعامــل بــا آنهــا بایــد راهبــرد خــود را بــروز کنــد.
ایــران یکــی از قدرتهــای منطق ـهای در غــرب آسیاســت کــه هــم در روابــط دوجانبــه خــود بــا اروپــا و هــم در روابــط
بــا ســایر شــرکای تجاریــش ماننــد چیــن تحــت تأثیــر سیاس ـتهای تجــاری اروپــا قــرار دارد .در شــرایطی کــه ایــران و
آمریــکا روابــط دیپلماتیــک و تجــاری رســمی ندارنــد ،نــگاه بســیاری از مقامــات ایرانــی ایــن بــوده اســت کــه رابطــه بــا اروپا
میتوانــد جایگزیــن رابطــه بــا آمریــکا شــود و برخــی از نیازهــای اقتصــادی و صنعتــی ایــران را برطــرف کنــد .حتــی بــا روی
کار آمــدن دولــت جدیــد ایــران کــه ظاهــراً گرایــش بیشــتری بــه ســمت رابطــه بــا قدرتهــای غیرغربــی ماننــد چیــن
و روســیه دارد ،تماسهــای دیپلماتیــک اولیــه بیــن ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور ایــران و مقامــات اروپایــی از جملــه
امانوئــل مکــرون رئیــس جمهــور فرانســه و شــارل میشــل رئیــس شــورای اروپــا برقــرار شــد .رئیســی در گفتگــوی تلفنــی
بــا مکــرون خواســتار «برقــراری روابــط متــوازن ،قــوی و پایــدار میــان دو کشــور» شــد (رئیســی  )1400bو در گفتگــو بــا
میشــل بــر تمایــل ایــران بــه توســعه مناســبات در عرصههــای مــورد عالقــهایــران و اتحادیــه اروپــا تأکیــد کــرد (رئیســی
 .)1400aضمــن اینکــه حضــور انرکیــه مــورا مذاکرهکننــده و نماینــده ارشــد اتحادیــه اروپــا در مراســم تحلیــف دولــت جدیــد
ایــران نشــان داد کــه علیرغــم فــراز و نشــیبهای فــراوان در روابــط دو طــرف ،ایــران و اروپــا ارزش راهبــردی یکدیگــر
را درک میکننــد و همچنــان بــه تــداوم و پیشــرفت ایــن روابــط امیدوارنــد.
Trade Policy Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy

1

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 

6

مثبـآن
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ـراتﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻨﻔﯽـ و
ـاریاروﭘﺎ
ﺗﺠﺎريتجـﺟﺪﯾﺪ
ـیﺳﺖ
ﺳﯿﺎ
ـتار،ﺳﯽ
نوشـﺑﺮر
اصلـﻧﻮـیﺷﺘﺎر،
ﺻﻠﯽ
ﻫﺪف ا
ﺳﺎس،
اﯾﻦـ ا
ﺗﺠﺎريـر
رواﺑﻂـی آن بـ
ـتﺑﺮاحتمالـ
منفــی و
ﺗﺄﺛﯿﺮاتو تأثی
جدیـوـد اروپــا
سیاســت
بررسـ
ـدف
ـاس ،هـ
ـن اسـ
بـﺑﺮـر ای
ـرار
بررســی ق
ـران و
ـاری
ﻮردــهﺑﺮرتجـ
اروﭘﺎ ﻣرابط
کنونــی
وضعیــت
ﮐﻨﻮﻧﯽـور ابتـ
ـن منظـ
ـت .بوــه ایـ
اﯾﻦــران
ـاری ای
ـط تجـ
روابـ
ﺑﻌﺪيـﺑﻪ
ـوردﺑﺨﺶ
اروپـدرـا مـﺳﻪ
ﮔﯿﺮد و
ﻗﺮارایـﻣﯽ
ﺳﯽ
اﯾﺮان و
راﺑﻄﻪـداﺗﺠﺎري
ﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﻈﻮراسـاﺑﺘﺪا
ﺳﺖ .ﺑﻪ
اﯾﺮان ا
ـی
ـت وﭘﯿﺮمنفـ
اﯾﺮانـیﺑﺎ مثبـ
ﺗﺠﺎرياحتمالـ
تأثیــرات
اتحادیـ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽجدیــد
ﺗﺄﺛﯿﺮاتتجــاری
سیاســت
اﺗﺤﺎدﯾﻪــی
ﺟﺪﯾﺪــه بررس
ﺗﺠﺎريــدی ب
بخــش بع
ــﯽ وﺳـدر س
گیـــرد
می
اﻣﻮن
ﺟﻬﺎن
اروپـﺑﺮـا ورواﺑﻂ
ـه آن
ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﺜﺒﺖ و
اروﭘﺎ و
ـهــﺖ
ــﯿﺎﺳــ
ﺑﺮرﺳ
ﺷﻮد.تجــاری ایــران بــا جهــان پیرامــون پرداختــه میشــود.
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣروابﯽــط
آن بــر
ایران وو اروپا
اروﭘﺎ
کنونی اﯾﺮان
تجاری ﮐﻨﻮﻧﯽ
رابطه ﺗﺠﺎري
راﺑﻄﻪ

ـارد
ﻣﯿﻠﯿﺎردــدود
 2020ح
 2020ســال
اروپــا در
ـارت ای
ـوع تج
ﻣﺠﻤﻮع مجمـ
ـران اســت.
ﺷﺮﯾﮏـریک
دومیــن شـ
چیــن
اروﭘﺎــا بع
اروپ
میلیـﮐﻪ
ﯾﻮرو4ﺑﻮده
ﺣﺪود 4
ـران وﺳﺎل
اروﭘﺎـ در
اﯾﺮانـ و
ﺗﺠﺎرت
ـاری اایـﺳﺖ.
ﺗﺠﺎريتجـاﯾﺮان
دوﻣﯿﻦ
ﺑﻌﺪــداز ازﭼﯿﻦ
یــورو بــوده کــه حــدود  11درصــد ّ
ـورو
میلیــون یـ
ـش از
ﻣﯿﻠﯿﻮنــال بی
همیــن س
ـد .ایـ
ﻫﻤﯿﻦدهـ
ـکیل می
ـران را تش
ـارت ای
کل تجـ
ﺻﺎدرات
 670اروﭘﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﯾﻮروـﺑﻪ
ـرانازدر670
ﺑﯿﺶ
ﺳﺎل
اﯾﺮانـدر
ﯽـدﻫﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣ
ﺣﺪود  11درﺻﺪ ﮐﻞّ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان را
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https://ec.europa.eu/eurostat
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منبعeurostat/eu.europa.ec//:https :
سال 2020
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بینالمللــی در صــدد پیشــبرد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی پایــدار در ایــران از طریــق افزایــش تجــارت کاال و خدمــات بیــن
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اروﭘﺎﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺑﺨﺶ
ایــران و اروپاســت .بــر اســاس ایــن پــروژه ،بخــش هــای تجــاری اولویــت دار شــامل گیاهــان دارویــی ،میــوه و ســبزیجات،
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اوﻟﻮﯾﺖ دار ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ،ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﻣﺤ ﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮو ﺷﯿﻤﯽ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و
محصــوالت پتروشــیمی ،قطعــات خــودرو ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و گردشــگری در دســتورکار روابــط تجــاری ایــران
.)Europeanاﯾﺮان و اروﭘﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ).(European Union 2021
Unionرواﺑﻂ ﺗﺠﺎري
دﺳﺘﻮرﮐﺎر
ﮔﺮدﺷﮕﺮي در
2021
ارﺗﺒﺎﻃﺎتقـو�رار دارنـ�د (
و اروپـ�ا
3
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امــا قــدم اول در راه توســعه روابــط تجــاری ایــران و اروپــا ،احیــای برجــام و رفــع تحریــم هــای ثانویــه آمریــکا بــر ضــد
ایــران اســت .بعــد از اجــرای برجــام در ســال  2016صــادرات اروپــا بــه ایــران حــدود  47درصــد و واردات از ایران حــدود 560
درصــد افزایــش یافــت کــه بخــش عمــده آن واردات نفــت خــام ایــران بــود .در صــورت احیــای برجــام و رفــع دوبــاره تحریم
هــای ایــران دو ســناریو بدبینانــه افزایــش  80درصــدی تجــارت ایــران و اروپــا و ســناریوی خوشبینانــه  120درصــدی
متصــور اســت کــه حتــی در صــورت تحقــق ســناریوی خوشبینانــه ،بــاز هــم نمیتــوان انتظــار داشــت کــه روابــط تجــاری
دو طــرف بــه زمــان رفــع تحریمهــادر ســال  2016بــاز گــردد .در ســناریوی بدبینانــه ،صــادرات اروپــا بــه ایــران بــه حــدود
 5.5میلیــارد یــورو در ســال و در ســناریوی خوشبینانــه بــه حــدود  6.2میلیــارد یــورو در ســال خواهــد رســید کــه هنــوز بــا
رقــم  7.7میلیــارد یــورو بعــد از اجــرای برجــام در ســال  2017فاصلــه دارد .همیــن وضعیــت دربــاره واردات اروپــا از ایــران هم
صــادق اســت .بــه ترتیــب بــر اســاس ســناریوهای بدبینانــه و خوشبینانــه ،واردات اروپــا از ایــران بیــن  4تــا  5.5میلیــارد
یــورو در ســال خواهــد بــود کــه بــا رقــم  7.7میلیــارد یــورو در ســال بعــد از رفــع تحریمهــا در ســال  2016فاصلــه خواهــد
داشــت (.)Batmanghelidj 2021, pp. 5–7
در مجمــوع بــه نظــر میرســد کــه اراده سیاســی و بســتر نهــادی الزم بــرای بازســازی روابــط اقتصــادی و تجــاری ایــران
و اتحادیــه اروپــا فراهــم اســت امــا تحقــق عینــی ایــن دو مولفــه نیازمنــد رفــع تحریمهــای ثانویــه آمریــکا بــر ضــد ایــران
اســت .در صــورت احیــای برجــام میتــوان امیــدوار بــود کــه روابــط تجــاری ایــران و اروپــا احیــا شــود ولــی برآوردهــا
نشــان میدهــد کــه حتــی در ایــن صــورت ،نمیتــوان انتظــار داشــت کــه ســطح روابــط تجــاری بــه ســطح زمــان رفــع
تحریمهــای ایــران در ســال  2016برســد .در ادامــه بایــد دیــد کــه رویکــرد اتحادیــه اروپــا در قبــال مســائل تجــاری چیســت
و چگونــه میتوانــد بــر روابــط تجــاری ایــران تأثیــر بگــذارد.
بررسی سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا
یکــی از اصلیتریــن پیشــرانهای سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپــا ،ظهــور قدرتهــای آســیایی بــه خصــوص چیــن
و ضــرورت مواجهــه حســاب شــده بــا ایــن تحــول اســت .بنــا بــه آمــار صنــدوق بینالمللــی پــول ،رشــد اقتصــادی ســاالنه
قدرتهــای آســیایی تــا ســال  2025حــدود  6تــا  8درصــد خواهــد بــود در حالــی کــه اتحادیــه اروپــا و آمریــکا رشــدهای
 2تــا  4درصــدی را تجربــه خواهنــد کــرد کــه در نمــودار زیــر مشــاهده میشــود.
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بــه طــور خــاص ،پیشبینیهــا نشــان میدهــد کــه اقتصــاد چیــن در ســال  2021از اقتصــاد اتحادیــه اروپــا و در ســال
 2028از اقتصــاد آمریــکا پیشــی خواهــد گرفــت و بــه قــدرت برتــر اقتصــادی جهــان تبدیــل خواهــد شــد کــه در نمودارهــای
زیــر مشــخص اســت.

منبعESPAS1 :

قــدرت اقتصــادی رو بــه رشــد چیــن در دهــه گذشــته همــواره یکــی از مهمتریــن دغدغههــای اتحادیــه اروپــا بــوده اســت.
بــر اســاس ایــن دغدغــه ،اتحادیــه اروپــا از ســال  2015بــه بعــد رویکردهــای ســختگیرانهتری را دربــاره روابــط اقتصــادی
بــا چیــن در پیــش گرفتــه اســت .عــدم شناســایی اقتصــاد چیــن بــه عنــوان اقتصــاد بــازار آزاد ،2توجــه بــه حقــوق بشــر بــه
شــکل مــوازی در کنــار توافقــات تجــاری بــا چیــن ،فشــار بــه چیــن بــرای کاهــش نقــش دولــت در اقتصــاد و انتقــال
دانــش تخصصــی و تجــارب بــه چیــن در زمینــه قانونگــذاری در حــوزه امنیــت غذایــی و مســائل محیــط زیســتی از جملــه
مهمتریــن اقدامــات اتحادیــه اروپــا در قبــال چیــن بــوده اســت .اروپــا از ایــن طریــق بــه دنبــال رقابــت بــا چیــن و دســتیابی
بــه ســهم بیشــتر در اقتصــاد ایــن کشــور اســت ( .)Brugier 2017, pp. 210–211در ادامــه اهــداف سیاســت تجــاری
جدیــد اتحادیــه اروپــا مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت.
اهداف سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا
 .1حمایت از گذار سبز 3و زنجیره ارزش مسئولیت پذیر و پایدار
اروپــا از اوایــل قــرن  21بــه طــور ج ـ ّدی تــاش کــرده ســهم انــرژی هــای فســیلی را در اقتصــاد خــود کاهــش داده
و برعکــس ،ســهم انــرژی هــای تجدیدپذیــر ماننــد بادهــای ســاحلی و فراســاحلی ،انــرژی خورشــیدی ،انــرژی آبــی و
بازفــراوری گازهــای فاضــاب را افزایــش دهــد کــه در نمودارهــای زیــر قابــل مشــاهده اســت.

)European Strategy and Policy Analysis System (http://europa.eu/espas
)Market Economy Status (MES
3
green transition
1
2

مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان

9

منبع :سایت کمیسیون اروپا

1

یکــی از جنبــه هــای مهــم مــدل قدرتهنجــاری اروپــا در حــوزه محیــط زیســت و تغییــرات اقلیمــی اســت (FALKNER

 .)2007بــر ایــن اســاس ،اروپــا خــود را قدرتــی مــی دانــد کــه تــوان و صالحیــت هنجارگــذاری خالقانــه در زمینــه محیــط
زیســت از طریــق کاربســت ایــن هنجارهــا در تعامــات دیپلماتیــک بــا کشــورهای دیگــر بــه خصوص کشــورهایی آســیایی
را دارد ( .)Shaohua 2015; Chaban et al. 2015ضمــن اینکــه مکانیــزم هــای پیچیــده حکمرانــی و راهحلیابــی اتحادیــه
اروپــا میتوانــد الگــوی مناســبی بــرای حــل و فصــل منازعــات زیســت محیطــی کــه دارای طــرف هــای ذی نفــع متعــدد
اســت تلقــیشــود ( .)Zito 2005, pp. 368–369بــر ایــن اســاس ،اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال تلفیــق رویکردهــای محیــط
زیســتی بــا سیاسـتهای اقتصــادی و تجــاری خــود بــوده اســت؛ از جملــه اینکــه رعایــت ضوابــط محیــط زیســتی بــه عنــوان
پیــش شــرط عضویــت در اتحادیــه اروپــا ،دسترســی بــه بــازار اروپــا و همــکاری بــا شــرکتهای اروپایــی تلقــی شــود.
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules_en

1
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هــدف گــذاری اروپــا بــر اســاس پیمــان اقلیمــی پاریــس ایــن اســت کــه هــر چــه بیشــتر در مســیر برقــی کــردن حمــل و
نقـ�ل و وسـ�ایل گرمایشـ�ی و ارائـ�ه مشـ�وقهای تجـ�اری و اقتصـ�ادی برایتولیـ�د بـ�ا آالیندگـ�ی کمتـ�ر حرکـ�ت کنـ�د( (�Euro
.)pean Commission 2020
ایجــاد زنجیــره ارزش مســئولیت پذیــر و پایــدار یکــی از اهــداف دیگــر سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپاســت .در واقــع
ـدن
ایــن هدفگــذاری ،پاســخ هوشــمندانه اتحادیــه اروپــا بــه تناقــض درونــی دربــاره تاثیــرات منفــی و مثبــت جهانــی شـ ِ
زنجیــره ارزش در تجــارت اســت (شــریعتینیا  .)19 :1399از یــک طــرف ،در دهــه اخیــر شــاهد گســترش زنجیــره جهانــی
ارزش و در نتیجــه شــکلگیری روابــط پیچیــده شــرکتهای اروپایــی بــا شــرکتهای دیگــر بودهایــم کــه هــم میتوانــد
مزیتهــای رقابتــی اتحادیــه اروپــا را افزایــش دهــد و هــم منجــر بــه آســیب پذیــری ایــن شــرکتها در مواقــع بحــران
شــود و در نتیجــه پایــداری و تــابآوری اقتصــاد اروپــا را تحــت تاثیــر منفــی قــرار دهــد .منتقــدان بــر ایــن نظرنــد کــه
اتحادیــه اروپــا در حــال از دســت دادن قــدرت رقابــت خــود بــا چیــن بــر ســر تولیــد کاالهــای واســطهای در زنجیــره ارزش
جهانــی اســت چراکــه ســهم کاالهــای واســطهای اروپــا در کاالهــای چینــی کاهــش یافتــه امــا ســهم کاالهــای واســطهای
چینــی در کاالهــای اروپایــی افزایــش را نشــان میدهــد
(.)ALICIA GARCÍA-HERRERO and DAVID MARTÍNEZ TURÉGANO 2020
 .2حمایت از گذار دیجیتال

1

امــروزه اقتصــاد دیجیتــال در کنــار کاال ،خدمــات ،صنایــع و کشــاورزی بــه بخــش جداییناپذیــر اقتصــاد اتحادیــه اروپــا
تبدیــل شــده اســت .بــر اســاس آمــار حــدود  60درصــد تولیــد ناخالــص جهانــی در ســال  2018بــه عرصــه دیجیتــال
اختصــاص داشــته اســت .در همیــن ســال ،ارزش دیجیتــال فــروش کاالهــای فیزیکــی از مــرز  25تریلیــون دالر گــذر کــرده
اســت کــه در جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت.

اتحادیــه اروپــا بــرای اینکــه بتوانــد مزیــت رقابتــی خــود در حــوزه تجــارت دیجیتــال را افزایــش دهــد تــاش میکنــد ذیــل
ضوابــط و رویههــای ســازمان تجــارت جهانــی و در راســتای حمایــت از گــذار دیجیتــال در عرصــه تجــارت ،بــه توافــق
digital transition
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جامعــی دربــاره تجــارت دیجیتــال دســت یابــد .همــکاری بــا ایــاالت متحــده آمریــکا در ایــن راســتا یکــی از اولویتهــای
آینـ�ده اتحادیـ�ه اروپـ�ا خواهـ�د بـ�ود()European Commission 2021d
 .3اصالح سازمان تجارت جهانی
ســازمان تجــارت جهانــی از نظــر سیاس ـتگذاران اقتصــادی اتحادیــه اروپــا امــروزه بــا بحــران کارکــردی ج ـ ّدی مواجــه
اســت چــرا کــه در هــر ســه کارکــرد اصلــی خــود یعنــی تســهیل مذاکــرات اعضــا بــرای آزادســازی تجــاری ،نظــارت بــر
اجــرای ضوابــط تجــاری و حــل و فصــل اختالفــات بیــن اعضــا بــا مشــکالت اساســی مواجــه شــده اســت .اعضای ســازمان
تجــارت جهانــی نتوانســتند ضوابــط تجــاری جدیــد ناظــر بــر موضوعــات چالشبرانگیــز ماننــد تجــارت دیجیتــال و پایــداری
محیــط زیســتی تدویــن و بــر آنهــا توافــق کننــد .همچنیــن در زمینــه ســاز و کار نظارتــی نتوانســته اســت کشــورهای عضــو
را بــه شــفافیت کامــل در زمینــه قوانیــن و رویــه ملّــی در زمینــه تجــارت وادارد .ســاز و کار حــل اختــاف ســازمان نیــز بــه
دلیــل اختالفنظرهــای چیــن و آمریــکا عمـ ً
ا از ســال  2019بــه بعــد فلــج شــده و امــکان حــل و فصــل اختــاف بیــن
اعضــا را از دســت داده اســت .ضمــن اینکــه اقتصادهــای بــزرگ جهــان ماننــد آمریــکا و چیــن روابــط تجــاری شــان را
عمدتـ ًا خــارج از ســازمان تجــارت جهانــی مدیریــت میکننــد و ایــن مســئله منجــر بــه تضعیــف نقــش و جایــگاه ســازمان
در تجــارت جهانــی شــده اســت.
امــا اتحادیــه اروپــا بیــش از دو ســوم تجــارت خارجــی خــود را بــر اســاس ضوابــط ســازمان تجــارت جهانــی و یــک
ســوم را در قالــب توافــق نامــه تجــاری دوجانبــه مدیریــت میکنــد .اتحادیــه اروپــا پیشــنهاداتی را بــرای اصــاح ســازمان
تجــارت جهانــی ارائــه میکنــد از جملــه رســیدن بــه توافقــات اولیــه چندجانبــه میــان اعضایــی کــه خواهــان پیشــرفت در
حــل مشــکالت ســازمان هســتند و ســپس تــاش بــرای وارد کــردن ایــن توافقــات بــه چارچوبهــای ســازمان تجــارت
جهانــی .همچنیــن اتحادیــه اروپــا خواهــان نظــارت اعضــای ســازمان بــر سیاسـتهای تجــاری کشــورهای عضــو از طریــق
شفافســازی رویههــای تجــاری کشــورها و همیــن طــور ،بهبــود عملکــرد کمیتــی ســازمان اســت.
دوازدهمیــن اجــاس وزرای تجــارت ســازمان تجــارت جهانــی قــرار اســت بــه ریاســت قزاقســتان در تاریــخ  30نوامبــر تــا 3
دســامبر  2021در ژنــو برگــزار شــود .موضوعــات اولویــت دار اتحادیــه اروپــا در ایــن اجــاس ،یــاران در حــوزه ماهــی گیــری و
صنعــت ،طــرح تجــارت و بهداشــت 1،سیســتم حــل اختــاف ،رابطه تجــارت و تغییــرات اقلیمــی ،ضوابــط شــرکتهای دولتی،
ضوابــط انتقــال اجبــاری تکنولــوژی 2و مذاکــرات کثــرت گرایانــه دربــاره تجــارت الکترونیــک 3و تســهیل ســرمایه گــذاری
خواهـ�د بـ�ود (.)European Commission 2021b
 .4تقویت روند اجرایی سازی موافقت نامه تجاری
اتحادیــه اروپــا بــا بیــش از  78کشــور جهــان توافقنامــه تجــاری دارد و از ایــن نظــر ،بزرگتریــن شــبکه موافقتنامــه تجــاری
در جهــان محســوب میشــود .کارآمــدی ایــن شــبکه تجــاری منــوط بــه اجــرای درســت ایــن توافقنامــه و پایبنــدی
شــرکای تجــاری بــه تعهــدات در زمینــه دسترســی بــه بــازار ،مقــررات توســعه پایــدار ،حقــوق اجتماعــی نیــروی کار و
معیارهــای زیســت محیطــی اســت.
The Trade and Health initiative
Forced technology transfers
‘plurilateral’ discussions on e-commerce
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بســیاری از ایــن موافقــت نامــه تجــاری بــا موانــع غیرتعرفـهای 1از ســوی شــرکای اقتصــادی اتحادیــه اروپــا مواجــه شــدهاند.
بــه عنــوان نمونــه ،علیرغــم موافقــت نامــه تجــارت آزاد میــان اتحادیــه اروپــا و مراکــش ،دولــت ایــن کشــور تــاش کــرده
بــا توســل بــه موانــع غیرتعرفـهای بــه خصــوص موضوعــات فنــی و تکنیکــی ،مانــع از اجــرای درســت موافقت نامــه تجاری
شــود و از ایــن طریــق ،منافــع تجــاری و اقتصــادی مجموعههــای رانتجــو و نزدیــک بــه خانــدان ســلطنتی را دنبــال
کنــد 2.راهکارهــای پیشــنهادی اتحادیــه اروپــا بــرای نظــارت بــر اجــرایتوافقنامــه تجــاری عبارتنــد از تبــادل اطالعــات
بــا شــرکای تجــاری ،رصــد تغییــر ضوابــط و قوانیــن تجــاری شــرکای تجــاری از طریــق نماینــدگان اتحادیــه ،ســفارتخانه
هــای دولتهــای عضــو و کمیتــه ســازمان تجــارت جهانــی ،اســتفاده از ظرفیــت جامعــه مدنــی و شــرکتها بــرای کســب
اطالعــات و طــرح شــکایت در مــواردی کــه توافقنامــه تجــاری نقــض شــده اســت.
ابزارهــای اتحادیــه اروپــا در مــوارد عــدم تبعیــت شــرکای تجــاری عبارتنــد از طــرح نگرانــی هــا در ســطح ســازمان تجــارت
جهانــی ،تمــاس مســتقیم بــا رهبــران سیاســی کشــورها ،رویــه حــل اختــاف ذیــل توافقنامــه دوجانبــه یــا مکانیــزم هــای
ســازمان تجــارت جهانــی و نهایتـ ًا توســل بــه اقدامــات جبرانــی از جملــه اقدامــات ضددامپینــگ ،ضدیارانـهای و حمایتــی.
کمیســیون اروپــا در ســال  2020مســیر تمــاس یکپارچــه 3را راه انــدازی کــرد کــه هدفــش تبــادل اطالعــات و مشــاوره بــه
کســانی اســت کــه از نقــض توافقنامــه تجــاری در کشــورهای غیراروپایــی از جملــه در زمینــه دسترســی بــه بــازار و ضوابــط
کاری و محیــط زیســتی شــکایت دارنــد.
در صــورت شکســت راههــای دیگــر ،اتحادیــه اروپــا بــه مکانیــزم حــل اختــاف ســازمان تجــارت جهانــی متوســل میشــود.
از مجمــوع  596مــورد شــکایت ارســالی بــه ایــن ســازمان 104 ،مــورد آن توســط اتحادیــه اروپــا ارســال شــده اســت .از ســال
 2018تاکنــون چندیــن پرونــده جدیــد دربــاره کــره جنوبــی ،اوکرایــن ،اتحادیــه گمرکــی آفریقــای جنوبــی و الجزایــر در قالب
مکانیــزم حــل اختالف ســازمان تجــارت جهانــی طــرح شــده اســت (.)European Commission 2021a
 .5تقویت مشارکت اتحادیه اروپا با همسایگان ،کشورهای نامزد عضویت و آفریقا
ت همســایگی اروپــا 4مشــارکت بــا کشــورها در راســتای منافــع و ارزش هــای اروپایــی در حــوزه پیرامونــی در
هــدف سیاسـ 
5
خاورمیانــه و افریقاســت .تعامــات نهــادی بــا اتحادیــه عــرب در قالــب ابتــکار گفتگــو راهبــردی اروپــا و اتحادیــه عــرب
بــرای گســترش روابــط اقتصــادی بــه خصــوص در حــوزه انــرژی ،تقویــت روابــط تجــاری بــا شــورای همــکاری خلیــج
فــارس و شــروع مذاکــرات موافقــت نامــه تجــارت آزاد و روابــط بــا اتحادیــه مدیترانــه بــرای حمایــت از کســب و کار کوچــک
از جملــه مهمتریــن روندهــای ســال هــای گذشــته در حــوزه همســایگان اروپــا بــوده اســت.
همچنیــن اتحادیــه اروپــا در صــدد تعمیــق روابــط تجــاری و اقتصــادی بــا کشــورهای اروپایــی غیرعضــو ماننــد کشــورهای
بالــکان غربــی (مونتــه نگــرو ،مقدونیــه ،صربســتان و آلبانــی) و همچنیــن کشــورهایی ماننــد گرجســتان ،مولــداوی و اوکرایــن
اســت کــه بــا اتحادیــه اروپــا موافقتنامــه جامــع تجــارت آزاد 6امضــاء کــرده انــد و نامــزد عضویــت در اتحادیــه اروپــا هســتند.
یکــی از اولویتهــای اتحادیــه اروپــا در رابطــه بــا ایــن کشــورها ،همــکاری هــا در زمینــه تنظیــم قواعــد و ضوابــط تجــارت
)non-tariff measures (NTMs

2

برای بررسی نظری درباره نوع استفاده نظام های اقتدارگرا و دموکراتیک از سیاست تجاری نگاه کنید به 2017 Zissimos

Single Entry Point, https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form
European Neighborhood Policy
EU-LAS Strategic Dialogue
)Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA
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ســبز و دیجیتــال اســت .همچنیــن اتحادیــه اروپــا تعهــد ج ـ ّدی بــه گســترش روابــط بــا کشــورهای آفریقایــی از طریــق
پیشــبرد گفتگوهــای سیاســی ،همــکاری بــا اتحادیــه آفریقــا بــرای اجــرای موافقتنامــه تجــارت آزاد و پیگیــری قراردادهــای
ســرمایهگذاری پایــدار بــا آفریقــا و همســایگان جنوبــی دارد (.)European Commission 2021e, pp. 18–19
 .6سیاستگذاری تجاری در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا
از نظــر کمیســیون اروپــا جهــان در دوره گــذار ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک خــود قــرار گرفتــه اســت .روابــط بیــن قدرتهــای
جهانــی بــه ســمت مقابلــه جویــی ،یکجانبــه گرایــی و پیشــبرد دســتورکارهای رقیــب در بســیاری از حــوزه هــا حرکــت
میکنــد .در چنیــن شــرایطی ،جهــان نیازمنــد تقویــت حکمرانــی چندجانبــه و همــکاری بینالمللــی قاعــده محــور اســت .بــر
اســاس ایــن برداشــت ،اتحادیــه اروپــا میتوانــد چالــش هــای نظــام چندقطبــی کنونــی در عرصــه جهانــی را بــه فرصتــی
بــرای خــود تبدیــل کنــد بــه شــرطی کــه ماهیــت معاملــه گرایانــه 1نظــام جهانــی را درک کنــد ،ائتــاف هــا میان کشــورهای
مشــترک االذهــان 2را تقویــت کنــد و بــه ســمت کارامدســازی نظــام چندجانبــه جهانــی در راســتای ارزش هــا و منافــع اتحادیه
اروپــا حرکــت کنــد .تقویــت تجــارت بــاز ،منصفانــه و قاعدهمحــور ،اجتنــاب از تصاعــد منازعــات تجــاری و نوســازی قواعــد
تجــاری از مهمتریــن ملزومــات ایــن نظــام کارامــد هســتند .از ایــن رو ،اتحادیــه اروپــا بــا آمریــکا ،کانــادا ،هنــد و چیــن در
راســتای حفــظ نهادهــای چندجانبــه بینالمللــی گفتگــو و همــکاری فشــرده خواهــد داشــت و در عیــن حــال ،خــود را بــرای
ـی همــراه بــا تنــش بیــن بازیگــران کلیــدی آمــاده خواهــد کــرد (European Commission
ورود بــه نظــم جهانــی چندقطبـ ِ
.)2021c, pp. 4–6
بازســازی و تحکیــم روابــط آســیب دیــده فراآتالنتیــک یکــی از ضرورتهــای اروپاســت .روابــط تجــاری اروپــا و آمریــکا
بیشــترین آســیب را در دوران ترامــپ خــورد .تعرفــه هــای ســنگین بــر واردات فــوالد و آلومینیــوم از اروپــا و تهدیــد بــه
خــروج از ســازمان تجــارت جهانــی نشــان داد کــه جنــگ تجــاری میــان نزدیــک تریــن متحــدان و شــرکای اقتصــادی هــم
بــه وقــوع مــی پیونــدد .کل ســرمایه گــذاری آمریــکا در اتحادیــه اروپــا ســه برابــر ســرمایه گــذاری آمریــکا در آســیا و کل
س��رمایه گ��ذاری اروپ��ا در آمری��کا هش��ت براب��ر مجم��وع س��رمایه گ��ذاری اروپ��ا در هن��د و چی��ن اس��ت (Gasparini 2021,
.)pp. 2–3
رویکــرد چندجانبــه گــرای دولــت بایــدن و برخــی اقدامــات عملــی دولــت او در جهــت کاهــش اختالفــات تجــاری آمریــکا و
اروپــا از جملــه توافــق بــر ســر تعلیــق تعرفــه بــر محصــوالت مرتبــط بــا بویینــگ و ایربــاس بــه مدت پنــج ســال و همچنین
مقابلـ�ه بـ�ا رویـ�ه ضدبـ�ازار چیـ�ن در ایـ�ن حـ�وزه ( )The White House 2021aایــن امیــدواری را ایجــاد کــرده اســت کــه
روابــط دو طــرف بــه ســمت ثبــات بیشــتر حرکــت کنــد .ضمــن اینکــه شــورای تجــارت و فنــاوری آمریــکا  -اروپــا 3در
ســپتامبر امســال بــا هــدف تدویــن رویکردهــای هماهنگــی دربــاره موضوعــات تجــاری و تکنولوژیــک و نیــز تعمیــق روابــط
تجــاری و اقتصــادی فراآتالنتیــک بــر اســاس ارزش هــای مشــترک دموکراتیــک کار خــود را آغــاز کــرد .ایــن شــورا ده
کارگــروه خواهــد داشــت کــه در زمینــه اســتانداردهای فنــاوری ،اقلیــم و فنــاوری پــاک ،زنجیــره عرضــه ،فنــاوری اطالعاتی
و ارتباطــی ،پلتفــرم هــای فنــاوری ،کنتــرل صــادرات و نظــارت بــر ســرمایه گــذاری بــه بررســی و ارائــه راه حــل بــرای رفــع
مش��کالت م��ی پردازن��د (.)The White House 2021b
Transactional nature
Like-minded nations
)The U.S.-EU Trade and Technology Council (TTC
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برخــی صاحبنظــران ماننــد جــان مرشــایمر پیــش بینــی میکننــد کــه اروپــا همچنــان در کنــار آمریــکا باقــی خواهنــد مانــد
و ممکــن اســت در جنــگ تجــاری احتمالــی بــر ضــد چیــن وارد عمــل شــوند ( ،)Mearsheimer 2019, pp. 48–49برخی
دیگــر ماننــد جکســون جیــن نــگاه محتاطانــه تــری دارنــد و بــر ایــن نظرنــد کــه اروپــا در حــال بررســی ایــده اســتقالل
راهبردی1ب��رای مواج��ه ب��ا پی��ش بین��ی ناپذی��ری و ش��کنندگی وضعی��ت در آمریکاس��ت ( .)Janes 2021, p. 61بــه نظــر او
حتــی بــه قــدرت رســیدن بایــدن هــم نمیتوانــد بــه طــور کامــل نگرانــی هــای تجــاری اروپایــی هــا را برطــرف کنــد چــرا
کــه بــا توجــه بــه اکثریــت شــکننده دموکراتهــا در ســنا و مجلــس نماینــدگان آمریــکا ،همچنــان فشــار جمهــوری خواهان
بــرای سیاس ـتها و اقدامــات حمایــت گرایانــه در مذاکــرات تجــاری بــا کشــورهای دیگــر از جملــه کشــورهای اروپایــی
تــداوم خواهــد داشــت ( .)Janes 2021, pp. 71–72بنابرایــن علــی رغــم اراده سیاســی دو ســوی آتالنتیــک بــرای حــل
منازعــات تجــاری و توســعه همــکاری هــا بــه خصــوص بــا هــدف جلوگیــری از اقدامــات ضدرقابتــی قدرتهــای اقتصــادی
دیگــر ( ،)European Commission 2021e, pp. 8–9پررنــگ شــدن منطــق ژئوپلتیــک در سیاســت بینالمللــی را
میتــوان موجــد چالــش هــای جدیــد در روابــط ایــن متحــدان قدیمــی دانســت.
تأثیرات بالقوه مثبت سیاست تجاری جدید بر رابطه تجاری با ایران
انگیزهمنــدی اروپــا بــرای گســترش روابــط تجــاری بــا ایــران در رقابــت بــا چیــن :قــدرت اقتصــادی
چیــن مهمتریــن دغدغــه راهبــردی اتحادیــه اروپــا محســوب میشــود از یــک طــرف بــازار مصــرف  ۵۰۰میلیــون نفــری
اتحادیــه اروپــا مقصــد جذابــی بــرای کاالهــا و خدمــات چینــی اســت و هــدف گیــری راهبــردی چین در طــرح کمربنــد جاده
رســیدن بــه ایــن بــازار پــر مصــرف اســت .از طــرف دیگــر اروپــا در بســیاری از حوزههــای اقتصــادی از جملــه زیرســاخت
ارتباطــی در معــرض انتخــاب میــان امریــکا و چیــن قــرار دارد .وجــه دیگــر رقابــت اروپــا و چیــن ،رقابــت اقتصــادی در حــوزه
پیرامونــی اروپــا از جملــه در خاورمیانــه و آفریقاســت .ایــن رقابــت اقتصــادی در بســتر نظــم چنــد قطبــی در حــال ظهــور در
عرصــه جهانــی صــورت میگیــرد .ایــران بــه دلیــل موقعیــت ممتــاز ژئوپلتیــک ،ذخایــر عظیــم انــرژی و نیــروی انســانی
ماهــر میتواننــد از ایــن رقابــت اقتصــادی در راســتای منافــع خــود بهــره ببــرد .در صــورت احیــای برجــام و رفــع تحریمهــا
شــرکتهای کوچــک و متوســط اروپایــی انگیــزه بیشــتری بــرای حضــور در ایــران خواهنــد داشــت؛ بــه خصــوص بــا توجــه
بــه اینکــه تجربــه شــرکتهای اروپایــی در کار اقتصــادی بــا ایــران از رقبــای چینــی شــان بیشــتر اســت و مصرفکننــده
ایرانــی تصویــر و ذهنیــت بهتــری نســبت بــه محصــوالت اروپایــی هــا دارد.
ضوابــط ســختگیرانه ســرمایهگذاری در اروپــا و انگیزهمنــدی چیــن بــرای افزایــش
ســرمایهگذاری در ایــران :یکــی از مهمتریــن جنبههــای سیاســت تجــاری جدیــد اروپــا ،تدویــن ضوابــط نظــارت
بــر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی 2اســت .میــزان ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی چیــن در اتحادیــه اروپــا در بــازه
 2016-2010رونــد صعــودی داشــته و در ســال  ۲۰۱۶بــه رقــم بیســابقه  ۴۴میلیــارد یــورو رســیده اســت .اگــر چــه از ســال
 ۲۰۱۶ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی چیــن در اتحادیــه اروپــا کاهشــی بــوده و بــه رقــم  6.5میلیــارد یــورو در ســال ۲۰۲۰
رســیده اســت ،امــا چیــن همچنــان یکــی از چنــد کشــور عمــده ســرمایهگذار در اتحادیــه اروپاســت .اتحادیــه اروپا در شــرایط
کنونــی بــه دنبــال تدویــن قوانیــن ســختگیرانه تــر ناظــر بــر ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی اســت .هــدف اتحادیــه اروپا
Strategic autonomy
The EU FDI screening regulation
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جلوگیــری از ســرمایهگذاریهایی اســت کــه آنهــا را مخــل امنیــت و نظــم عمومــی اتحادیــه اروپــا تشــخیص میدهــد.
امــروزه بــه خصــوص بــا افزایــش تمایــل شــرکتهای چینــی بــرای ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در اروپــا ،دربــاره
میــزان و نحــوه ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در کشــورهای اتحادیــه اروپــا دو دیــدگاه در مقابــل هــم قــرار گرفتــه
انــد :دیــدگاه اقتصــاد آزاد و دیــدگاه حمایــت گــرا .دیــدگاه اقتصــاد بــازار بــا اتــکاء بــه اصــول و قوانیــن مــادر اتحادیــه اروپــا
اســتدالل میکننــد کــه مســائل اساســی اقتصــاد ماننــد سیاسـتهای کالن تجــاری و ســرمایه گــذاری خارجــی بایــد تحــت
راهبــری نهادهــای اتحادیــه اروپــا و در راســتای آزادســازی اقتصــادی و رفــع موانــع ســرمایه گــذاری خارجــی حرکــت کنــد
و دولتهــای ملّــی نمیتواننــد خــاف ایــن مســیر اقــدام کننــد .امــا حمایــت گرایــان بــر ایــن نظرنــد کــه نمیتــوان بــا
توســل بــه آزادســازی اقتصــادی ،دســت ســرمایه گــذاران خارجــی را بــرای تســلط بــر دارایــی هــای اســتراتژیک اتحادیــه
اروپــا بــاز گذاشــت ( .)Bian 2020, p. 174ایــن اختــاف نظــر بــه طــور خــاص دربــاره ســرمایه گــذاری هــای چینــی نیــز
وجــود داشــته و در ســال هــای گذشــته دیــدگاه اخیــر یعنــی حمایــت گرایــی طرفــداران بیشــتری پیــدا کــرده اســت.
یکــی از دغدغــه هــای همیشــگی اتحادیــه اروپــا نســبت بــه چیــن ،نقــش پررنــگ شــرکتهای دولتــی در ســرمایه گــذاری
هــای خارجــی چیــن اســت .در راســتای ایــن دغدغــه ،سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپــا در صــدد تدویــن ضوابــط
رفتــاری حاکــم بــر شــرکتهای دولتــی 1اسـ�ت ( .)Malorie Schaus 2021اتحادیــه اروپــا میخواهــد بــا تعییــن معیارهــای
جدیــد از جملــه در زمینــه نظــم و امنیــت عمومــی ،محیــط زیســت ،نیــروی انســانی و محیــط کار ،شــرکتهای چینــی را در
برابــر انتخــاب میــان رعایــت ضوابــط جدیــد یــا رهــا کــردن کار اقتصــادی بــا اتحادیــه اروپــا قــرار دهــد و از ایــن طریــق،
موانــع جدیــدی بــرای ورود ســرمایه ،کاال و خدماتــی ایجــاد کنــد کــه مطابــق بــا معیارهــای جدید نیســتند .نتیجه ایــن روند،
امنیتــی ســازی و در نتیجــه محــدود ســازی فعالیــت شــرکتهای چینــی در اتحادیــه اروپــا خواهــد بــود .بــا ایــن فــرض،
میتــوان پیــش بینــی کــرد کــه شــرکتهای چینــی بــه دنبــال مقاصــد جدیــدی بــرای ســرمایهگذاری خواهنــد بــود و
ایــران میتوانــد بــا بهبــود شــرایط کســب و کار ،تســهیل قوانیــن ســرمایهگذاری و اصــاح باورهــای عمومــی نســبت بــه
چیــن زمینــه جــذب ســرمایهگذاریهای مســتقیم چیــن را فراهــم کنــد.
تأثیرات بالقوه منفی سیاست تجاری جدید بر رابطه تجاری با ایران
ســختگیرانهتر شــدن ضوابــط تجــاری دربــاره کاالهــای بــا کاربــرد دوگانــه :اتحادیــه اروپــا بــر
اســاس سیاســت جدیــد تجــاری بــه دنبــال مدرنســازی ضوابــط کنتــرل صــادرات 2بــرای نظــارت بــر صــادرات کاالهــا
و فناوریهــای حســاس بــا هــدف حمایــت از امنیــت بینالملــل و حقــوق بشــر اســت .اتحادیــه اروپــا از ایــن طریــق
میخواهــد خــود را قدرتــی هنجــاری بازنمایــی کنــد کــه تبعــات امنیتــی و حقــوق بشــری اقدامــات خــود را در نظــر
میگیــرد .امــا ایــن سیاســت میتوانــد پیامدهــای محــدود کننــده بــر روابــط تجــاری ایــران و اروپــا داشــته باشــد چــرا کــه
از یــک طــرف بخــش مهمــی از کاالهــا و فناوریهــای بــا کاربــرد دوگانــه در حــوزه زیرســاختی اقتصــاد مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد و از طــرف دیگــر بخشــی از فعالیتهــای زیرســاختی ایــران در اختیــار شــرکتها و نهادهایــی اســت کــه
بــه نوعــی بــا مجموعههــای نظامــی کشــور در پیونــد هســتند.
مســئله فناوریهــای بــا کاربــرد دوگانــه بــه یکــی از موضوعــات اصلــی در روابــط اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده آمریــکا
International code of conduct on state-owned enterprises
Export control regulation

1
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در دولــت بایــدن تبدیــل شــده اســت .وظیفــه کارگــروه کنتــرل صــادرات در شــورای تــازه تأســیس فنــاوری و تجــارت
ایــاالت متحــده آمریــکا – اتحادیــه اروپــا ،ارائــه مشــورتهای حقوقــی دربــاره تجــارت فنــاوری هــا و پژوهــش هــای علمی
The
ﺿﻮاﺑﻂ حـ�وزه اسـ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦدر ایـ�ن
�ورد نیـ�از
�ای مـ
مجوزهـ
 2021bارائـ�ه
پذیـ�ری و
ﺣﻮزهـ�ک
�ی ریس
ﻣﺠﻮزﻫﺎيدوگان
بـ�ا کاربـ�رد
Whiteاروﭘﺎ
 Houseاﺗﺤﺎدﯾﻪ
�ت(.ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ
(The
اﺳﺖ) .
ارزیابـاﯾﻦ
ﻣﻮردـ�ه،ﻧﯿﺎز در
White
House
 )2021bبنابرایــن ضوابــط ســختگیرانه تــر صادراتــی اتحادیــه اروپــا در فنــاوری هــای حســاس و همچنیــن اهمیــت تجارت
در ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺣﺴـــﺎس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دوﮔﺎﻧﻪ در رواﺑﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
فنــاوری هــای بــا کاربــرد دوگانــه در روابــط اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده آمریــکا میتوانــد زمینــه محــدود ســازی روابط
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزي رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ و ﺣﻀﻮر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
اقتصــادی ،تجــاری و صنعتــی بــا ایــران را فراهــم و حضــور و ســرمایهگذاری شــرکتهای اروپایــی در ایــران را بــا موانــع
اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪﯾﺪي روﺑﺮو ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺨﺖ
جدیــدی روبــرو کنــد .میتــوان پیشبینــی کــرد کــه بــه میــزان تبعیــت شــرکتهای اروپایــی از ضوابــط ســخت گیرانــه
ﻣﺤﺪودﺗﺮ
ـران واروﭘﺎ
اﯾﺮان و
اﻗﺘﺼﺎدي
ـایﻫﺎي
ﻓﻨﺎوري
ﺣﻮزه
ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺪ.ــد شــد.
ﺧﻮاﻫﺪخواه
محدودتــر
اروپــا
ـادی ایـ
ﺗﻌﺎﻣﻼتاقتصـ
ﺣﺴﺎس،تعامــات
حســاس،
ـاوری هـ
ـوزهدرفنـ
ﮔﯿﺮاﻧﻪدر حـ
جدیــد
ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ :ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ
گــذار بــه ســمت اقتصــاد ســبز :یکــی از سیاسـتهای جدیــد اتحادیــه اروپــا حرکــت بــه ســمت اقتصــاد ســبز و در
ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ـرژیاﯾﻦ
ﻋﻠﯽـرﻏﻢ
ﻓﺴﯿﻠﯽــهاﺳﺖ.
واردات
ﮐﺎﻫﺶ
ـایﮔﺎز
ﻧﻔﺖ و
ﻓﺴﯿﻠﯽانـﻣﺎﻧﻨﺪ
کاهـﺑﻪ
ﻧﯿﺎزـهاروﭘﺎ
ـیلی
های فسـ
واردات ان
ﻫﺎيــتگی ب
اﻧﺮژيوابس
کاهــش
واﺑﺴﺘﮕﯽ وﺑﻪگاز و
ماننــد نفــت
فسـوـیلی
ـرژی هـ
ﻫﺎيــا بــه
اﻧﺮژيـاز اروپ
ـش نیـ
نتیجـ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
وارداتدﻫﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
وابسـدﻫﻪ
ﺳﻮﺧﺘﯽـارهدر ﺳﻪ
اروﭘﺎ
درﺑﺎره
ارداتــه
ـوختیو در س
منابــع سـ
ﮔﺬﺷﺘﻪـا بــه
ـتگی اروپـ
ﻣﻨﺎﺑﻊزیــر دربـ
وارداتـودار
ـورﺑﻪکــه نمـ
واﺑﺴﺘﮕﯽ طـ
ـت ،همــان
ﻧﻤﻮدارـنزﯾﺮسیاسـ
ﮐﻪــم ایـ
ﻃﻮر رغ
ﻫﻤﺎنعلــی
اســت.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦدر
 94درصــد
ـدود
 2018از حـ
ﺳﺎل بلکــه
نداشــته
کاهــش
ـه تنهـ
ﺳﺎلــام نـ
درﺻﺪنفـدرـت خ
ﺣﺪودـه94واردات
ـتگی بـ
ﻧﺪاﺷﺘﻪوابس
یدهــد،
ﺗﻨﻬﺎــان م
ـته نش
ﻧﻔﺖگذش
دهــه
اﺳﺖ.
رﺳﯿﺪه
درﺻﺪ در
ﺣﺪودـا 97
1990
ﺑﻠﮑﻪـ از
ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﺎمـﻧﻪ
2018ــی
ـکلدر جهش
85به شـ
ﺣﺪودــی
گاز طبیع
ﺳﺎلواردات
ـتگیدر بــه
ﺣﺪودـن52وابسـ
همچنیـ
ـیده اسـ
ﺷﮑﻞ2018
ﻃﺒﯿﻌﯽدرﺑﻪســال
واردات97ﮔﺎزدرصــد
1990ﺑﻪحــدود
ســال
درﺻﺪ
 1990ﺑﻪ
درﺻﺪ
ـت.و از
داﺷﺘﻪ
رسـرﺷﺪ
ﺟﻬﺸﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ
اﺳﺖ.و از حــدود  52درصــد در ســال  1990بــه حــدود  85درصــد در  2018رســیده اســت.
داشــته
رشــد
رﺳﯿﺪه

منبعhttps://ec.europa.eu/eurostat :
ﻣﻨﺒﻊhttps://ec.europa.eu/eurostat :

ــدهﮐﻪ
آنبوﻃﻮر
اتحادیاهــﺳﺖ.
اروﭘﺎ ﺑﻮده
اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺸﻮرﻫﺎي ﻋ ﻀﻮ
ﻧﻔﺖـدهﺧﺎم ﮐ
ﻋﻤﺪه
ﭼﻨﺪـﮐ
ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ
ﺷﮑﻞآنزﯾﺮطور
اس��ت.
اروپ��ا
عض��و
کش��ورهای
نف��ت خــام
ﮐﻨﻨﺪه کننـ
ﺗﺄﻣﯿﻦتأمیــن
عم�دـه
ﺸﻮرــور
�د کش
یک�یـازاز چن
اﯾﺮانهم�وـاره
ایرــان
اروپــااز را
اتحادی
عضــو
اﺗﺤﺎدﯾﻪکشـ
ـت خــام
ـدودﺧﺎمچهﮐــار درصـ
ﺻﺪ حـ
ﭼﻬﺎر ایدرــران
ﺣﺪود2018
اﯾﺮانســال
ـد ،در
ﺳﺎلیدهـ
زی��رﺪ،نشدراــن م
ﺳﺖـ.ـهﭘﺲ
ﮐﺮده ا
ـورهایﻣﯿﻦ
اروﭘﺎ را ﺗﺄ
ـد ﻋنفـﻀﻮ
ﺸﻮرﻫﺎي
ﻧﻔﺖ
2018
ش��کلﯽدﻫ
ک��هﺸﺎن ﻣ
ﻧ
رﻗﻢبه
ﺑﺮآوردﻫﺎــران
ـت خــام ای
ـادرات نفـ
وﺟﻮدصـ
ـی ازاروﭘﺎمیــزان
ـار دقیق
ﻧﻔﺖآمـ
ﺻﺎدراتــپ،
دولــت ترام
هاتوسازــط
تحریم
بازگشــت
ـس از
ـت .پـ
ﺑﺎزﮔﺸﺖـرده
تأمیــن کـ
ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ
اﯾﺮانـ ﺑﻪ
ﺧﺎم
ﻣﯿﺰان
دﻗﯿﻘﯽ
ﺗﺮاﻣﭗ ،آﻣﺎر
دوﻟﺖ
ﺗﻮﺳﻂ
اسـﻢﻫﺎ
ﺗﺤﺮﯾ
اروپــا وجــود نــدارد ،امــا برخــی برآوردهــا رقــم  60ه��زار بش��که در روز را تخمی��ن زده ان��د (. )Statista 2021
 60ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز را ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﻧﺪ ). (Statista 2021
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بــا توجــه بــه رونــد تاریخــی نیازهــای انــرژی اتحادیــه اروپــا و وابســتگی بــه واردات ،میتــوان پیــش بینــی کــرد کــه اروپــا
در کوت��اه م��دت و میاــن م��دتهمچن��ان نیازمنـ�د واردات انــرژی از خلیــج فــارس خواهــد بــود امــا در بلندمــدت حرکــت بــه
ســمت اقتصــاد غیــر فســیلی میتوانــد ارزش راهبــردی ایــران را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن دارنــدگان منابــع انــرژی
فســیلی بــرای اروپــا کاهــش دهــد .اگرچــه ایــران تــاش کــرده بازارهــای انــرژی آســیا اقیانوســیه را جایگزیــن کســری
صــادرات بــه اروپــا کنــد ،امــا از آنجــا کــه همــواره مهمتریــن قراردادهــای ســرمایه گــذاری اروپــا در ایــران در حــوزه انــرژی
بــوده اســت ،راهبــرد اقتصــاد ســبز اروپــا ،در کنــار رقابــت جویــی روســیه میتوانــد در بلندمــدت منجــر بــه کاهــش نیــاز بــه
نفــت و گاز ایــران و در نتیجــه کاهــش مزیــت اقتصــادی ایــران بــرای اروپــا در حــوزه منابــع انــرژی شــود.
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نتیجهگیری
ســوال اصلــی نوشــتار ایــن بــود کــه سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپــا چــه ویژگیهایــی دارد و اینهــا چگونــه میتوانند
بــر روابــط تجــاری ایــران تأثیــر بگذارنــد .محرکهــای اصلــی تدوین سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیه اروپــا ،گذار قــدرت در
عرصــه بینالمللــی ،ظهــور قدرتهــای اقتصــادی در آســیا ،تشــدید رقابتهــای ژئوپلیتیــک و رقابــت قدرتهــای بــزرگ،
وخیمتــر شــدن بحرانهــای اقلیمــی و گــذار دیجیتــال در عرصــه فنــاوری بــوده اســت .سیاســتگذاران اتحادیــه اروپــا بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بــا منطــق تجــاری قبلــی نمیتواننــد در برابــر چالشهــای جدیــد واکنــش نشــان دهنــد .از
ای ـنرو ،در صددنــد بــا اتخــاذ رویکــرد فعاالنهتــر ،در مســیر اصــاح نظــام چندجانبهگرایــی تجــاری حرکــت کننــد .اروپــا
دومیــن شــریک بــزرگ تجــاری ایــران اســت و تغییــر سیاسـتهای تجــاری میتوانــد تأثیــرات مهمــی بــر روابــط ایــران و
اروپــا بگــذارد .امــروزه روابــط تجــاری ایــران و اروپــا در وضعیــت مناســبی نیســت .اگرچــه اراده سیاســی الزم برای بازســازی
ایــن روابــط وجــود دارد ،امــا تــا زمانیکــه تحریمهــای ثانویــه آمریــکا بــر ضــد ایــران وجــود دارد ،نمیتــوان بــه بازســازی
و توســعه ایــن روابــط امیــدوار بــود .حرکــت بــه ســمت اقتصــاد ســبز و دیجیتــال ،ایجــاد زنجیــره ارزش مســئولیتپذیر و
پایــدار ،اصــاح مکانیزمهــای ســازمان تجــارت جهانــی ،اجراییســازی موافقتنامههــای تجــاری ،سیاســتگذاری تجــاری
در راســتای منافــع ژئوپلیتیــک اتحادیــه اروپــا و تقویــت روابــط تجــاری بــا همســایگان اروپــا از مهمتریــن رویکردهــا در
قالــب سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپاســت.
امــا اگــر بخواهیــم تأثیــرات ایــن سیاســت تجــاری را بــر ایــران بررســی کنیــم میتــوان گفــت یکــی از تأثیــرات مثبــت
سیاســت تجــاری جدیــد اروپــا بــر روابــط تجــاری ایــران ،انگیزهمنــدی اروپــا بــرای گســترش روابــط تجــاری بــا ایــران در
رقابــت بــا چیــن دانســت .یکــی از انگی زههــای اولیــه تدویــن سیاســت تجــاری جدیــد اروپــا ،رقابــت اقتصــادی بــا چیــن بــه
خصــوص در حــوزه همســایگی اروپــا در خاورمیانــه و آفریقاســت .در صــورت احیــای برجــام ،ایــران میتوانــد از ایــن رقابــت
ـذاری بیشــتر اســتفاده کنــد .تأثیــر مثبــت
در جهــت کار اقتصــادی و تجــاری بــا شــرکتهای اروپایــی و جــذب ســرمایه گـ ِ
دیگــر ایــن سیاســت بــرای ایــران ،ســختتر شــدن شــرایط حضــور شــرکتهای چینــی در اقتصــاد اتحادیــه اروپــا بــه
دلیــل تدویــن ضوابــط جدیــد ســرمایهگذاری و محدودشــدن فعالیــت شــرکتهای چینــی در اروپــا بــه دلیــل صبغــه دولتــی
آنهاســت .ایــن مســئله میتوانــد انگیــزه شــرکتهای چینــی بــرای ســرمایهگذاری در ایــران را افزایــش دهــد.
امــا ایــن سیاســت تجــاری جدیــد تأثیــرات منفــی بــر روابــط تجــاری ایــران نیــز بــر جــای خواهــد گذاشــت .از جملــه
ســختگیرانهتر شــدن ضوابــط تجــاری دربــاره کاالهــای بــا کاربــرد دوگانــه میتوانــد موانــع جدیــدی در روابــط تجــاری
ایــران بــا کشــورهای اروپایــی و حتــی کشــورهای دیگــر ایجــاد کند .تشــکیل کارگــروه کنتــرل صــادرات در شــورای تجارت
و فنــاوری آمریــکا و اروپــا در ســپتامبر  2021نی��ز مزی�دـ ب�رـ عل�تـ خواهـ�د شــد و میتــوان پیشبینــی کــرد کــه بــه میــزان
تبعیــت طرفهــای تجــاری و اقتصــادی ایــران از ضوابــط ســختگیرانه جدیــد اتحادیــه اروپــا در حــوزه فناوریهــای
حس��اس ،بخش��ی از تعام�لات صنعت��ی و اقتص�اـدی ایــران ب��ا کش��ورهای دیگرــ دچ��ار اختلـال خواهـ�د شدــ .وجــه دیگــر
سیاســت تجاــری جدیــد اتحادی��ه اروپ��ا ،سیاســت گ��ذار ب�هـ اقتص��اد سـ�بز یعن��ی کاهــش نیــاز اروپــا بــه انرژیهــای فســیلی
ماننــد نفــت و گاز و کاهــش وابســتگی بــه واردات انرژیهــای فســیلی اســت .اگرچــه اروپــا در کوتاهمــدت و میانمــدت
همچن��ان نیازمن��د واردات انــرژی از خلیــج فــارس خواهــد بــود امــا در بلندمــدت حرکــت بــه ســمت اقتصــاد غیرفســیلی
میتوانــد ارزش راهبــردی ایــران را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن دارنــدگان منابــع انــرژی فســیلی جهــان بــرای اروپــا
کاهــش دهــد.
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