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مقدمه 

اتحادیــه اروپــا یکــی از بزرگتریــن بلوک هــای اقتصــادی جهــان محســوب می شــود کــه بــا جمعیــت 446 میلیونــی خــود 
16 درصــد اقتصــاد جهانــی را در اختیــار دارد. بــر اســاس آمــار صنــدوق بین المللــی پــول، اقتصــاد اتحادیــه اروپــا در ســال 
 IMF( 2021 بــا بیــش از 17 تریلیــون دالر تولیــد ناخالــص ملـّـی پــس از ایــاالت متحــده آمریــکا در جایــگاه دوم قــرار دارد
2021(. تجــارت روزانــه کاال و خدمــات در اتحادیــه اروپــا حــدود 16 میلیــارد دالر بــرآورد می شــود کــه چیــزی حــدود 35 
میلیــون شــغل را ایجــاد کــرده اســت. بــه دلیــل ایــن حجــم بــاالی تجــارت، مقامــات اتحادیــه اروپــا اهتمــام ویــژه ای بــه 
موضــوع تجــارت دارنــد و چنــد ســال یکبــار سیاســت های تجــاری اتحادیــه را مــورد ارزیابــی دوبــاره قــرار می دهنــد. بــر 
اســاس ارزیابــی کــه از تحــوالت جهانــی و منطقــه ای و چالش هــای پیــش روی اتحادیــه اروپــا دارنــد، سیاســت های جدیــدی 
ــا در فوریــه 2021  ــه اروپ ــر ایــن اســاس، کمیســیون اتحادی ــرای حــل ایــن چالــش هــا تدویــن و پیشــنهاد می کننــد. ب ب
ــاز،  ــا عنــوان بازنگــری سیاســت تجــاری- سیاســت تجــاری ب ــا را ب سیاســت جدیــد تجــاری اتحادیــه اروپ
پایــدار و جســورانه1 اعــالم کــرد. اتحادیــه اروپــا بــا ایــن سیاســت جدیــد، خــود را بــرای دگرگونی هــای اقتصــادی و 
ــش ســهم آســیا در  ــی اقتصــادی، ناشــی از افزای ــن دگرگون ــد. ای ــاده می کن ــک در چشــم انداز 2030 آم ــی ژئوپلیتی بی ثبات
اقتصــاد جهانــی، تشــدید چالش هــای اتحادیــه اروپــا و چیــن دربــاره تغییــرات اقلیمــی )Bruyninckx 2013( و تحــوالت 

تکنولوژیــک در عرصــه ارتباطــات جهانــی اســت. 

بــه طــور خــاص، برداشــت اروپــا ایــن اســت کــه جهــان در معــرض تحــول اساســی ناشــی از ظهــور قدرت هــای آســیایی 
اســت و اروپــا بــه دلیــل نزدیکــی جغرافیایــی، در معــرض تصمیم هــای جدیــد بــرای تعامــل بــا ایــن مراکــز جدیــد قــدرت 
جهانــی اســت. بــر ایــن اســاس، راهبردهــای سیاســی و اقتصــادی اروپــا را صرفــاً نمی تــوان 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 شــده اند و اروپــا بــرای تعامــل بــا آنهــا بایــد راهبــرد خــود را بــروز کنــد.

ــط  ــا و هــم در رواب ــا اروپ ــط دوجانبــه خــود ب ــران یکــی از قدرت هــای منطقــه ای در غــرب آسیاســت کــه هــم در رواب ای
بــا ســایر شــرکای تجاریــش ماننــد چیــن تحــت تأثیــر سیاســت های 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 
می توانــد جایگزیــن رابطــه بــا آمریــکا شــود و برخــی از نیازهــای اقتصــادی و صنعتــی ایــران را برطــرف کنــد. حتــی بــا روی 
ــا قدرت هــای غیرغربــی ماننــد چیــن  کار آمــدن دولــت جدیــد ایــران کــه ظاهــراً گرایــش بیشــتری بــه ســمت رابطــه ب
و روســیه دارد، تماس هــای 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 1400b( و در گفتگــو بــا 
میشــل بــر تمایــل ایــران بــه توســعه مناســبات در عرصه هــای مــورد عالقــه  ایــران و اتحادیــه اروپــا تأکیــد کــرد )رئیســی 
1400a(. ضمــن اینکــه حضــور انرکیــه مــورا مذاکره کننــده و نماینــده ارشــد اتحادیــه اروپــا در مراســم تحلیــف دولــت جدیــد 

ایــران نشــان داد کــه علی رغــم فــراز و نشــیب های فــراوان در روابــط دو طــرف، ایــران و اروپــا ارزش راهبــردی یکدیگــر 
را درک می کننــد و همچنــان بــه تــداوم و پیشــرفت ایــن روابــط امیدوارنــد.

1 Trade Policy Review - An Open, Sus  tainable and Assertive Trade Policy
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بــر ایــن اســاس، هــدف اصلــی نوشــتار، بررســی سیاســت تجــاری جدیــد اروپــا و تأثیــرات منفــی و مثبــت احتمالــی آن بــر 
روابــط تجــاری ایــران اســت. بــه ایــن منظــور ابتــدا وضعیــت کنونــی رابطــه تجــاری ایــران و اروپــا مــورد بررســی قــرار 
می گیــرد و در ســه بخــش بعــدی بــه بررســی سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپــا و تأثیــرات احتمالــی مثبــت و منفــی 

آن بــر روابــط تجــاری ایــران بــا جهــان پیرامــون پرداختــه می شــود. 

رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا

اروپــا بعــد از چیــن دومیــن شــریک تجــاری ایــران اســت. مجمــوع تجــارت ایــران و اروپــا در ســال 2020 حــدود 4 میلیــارد 
یــورو بــوده کــه حــدود 11 درصــد کّل تجــارت ایــران را تشــکیل می دهــد. ایــران در همیــن ســال بیــش از 670 میلیــون یــورو 
بــه اتحادیــه اروپــا صــادرات و حــدود 3 میلیــارد یــورو از آن واردات داشــته اســت کــه در نمودارهــای زیــر قابل مشــاهده اســت. 
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ست تجاري جدید اروپا  سیا سی  شتار، برر صلی نو ساس، هدف ا و تأثیرات منفی و مثبت احتمالی آن بر روابط تجاري بر این ا

ضعیت ایران  ست. به این منظور ابتدا و سی قرار میکنونی رابطه تجاري ایران و اروپا ما سه بخشورد برر به  بعدي گیرد و در 

امون جهان پیرایران با  تجاري بررســـی ســـیاســـت تجاري جدید اتحادیه اروپا و تأثیرات احتمالی مثبت و منفی آن بر روابط

  د. شویپرداخته م

  رابطه تجاري کنونی ایران و اروپا

سال اروپا  ست. مجموع تجارت ایران و اروپا در  شریک تجاري ایران ا میلیارد یورو بوده که  4 حدود 2020بعد از چین دومین 

اتحادیه اروپا صادرات میلیون یورو به  670 بیش از د. ایران در همین سالدهیتجارت ایران را تشکیل م کلّ درصد 11حدود 

 زیر قابل مشاهده است.  هاياست که در نمودار از آن واردات داشتهمیلیارد یورو  3و حدود 

  

  

  https://ec.europa.eu/eurostat منبع: 2020شرکاي تجاري ایران در سال 

  

ـــ اروپا را راه اندازي 2019در ژانویه اتحادیه اروپا  و هشت میلیون یورو به آن اختصاص داد.  کرد پروژه توسعه تجارت ایران ـ

رد توسعه در صدد پیشب مللیالنمرکز تجارت بیوزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و این پروژه پنج ساله با همکاري مشترك 

ش خاقتصادي و اجتماعی پایدار در ایران از طریق افزایش تجارت کاال و خدمات بین ایران و اروپاست. بر اساس این پروژه، ب

شیمی، قطعات خودرو، فناوري اطالعات و  صوالت پترو سبزیجات، مح شامل گیاهان دارویی، میوه و  هاي تجاري اولویت دار 

 . (European Union 2021)در دستورکار روابط تجاري ایران و اروپا قرار دارند ارتباطات و گردشگري 

euros  tat/eu.europa.ec//:https :شرکای تجاری ایران در سال 2020 منبع

اتحادیــه اروپــا در ژانویــه 2019 پــروژه توســعه تجــارت ایــران ـ اروپــا را راه انــدازی کــرد و هشــت میلیــون یــورو بــه آن 
اختصــاص داد. ایــن پــروژه پنــج ســاله بــا همــکاری مشــترک وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران و مرکــز تجــارت 
بین المللــی در صــدد پیشــبرد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی پایــدار در ایــران از طریــق افزایــش تجــارت کاال و خدمــات بیــن 
ایــران و اروپاســت. بــر اســاس ایــن پــروژه، بخــش هــای تجــاری اولویــت دار شــامل گیاهــان دارویــی، میــوه و ســبزیجات، 
محصــوالت پتروشــیمی، قطعــات خــودرو، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و گردشــگری در دســتورکار روابــط تجــاری ایــران 

 .)European Union 2021( و اروپــا قــرار دارنــد
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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 2016 صــادرات اروپــا بــه ایــران حــدود 47 درصــد 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 
ــه 120 درصــدی  ــا و  ســناریوی خوش بینان ــه افزایــش 80 درصــدی تجــارت ایــران و اروپ هــای ایــران دو ســناریو بدبینان
متصــور اســت کــه حتــی در صــورت تحقــق ســناریوی خوش بینانــه، بــاز هــم نمی تــوان انتظــار داشــت کــه روابــط تجــاری 
دو طــرف بــه زمــان رفــع تحریم هــادر ســال 2016 بــاز گــردد. در ســناریوی بدبینانــه، صــادرات اروپــا بــه ایــران بــه حــدود 
5.5 میلیــارد یــورو  در ســال و در ســناریوی خوش بینانــه بــه حــدود 6.2 میلیــارد یــورو در ســال خواهــد رســید کــه هنــوز بــا 
رقــم 7.7 میلیــارد یــورو بعــد از اجــرای برجــام در ســال 2017 فاصلــه دارد. همیــن وضعیــت دربــاره واردات اروپــا از ایــران هم 
صــادق اســت. بــه ترتیــب بــر اســاس ســناریوهای بدبینانــه و خوش بینانــه، واردات اروپــا از ایــران بیــن 4 تــا 5.5 میلیــارد 
یــورو در ســال خواهــد بــود کــه بــا رقــم 7.7 میلیــارد یــورو در ســال بعــد از رفــع تحریم هــا در ســال 2016 فاصلــه خواهــد 

.)Batmanghelidj 2021, pp. 5–7( داشــت

در مجمــوع بــه نظــر می رســد 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 تحریم هــای ثانویــه آمریــکا بــر ضــد ایــران 
ــی برآوردهــا  ــا شــود ول ــا احی ــران و اروپ ــط تجــاری ای ــود کــه رواب ــدوار ب ــوان امی ــای برجــام می ت اســت. در صــورت احی
نشــان می دهــد کــه حتــی در ایــن صــورت، نمی تــوان انتظــار داشــت کــه ســطح روابــط تجــاری بــه ســطح زمــان رفــع 
تحریم هــای ایــران در ســال 2016 برســد. در ادامــه بایــد دیــد کــه رویکــرد اتحادیــه اروپــا در قبــال مســائل تجــاری چیســت 

و چگونــه می توانــد بــر روابــط تجــاری ایــران تأثیــر بگــذارد.  

بررسی سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا

یکــی از اصلی تریــن پیشــران های سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپــا، ظهــور قدرت هــای آســیایی بــه خصــوص چیــن 
و ضــرورت مواجهــه حســاب شــده بــا ایــن تحــول اســت. بنــا بــه آمــار صنــدوق بین المللــی پــول، رشــد اقتصــادی ســاالنه 
قدرت هــای آســیایی تــا ســال 2025 حــدود 6 تــا 8  درصــد خواهــد بــود در حالــی کــه اتحادیــه اروپــا و آمریــکا رشــدهای 

2 تــا 4 درصــدی را تجربــه خواهنــد کــرد کــه در نمــودار زیــر مشــاهده می شــود. 
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ــا و در ســال  ــه اروپ ــن در ســال 2021 از اقتصــاد اتحادی ــه طــور خــاص، پیش بینی هــا نشــان می دهــد کــه اقتصــاد چی ب
2028 از اقتصــاد آمریــکا پیشــی خواهــد گرفــت و بــه قــدرت برتــر اقتصــادی جهــان تبدیــل خواهــد شــد کــه در نمودارهــای 

زیــر مشــخص اســت. 

ESPAS1 :منبع

قــدرت اقتصــادی رو بــه رشــد چیــن در دهــه گذشــته همــواره یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای اتحادیــه اروپــا بــوده اســت. 
بــر اســاس ایــن دغدغــه، اتحادیــه اروپــا از ســال 2015 بــه بعــد رویکردهــای ســخت گیرانه تری را دربــاره روابــط اقتصــادی 
بــا چیــن در پیــش گرفتــه اســت. عــدم شناســایی اقتصــاد چیــن بــه عنــوان اقتصــاد بــازار آزاد2، توجــه بــه حقــوق بشــر بــه 
ــت در اقتصــاد و انتقــال  ــرای کاهــش نقــش دول ــه چیــن ب ــا چیــن، فشــار ب ــار توافقــات تجــاری ب شــکل مــوازی در کن
دانــش تخصصــی و تجــارب بــه چیــن در زمینــه قانونگــذاری در حــوزه امنیــت غذایــی و مســائل محیــط زیســتی از جملــه 
مهم تریــن اقدامــات اتحادیــه اروپــا در قبــال چیــن بــوده اســت. اروپــا از ایــن طریــق بــه دنبــال رقابــت بــا چیــن و دســتیابی 
ــه ســهم بیشــتر در اقتصــاد ایــن کشــور اســت )Brugier 2017, pp. 210–211(. در ادامــه اهــداف سیاســت تجــاری  ب

جدیــد اتحادیــه اروپــا مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت. 

اهداف سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا 

1. حمایت از گذار سبز3 و زنجیره ارزش مسئولیت پذیر و پایدار

ــای فســیلی را در اقتصــاد خــود کاهــش داده  ــرژی ه ــرده ســهم ان ــالش ک ــه طــور جــّدی ت ــرن 21 ب ــل ق ــا از اوای اروپ
ــی و  ــرژی آب ــرژی خورشــیدی، ان ــد بادهــای ســاحلی و فراســاحلی، ان ــر مانن ــرژی هــای تجدیدپذی و برعکــس، ســهم ان

ــل مشــاهده اســت.  ــر قاب ــای زی ــه در نموداره ــد ک ــش ده ــای فاضــالب را افزای ــراوری گازه بازف

1  European S  trategy and Policy Analysis Sys  tem (http://europa.eu/espas)
2  Market Economy S  tatus (MES)
3 green transition
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منبع: سایت کمیسیون اروپا1

 FALKNER( یکــی از جنبــه هــای مهــم مــدل قدرت هنجــاری اروپــا در حــوزه محیــط زیســت و تغییــرات اقلیمــی اســت
2007). بــر ایــن اســاس، اروپــا خــود را قدرتــی مــی دانــد کــه تــوان و صالحیــت هنجارگــذاری خالقانــه در زمینــه محیــط 

زیســت از طریــق کاربســت ایــن هنجارهــا در تعامــالت دیپلماتیــک بــا کشــورهای دیگــر بــه خصوص کشــورهایی آســیایی 
را دارد )Shaohua 2015; Chaban et al. 2015(. ضمــن اینکــه مکانیــزم هــای پیچیــده حکمرانــی و راه حل یابــی اتحادیــه 
اروپــا می توانــد الگــوی مناســبی بــرای حــل و فصــل منازعــات زیســت محیطــی کــه دارای طــرف هــای ذی نفــع متعــدد 
اســت تلقــی  شــود )Zito 2005, pp. 368–369(. بــر ایــن اســاس، اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال تلفیــق رویکردهــای محیــط 
زیســتی بــا سیاســت های 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 شــرکت های اروپایــی تلقــی شــود. 

1  https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules_en
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هــدف گــذاری اروپــا بــر اســاس پیمــان اقلیمــی پاریــس ایــن اســت کــه هــر چــه بیشــتر در مســیر برقــی کــردن حمــل و 
Euro- )نقــل و وســایل گرمایشــی و ارائــه مشــوق های تجــاری و اقتصــادی برای تولیــد بــا آالیندگــی کمتــر حرکــت کنــد 

.)pean Commission 2020

ایجــاد زنجیــره ارزش مســئولیت پذیــر و پایــدار یکــی از اهــداف دیگــر سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپاســت. در واقــع 
ایــن هدفگــذاری، پاســخ هوشــمندانه اتحادیــه اروپــا بــه تناقــض درونــی دربــاره تاثیــرات منفــی و مثبــت جهانــی شــدِن 
زنجیــره ارزش در تجــارت اســت )شــریعتی نیا 1399: 19(. از یــک طــرف، در دهــه اخیــر شــاهد گســترش زنجیــره جهانــی 
ارزش و در نتیجــه شــکل گیری روابــط پیچیــده شــرکت های اروپایــی بــا شــرکت های دیگــر بوده ایــم کــه هــم می توانــد 
مزیت هــای رقابتــی اتحادیــه اروپــا را افزایــش دهــد و هــم منجــر بــه آســیب پذیــری ایــن شــرکت ها در مواقــع بحــران 
شــود و در نتیجــه پایــداری و تــاب آوری 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 واســطه ای در زنجیــره ارزش 
جهانــی اســت چراکــه ســهم کاالهــای واســطه ای اروپــا در کاالهــای چینــی کاهــش یافتــه امــا ســهم کاالهــای واســطه ای 

چینــی در کاالهــای اروپایــی افزایــش را نشــان می دهــد 

.)ALICIA GARCÍA-HERRERO and DAVID MARTÍNEZ TURÉGANO 2020(

2. حمایت از گذار دیجیتال1 

ــا  ــه اروپ ــر اقتصــاد اتحادی ــه بخــش جدایی ناپذی ــع و کشــاورزی ب ــار کاال، خدمــات، صنای ــال در کن امــروزه اقتصــاد دیجیت
ــال  ــه عرصــه دیجیت ــی در ســال 2018 ب ــص جهان ــد ناخال ــار حــدود 60 درصــد تولی ــر اســاس آم ــل شــده اســت. ب تبدی
اختصــاص داشــته اســت. در همیــن ســال، ارزش دیجیتــال فــروش کاالهــای فیزیکــی از مــرز 25 تریلیــون 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 تــالش می کنــد ذیــل 
ضوابــط و رویه هــای ســازمان تجــارت جهانــی و در راســتای حمایــت از گــذار دیجیتــال در عرصــه تجــارت، بــه توافــق

1  digital transition
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 جامعــی دربــاره تجــارت دیجیتــال دســت یابــد. همــکاری بــا ایــاالت متحــده آمریــکا در ایــن راســتا یکــی از اولویت هــای 
  )European Commission 2021d(آینــده اتحادیــه اروپــا خواهــد بــود

3. اصالح سازمان تجارت جهانی 

ــا بحــران کارکــردی جــّدی مواجــه  ســازمان تجــارت جهانــی از نظــر سیاســت گذاران اقتصــادی اتحادیــه اروپــا امــروزه ب
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 چالش برانگیــز 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 ملـّـی در زمینــه تجــارت وادارد. ســاز و کار حــل اختــالف ســازمان نیــز بــه 
دلیــل اختالف نظرهــای چیــن و آمریــکا عمــاًل از ســال 2019 بــه بعــد فلــج شــده و امــکان حــل و فصــل اختــالف بیــن 
اعضــا را از دســت داده اســت. ضمــن اینکــه اقتصادهــای بــزرگ جهــان ماننــد آمریــکا و چیــن روابــط تجــاری شــان را 
عمدتــاً خــارج از ســازمان تجــارت جهانــی مدیریــت می کننــد و ایــن مســئله منجــر بــه تضعیــف نقــش و جایــگاه ســازمان 

در تجــارت جهانــی شــده اســت. 

ــک  ــی و ی ــارت جهان ــازمان تج ــط س ــاس ضواب ــر اس ــود را ب ــی خ ــارت خارج ــوم تج ــش از دو س ــا بی ــه اروپ ــا اتحادی ام
ســوم را در قالــب توافــق نامــه تجــاری دوجانبــه مدیریــت می کنــد. اتحادیــه اروپــا پیشــنهاداتی را بــرای اصــالح ســازمان 
تجــارت جهانــی ارائــه می کنــد از جملــه رســیدن بــه توافقــات اولیــه چندجانبــه میــان اعضایــی کــه خواهــان پیشــرفت در 
حــل مشــکالت ســازمان هســتند و ســپس تــالش بــرای وارد کــردن ایــن توافقــات بــه چارچوب هــای ســازمان تجــارت 
جهانــی. همچنیــن اتحادیــه اروپــا خواهــان نظــارت اعضــای ســازمان بــر سیاســت های تجــاری کشــورهای عضــو از طریــق 

ــود عملکــرد کمیتــی ســازمان اســت.  شفاف ســازی رویه هــای تجــاری کشــورها و  همیــن طــور، بهب

دوازدهمیــن اجــالس وزرای تجــارت ســازمان تجــارت جهانــی قــرار اســت بــه ریاســت قزاقســتان در تاریــخ 30 نوامبــر تــا 3 
دســامبر 2021 در ژنــو برگــزار شــود. موضوعــات اولویــت دار اتحادیــه اروپــا در ایــن اجــالس، یــاران در حــوزه ماهــی گیــری و 
صنعــت، طــرح تجــارت و بهداشــت،1 سیســتم حــل اختــالف، رابطه تجــارت و تغییــرات اقلیمــی، ضوابــط شــرکت های دولتی، 
ضوابــط انتقــال اجبــاری تکنولــوژی2 و مذاکــرات کثــرت گرایانــه دربــاره تجــارت الکترونیــک3 و تســهیل ســرمایه گــذاری 

 .(European Commission 2021b( خواهــد بــود

4. تقویت روند اجرایی سازی موافقت نامه تجاری

اتحادیــه اروپــا بــا بیــش از 78 کشــور جهــان توافقنامــه تجــاری دارد و از ایــن نظــر، بزرگتریــن شــبکه موافقت نامــه تجــاری 
ــدی  ــه و پایبن ــن توافق نام ــرای درســت ای ــه اج ــوط ب ــبکه تجــاری من ــن ش ــدی ای ــود. کارآم ــان محســوب می ش در جه
ــروی کار و  ــوق اجتماعــی نی ــدار، حق ــررات توســعه پای ــازار، مق ــه ب ــه دسترســی ب ــه تعهــدات در زمین شــرکای تجــاری ب

معیارهــای زیســت محیطــی اســت. 
1  The Trade and Health initiative
2  Forced technology transfers
3  ‘plurilateral’ discussions on e-commerce
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بســیاری از ایــن موافقــت نامــه تجــاری بــا موانــع غیرتعرفــه ای1 از ســوی شــرکای اقتصــادی اتحادیــه اروپــا مواجــه شــده اند. 
بــه عنــوان نمونــه، علی رغــم موافقــت نامــه تجــارت آزاد میــان اتحادیــه اروپــا و مراکــش، دولــت ایــن کشــور تــالش کــرده 
بــا توســل بــه موانــع غیرتعرفــه ای بــه خصــوص موضوعــات فنــی و تکنیکــی، مانــع از اجــرای درســت موافقت نامــه تجاری 
ــال  ــدان ســلطنتی را دنب ــه خان ــک ب ــای رانت جــو و نزدی ــع تجــاری و اقتصــادی مجموعه ه ــق، مناف ــن طری شــود و از ای
کنــد.2 راهکارهــای پیشــنهادی اتحادیــه اروپــا بــرای نظــارت بــر اجــرای  توافقنامــه تجــاری عبارتنــد از تبــادل اطالعــات 
بــا شــرکای تجــاری، رصــد تغییــر ضوابــط و قوانیــن تجــاری شــرکای تجــاری از طریــق نماینــدگان اتحادیــه، ســفارتخانه 
هــای دولت هــای عضــو و کمیتــه ســازمان تجــارت جهانــی، اســتفاده از ظرفیــت جامعــه مدنــی و شــرکت ها 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 اختــالف ذیــل توافقنامــه دوجانبــه یــا مکانیــزم هــای 
ســازمان تجــارت جهانــی و نهایتــاً توســل بــه اقدامــات جبرانــی از جملــه اقدامــات ضددامپینــگ، ضدیارانــه ای و حمایتــی. 
کمیســیون اروپــا در  ســال 2020 مســیر تمــاس یکپارچــه3 را 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 اختــالف ســازمان تجــارت جهانــی متوســل می شــود. 
از مجمــوع 596 مــورد شــکایت ارســالی بــه ایــن ســازمان، 104 مــورد آن توســط اتحادیــه اروپــا ارســال شــده اســت. از ســال 
2018 تاکنــون چندیــن پرونــده جدیــد دربــاره کــره جنوبــی، اوکرایــن، اتحادیــه گمرکــی آفریقــای جنوبــی و الجزایــر در قالب 

.)European Commission 2021a( مکانیــزم حــل اختالف ســازمان تجــارت جهانــی طــرح شــده اســت

5. تقویت مشارکت اتحادیه اروپا با همسایگان، کشورهای نامزد عضویت و آفریقا

هــدف سیاســت  همســایگی اروپــا4 مشــارکت بــا کشــورها در راســتای منافــع و ارزش هــای اروپایــی در حــوزه پیرامونــی در 
خاورمیانــه و افریقاســت. تعامــالت نهــادی بــا اتحادیــه عــرب در قالــب ابتــکار گفتگــو راهبــردی اروپــا و اتحادیــه عــرب5 
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 مهم تریــن 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 آزاد6 امضــاء کــرده انــد و نامــزد عضویــت در اتحادیــه اروپــا هســتند.  
یکــی از اولویت هــای اتحادیــه اروپــا در رابطــه بــا ایــن کشــورها، همــکاری هــا در زمینــه تنظیــم قواعــد و ضوابــط تجــارت 

1  non-tariff measures (NTMs)
2017 Zissimos 2  برای بررسی نظری درباره نوع استفاده نظام های اقتدارگرا و دموکراتیک از سیاست تجاری نگاه کنید به

3   Single Entry Point, https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form
4  European Neighborhood Policy
5  EU-LAS S  trategic Dialogue
6  Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)
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ــا کشــورهای آفریقایــی از طریــق  ــط ب ــه گســترش رواب ــا تعهــد جــّدی ب ــه اروپ ســبز و دیجیتــال اســت. همچنیــن اتحادی
پیشــبرد گفتگوهــای سیاســی، همــکاری بــا اتحادیــه آفریقــا بــرای اجــرای موافقتنامــه تجــارت آزاد و پیگیــری قراردادهــای 

.)European Commission 2021e, pp. 18–19( ــی دارد ــایگان جنوب ــا و همس ــا آفریق ــدار ب ــرمایه گذاری پای س

6. سیاستگذاری تجاری در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا

از نظــر کمیســیون اروپــا جهــان در دوره گــذار ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک خــود قــرار گرفتــه اســت. روابــط بیــن قدرت هــای 
ــه گرایــی و پیشــبرد دســتورکارهای رقیــب در بســیاری از حــوزه هــا حرکــت  ــه جویــی، یک جانب ــه ســمت مقابل ــی ب جهان
می کنــد. در چنیــن شــرایطی، جهــان نیازمنــد تقویــت حکمرانــی چندجانبــه و همــکاری بین المللــی قاعــده محــور اســت. بــر 
اســاس ایــن برداشــت، اتحادیــه اروپــا می توانــد چالــش هــای نظــام چندقطبــی کنونــی در عرصــه جهانــی را بــه فرصتــی 
بــرای خــود تبدیــل کنــد بــه شــرطی کــه ماهیــت معاملــه گرایانــه1 نظــام جهانــی را درک کنــد، ائتــالف هــا میان کشــورهای 
مشــترک االذهــان2 را تقویــت کنــد و بــه ســمت کارامدســازی نظــام چندجانبــه جهانــی در راســتای ارزش هــا و منافــع اتحادیه 
اروپــا حرکــت کنــد. تقویــت تجــارت بــاز، منصفانــه و قاعده محــور، اجتنــاب از تصاعــد منازعــات تجــاری و نوســازی قواعــد 
تجــاری از مهم تریــن ملزومــات ایــن نظــام کارامــد هســتند. از ایــن رو، اتحادیــه اروپــا بــا آمریــکا، کانــادا، هنــد و چیــن در 
راســتای حفــظ نهادهــای چندجانبــه بین المللــی گفتگــو و همــکاری فشــرده خواهــد داشــت و در عیــن حــال، خــود را بــرای 
 European Commission( ورود بــه نظــم جهانــی چندقطبــِی همــراه بــا تنــش بیــن بازیگــران کلیــدی آمــاده خواهــد کــرد

.)2021c, pp. 4–6

بازســازی و تحکیــم روابــط آســیب دیــده فراآتالنتیــک یکــی از ضرورت هــای اروپاســت. روابــط تجــاری اروپــا و آمریــکا 
ــه  ــد ب ــا و تهدی ــوم از اروپ ــر واردات فــوالد و آلومینی بیشــترین آســیب را در دوران ترامــپ خــورد. تعرفــه هــای ســنگین ب
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 
 Gasparini 2021,( ســرمایه گــذاری اروپــا در آمریــکا هشــت برابــر مجمــوع ســرمایه گــذاری اروپــا در هنــد و چیــن اســت

 .)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 
مقابلــه بــا رویــه ضدبــازار چیــن در ایــن حــوزه )The White House 2021a( ایــن امیــدواری را ایجــاد کــرده اســت کــه 
روابــط دو طــرف بــه ســمت ثبــات بیشــتر حرکــت کنــد. ضمــن اینکــه شــورای تجــارت و فنــاوری آمریــکا - اروپــا3 در 
ســپتامبر امســال بــا هــدف تدویــن رویکردهــای هماهنگــی دربــاره موضوعــات تجــاری و تکنولوژیــک و نیــز تعمیــق روابــط 
ــر اســاس ارزش هــای مشــترک دموکراتیــک کار خــود را آغــاز کــرد. ایــن شــورا ده  تجــاری و اقتصــادی فراآتالنتیــک ب

 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 

 .)The White House 2021b(  مشــکالت مــی پردازنــد
1  Transactional nature 
2  Like-minded nations
3  The U.S.-EU Trade and Technology Council (TTC)
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 برخــی صاحبنظــران ماننــد جــان مرشــایمر پیــش بینــی می کننــد 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. 48–49(، برخی 
دیگــر ماننــد جکســون جیــن نــگاه محتاطانــه تــری دارنــد و بــر ایــن نظرنــد کــه اروپــا در حــال بررســی ایــده اســتقالل 
راهبردی1بــرای مواجــه بــا پیــش بینــی ناپذیــری و شــکنندگی وضعیــت در آمریکاســت  )Janes 2021, p. 61(. بــه نظــر او 
حتــی بــه قــدرت رســیدن بایــدن هــم نمی توانــد بــه طــور کامــل نگرانــی هــای تجــاری اروپایــی هــا را برطــرف کنــد چــرا 
کــه بــا توجــه بــه اکثریــت شــکننده دموکرات هــا در ســنا و مجلــس نماینــدگان آمریــکا، همچنــان فشــار جمهــوری خواهان 
ــا کشــورهای دیگــر از جملــه کشــورهای اروپایــی  ــه در مذاکــرات تجــاری ب ــرای سیاســت ها و اقدامــات حمایــت گرایان ب
تــداوم خواهــد داشــت )Janes 2021, pp. 71–72(. بنابرایــن علــی رغــم اراده سیاســی دو ســوی آتالنتیــک بــرای حــل 
منازعــات تجــاری و توســعه همــکاری هــا بــه خصــوص بــا هــدف جلوگیــری از اقدامــات ضدرقابتــی قدرت هــای اقتصــادی 
ــی را  ــت بین الملل ــک در سیاس ــق ژئوپلتی ــدن منط ــگ ش ــر )European Commission 2021e, pp. 8–9(، پررن دیگ

می تــوان موجــد چالــش هــای جدیــد در روابــط ایــن متحــدان قدیمــی دانســت. 

تأثیرات بالقوه مثبت سیاست تجاری جدید بر رابطه تجاری با ایران 

انگیزه منــدی اروپــا بــرای گســترش روابــط تجــاری بــا ایــران در رقابــت بــا چیــن: قــدرت اقتصــادی 
چیــن مهمتریــن دغدغــه راهبــردی اتحادیــه اروپــا محســوب می شــود از یــک طــرف بــازار مصــرف 500 میلیــون 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 حوزه هــای 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 می گیــرد.  ایــران بــه دلیــل موقعیــت ممتــاز ژئوپلتیــک، ذخایــر عظیــم انــرژی و نیــروی انســانی 
ماهــر می تواننــد از ایــن رقابــت اقتصــادی در راســتای منافــع خــود بهــره ببــرد. در صــورت احیــای برجــام و رفــع تحریم هــا 
شــرکت های کوچــک و متوســط اروپایــی انگیــزه بیشــتری بــرای حضــور در ایــران خواهنــد داشــت؛ بــه خصــوص بــا توجــه 
بــه اینکــه تجربــه شــرکت های اروپایــی در کار اقتصــادی بــا ایــران از رقبــای چینــی شــان بیشــتر اســت و مصرف کننــده 

ایرانــی تصویــر و ذهنیــت بهتــری نســبت بــه محصــوالت اروپایــی هــا دارد. 

افزایــش  بــرای  چیــن  انگیزه منــدی  و  اروپــا  در  ســرمایه گذاری  ســخت گیرانه   ضوابــط 
ــط نظــارت  ــن ضواب ــا، تدوی ــد اروپ ــن جنبه هــای سیاســت تجــاری جدی ــران: یکــی از مهمتری ســرمایه گذاری در ای
ــازه ــا در ب ــه اروپ ــن در اتحادی ــزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی چی ــر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی2 اســت. می  ب

 2010-2016 رونــد صعــودی داشــته و در ســال 2016 بــه رقــم بی ســابقه 44 میلیــارد یــورو رســیده اســت. اگــر چــه از ســال 
2016 ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی چیــن در اتحادیــه اروپــا کاهشــی بــوده و بــه رقــم 6.5 میلیــارد یــورو در ســال 2020 
رســیده اســت، امــا چیــن همچنــان یکــی از چنــد کشــور عمــده ســرمایه گذار در اتحادیــه اروپاســت. اتحادیــه اروپا در شــرایط 
کنونــی بــه دنبــال تدویــن قوانیــن ســختگیرانه تــر ناظــر بــر ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی اســت. هــدف اتحادیــه اروپا 

1  S  trategic autonomy 
2  The EU FDI screening regulation
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ــا تشــخیص می دهــد.  ــه اروپ جلوگیــری از ســرمایه گذاری هایی اســت کــه آنهــا را مخــل امنیــت و نظــم عمومــی اتحادی
امــروزه بــه خصــوص بــا افزایــش تمایــل شــرکت های 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 می کننــد کــه مســائل اساســی اقتصــاد ماننــد سیاســت های 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 دولت هــای ملّــی نمی تواننــد خــالف ایــن مســیر اقــدام کننــد. امــا حمایــت گرایــان بــر ایــن نظرنــد کــه نمی تــوان بــا 
توســل بــه آزادســازی اقتصــادی، دســت ســرمایه گــذاران خارجــی را بــرای تســلط بــر دارایــی هــای اســتراتژیک اتحادیــه 
اروپــا بــاز گذاشــت )Bian 2020, p. 174(. ایــن اختــالف 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 شــرکت های دولتــی در ســرمایه گــذاری 
هــای خارجــی چیــن اســت. در راســتای ایــن دغدغــه، سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپــا در صــدد تدویــن ضوابــط 
رفتــاری حاکــم بــر شــرکت های دولتــی1 اســت )Malorie Schaus 2021(. اتحادیــه اروپــا می خواهــد بــا تعییــن معیارهــای 
جدیــد از جملــه در زمینــه نظــم و امنیــت عمومــی، محیــط زیســت، نیــروی انســانی و محیــط کار، شــرکت های 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 شــرکت های چینــی در اتحادیــه اروپــا خواهــد بــود. بــا ایــن فــرض، 
ــود و  ــد ب ــرای ســرمایه گذاری خواهن ــال مقاصــد جدیــدی ب ــه دنب ــوان پیــش بینــی کــرد کــه شــرکت های چینــی ب می ت
ایــران می توانــد بــا بهبــود شــرایط کســب و کار، تســهیل قوانیــن ســرمایه گذاری و اصــالح باورهــای عمومــی نســبت بــه 

چیــن زمینــه جــذب ســرمایه گذاری های مســتقیم چیــن را فراهــم کنــد.

تأثیرات بالقوه منفی سیاست تجاری جدید بر رابطه تجاری با ایران 

ــر  ــا ب ــه اروپ ــه:  اتحادی ــرد دوگان ــا کارب ــای ب ــاره کااله ــاری درب ــط تج ــدن ضواب ــختگیرانه تر ش  س
اســاس سیاســت جدیــد تجــاری بــه دنبــال مدرن ســازی ضوابــط کنتــرل صــادرات2 بــرای نظــارت بــر صــادرات کاالهــا 
ــق  ــن طری ــا از ای ــه اروپ ــت. اتحادی ــر اس ــوق بش ــل و حق ــت بین المل ــت از امنی ــدف حمای ــا ه ــاس ب ــای حس و فناوری ه
ــر  ــود را در نظ ــات خ ــری اقدام ــوق بش ــی و حق ــات امنیت ــه تبع ــد ک ــی کن ــاری بازنمای ــی هنج ــود را قدرت ــد خ می خواه
می گیــرد. امــا ایــن سیاســت می توانــد پیامدهــای محــدود کننــده بــر روابــط تجــاری ایــران و اروپــا داشــته باشــد چــرا کــه 
از یــک طــرف بخــش مهمــی از کاالهــا و فناوری هــای بــا کاربــرد دوگانــه در حــوزه زیرســاختی اقتصــاد مــورد اســتفاده 
قــرار می گیرنــد و از طــرف دیگــر بخشــی از فعالیت هــای زیرســاختی ایــران در اختیــار شــرکت ها و نهادهایــی اســت کــه 

ــد هســتند.  ــا مجموعه هــای نظامــی کشــور در پیون ــه نوعــی ب ب

مســئله فناوری هــای بــا کاربــرد دوگانــه بــه یکــی از موضوعــات اصلــی در روابــط اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده آمریــکا 
1  International code of conduct on s  tate-owned enterprises
2  Export control regulation
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ــاوری و تجــارت  ــازه تأســیس فن ــرل صــادرات در شــورای ت ــدن تبدیــل شــده اســت. وظیفــه کارگــروه کنت ــت بای در دول
ایــاالت متحــده آمریــکا – اتحادیــه اروپــا، ارائــه مشــورت های حقوقــی دربــاره تجــارت فنــاوری هــا و پژوهــش هــای علمی 
 The White House(.بــا کاربــرد دوگانــه، ارزیابــی ریســک پذیــری و ارائــه مجوزهــای مــورد نیــاز در ایــن حــوزه اســت
2021b(  بنابرایــن ضوابــط ســختگیرانه تــر صادراتــی اتحادیــه اروپــا در فنــاوری هــای حســاس و همچنیــن اهمیــت تجارت 

فنــاوری هــای بــا کاربــرد دوگانــه در روابــط اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده آمریــکا می توانــد زمینــه محــدود ســازی روابط 
اقتصــادی، تجــاری و صنعتــی بــا ایــران را فراهــم و حضــور و ســرمایه گذاری شــرکت های اروپایــی در ایــران را بــا موانــع 
جدیــدی روبــرو کنــد. می تــوان پیش بینــی کــرد کــه بــه میــزان تبعیــت شــرکت های اروپایــی از ضوابــط ســخت گیرانــه 

جدیــد در حــوزه فنــاوری هــای حســاس، تعامــالت اقتصــادی ایــران و اروپــا محدودتــر خواهــد شــد.

 گــذار بــه ســمت اقتصــاد ســبز:  یکــی از سیاســت های جدیــد اتحادیــه اروپــا حرکــت بــه ســمت اقتصــاد ســبز و در 
نتیجــه کاهــش نیــاز اروپــا بــه انــرژی هــای فســیلی ماننــد نفــت و گاز و کاهــش وابســتگی بــه واردات انــرژی های فســیلی 
اســت. علــی رغــم ایــن سیاســت، همــان طــور کــه نمــودار زیــر دربــاره وابســتگی اروپــا بــه واردات منابــع ســوختی در ســه 
دهــه گذشــته نشــان می دهــد، وابســتگی بــه واردات نفــت خــام نــه تنهــا کاهــش نداشــته بلکــه از حــدود 94 درصــد در 
ســال 1990 حــدود 97 درصــد در ســال 2018 رســیده اســت. همچنیــن وابســتگی بــه واردات گاز طبیعــی به شــکل جهشــی 

رشــد داشــته و از حــدود 52 درصــد در ســال 1990 بــه حــدود 85 درصــد در 2018 رســیده اســت. 
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بنابراین ضوابط سختگیرانه تر صادراتی اتحادیه اروپا   (The White House 2021b).مجوزهاي مورد نیاز در این حوزه است

و همچنین اهمیت تجارت فناوري هاي با کاربرد دوگانه در روابط اتحادیه اروپا و ایاالت متحده  در فناوري هاي حســـاس

هاي گذاري شرکتتجاري و صنعتی با ایران را فراهم و حضور و سرمایه ،اند زمینه محدود سازي روابط اقتصاديتویمآمریکا 

 وابط سختهاي اروپایی از ضبینی کرد که به میزان تبعیت شرکتیشان پتویروبرو کند. مموانع جدیدي  را با اروپایی در ایران

  .تعامالت اقتصادي ایران و اروپا محدودتر خواهد شد ،جدید در حوزه فناوري هاي حساسگیرانه 

هاي جدید اتحادیه اروپا حرکت به سمت اقتصاد سبز و در نتیجه کاهش یکی از سیاست : گذار به سمت اقتصاد سبز 

ن سیاست، علی رغم ای .استو کاهش وابستگی به واردات انرژي هاي فسیلی نیاز اروپا به انرژي هاي فسیلی مانند نفت و گاز 

اردات وابستگی به ود، دهیه دهه گذشته نشان مهمان طور که نمودار زیر درباره وابستگی اروپا به واردات منابع سوختی در س

 همچنین رسیده است. 2018درصد در سال  97حدود  1990درصد در سال  94نفت خام نه تنها کاهش نداشته بلکه از حدود 

 2018درصد در  85به حدود  1990درصد در سال  52وابستگی به واردات گاز طبیعی به شکل جهشی رشد داشته و از حدود 

 رسیده است. 

  
  https://ec.europa.eu/eurostat منبع:

ست.  ضو اتحادیه اروپا بوده ا شورهاي ع شور عمده تأمین کننده نفت خام ک زیر  شکلآن طور که ایران همواره یکی از چند ک

شان م سال د، دهین ضو اتحادیه اروپا را تأایران  2018در  شورهاي ع صد نفت خام ک ستحدود چهار در . پس از مین کرده ا

توسط دولت ترامپ، آمار دقیقی از میزان صادرات نفت خام ایران به اروپا وجود ندارد، اما برخی برآوردها رقم هامبازگشت تحری

 .  (Statista 2021) ن زده اندهزار بشکه در روز را تخمی 60

 

https://ec.europa.eu/euros  tat :منبع

ایــران همــواره یکــی از چنــد کشــور عمــده تأمیــن کننــده نفــت خــام کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بــوده اســت. آن طور 
کــه شــکل زیــر نشــان می دهــد، در ســال 2018 ایــران حــدود چهــار درصــد نفــت خــام کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا را 
تأمیــن کــرده اســت. پــس از بازگشــت تحریم هاتوســط دولــت ترامــپ، آمــار دقیقــی از میــزان صــادرات نفــت خــام ایــران به 

 . )S  tatis  ta 2021( اروپــا وجــود نــدارد، امــا برخــی برآوردهــا رقــم 60 هــزار بشــکه در روز را تخمیــن زده انــد
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بــا توجــه بــه رونــد تاریخــی نیازهــای انــرژی اتحادیــه اروپــا و وابســتگی بــه واردات، می تــوان پیــش بینــی کــرد کــه اروپــا 
در کوتــاه مــدت و میــان مــدت  همچنــان نیازمنــد واردات انــرژی از خلیــج فــارس خواهــد بــود امــا در بلندمــدت حرکــت بــه 
ســمت اقتصــاد غیــر فســیلی می توانــد ارزش راهبــردی ایــران را بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن دارنــدگان منابــع انــرژی 
فســیلی بــرای اروپــا کاهــش دهــد. اگرچــه ایــران تــالش 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 می توانــد 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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نتیجه گیری
ســوال اصلــی نوشــتار ایــن بــود کــه سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپــا چــه ویژگی هایــی دارد و اینهــا چگونــه می توانند 
بــر روابــط تجــاری ایــران تأثیــر بگذارنــد. محرک هــای اصلــی تدوین سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیه اروپــا، گذار قــدرت در 
عرصــه بین المللــی، ظهــور قدرت هــای اقتصــادی در آســیا، تشــدید رقابت هــای ژئوپلیتیــک و رقابــت قدرت هــای بــزرگ، 
وخیم تــر شــدن بحران هــای اقلیمــی و گــذار دیجیتــال در عرصــه فنــاوری بــوده اســت. سیاســتگذاران اتحادیــه اروپــا بــه 
ــد. از  ــد واکنــش نشــان دهن ــر چالش هــای جدی ــا منطــق تجــاری قبلــی نمی تواننــد در براب ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ب
ایــن رو، در صددنــد بــا اتخــاذ رویکــرد فعاالنه تــر، در مســیر اصــالح نظــام چندجانبه گرایــی تجــاری حرکــت کننــد. اروپــا 
دومیــن شــریک بــزرگ تجــاری ایــران اســت و تغییــر سیاســت های تجــاری می توانــد 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 زمانی کــه تحریم هــای ثانویــه آمریــکا بــر ضــد ایــران وجــود دارد، نمی تــوان بــه بازســازی 
و توســعه ایــن روابــط امیــدوار بــود. حرکــت بــه ســمت اقتصــاد ســبز و دیجیتــال، ایجــاد زنجیــره ارزش مســئولیت پذیر و 
پایــدار، اصــالح مکانیزم هــای ســازمان تجــارت جهانــی، اجرایی ســازی موافقت نامه هــای تجــاری، سیاســتگذاری تجــاری 
در راســتای منافــع ژئوپلیتیــک اتحادیــه اروپــا و تقویــت روابــط تجــاری بــا همســایگان اروپــا از مهم تریــن رویکردهــا در 

قالــب سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپاســت. 

امــا اگــر بخواهیــم تأثیــرات ایــن سیاســت تجــاری را بــر ایــران بررســی کنیــم می تــوان گفــت یکــی از تأثیــرات مثبــت 
سیاســت تجــاری جدیــد اروپــا بــر روابــط تجــاری ایــران، انگیزه منــدی اروپــا بــرای گســترش روابــط تجــاری بــا ایــران در 
رقابــت بــا چیــن دانســت. یکــی از انگیز ه هــای 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 می توانــد از ایــن رقابــت 
در جهــت کار اقتصــادی و تجــاری بــا شــرکت های اروپایــی و جــذب ســرمایه گــذارِی بیشــتر اســتفاده کنــد. تأثیــر مثبــت 
ــه  ــا ب ــه اروپ ــی در اقتصــاد اتحادی ــران، ســخت تر شــدن شــرایط حضــور شــرکت های چین ــرای ای ــن سیاســت ب دیگــر ای
دلیــل تدویــن ضوابــط جدیــد ســرمایه گذاری و محدودشــدن فعالیــت شــرکت های چینــی در اروپــا بــه دلیــل صبغــه دولتــی 

آنهاســت. ایــن مســئله می توانــد انگیــزه شــرکت های چینــی بــرای ســرمایه گذاری در ایــران را افزایــش دهــد. 

ــه  ــر جــای خواهــد گذاشــت. از جمل ــز ب ــران نی ــط تجــاری ای ــر رواب ــد تأثیــرات منفــی ب امــا ایــن سیاســت تجــاری جدی
ســخت گیرانه تر شــدن ضوابــط تجــاری دربــاره کاالهــای بــا کاربــرد دوگانــه می توانــد 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 2021 نیــز مزیــد بــر علــت خواهــد شــد و می تــوان پیش بینــی کــرد کــه بــه میــزان 
ــای  ــوزه فناوری ه ــا در ح ــه اروپ ــد اتحادی ــخت گیرانه جدی ــط س ــران از ضواب ــادی ای ــاری و اقتص ــای تج ــت طرف ه تبعی
حســاس، بخشــی از تعامــالت صنعتــی و اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای دیگــر دچــار اختــالل خواهــد شــد. وجــه دیگــر 
سیاســت تجــاری جدیــد اتحادیــه اروپــا، سیاســت گــذار بــه اقتصــاد ســبز یعنــی کاهــش نیــاز اروپــا بــه انرژی هــای فســیلی 
ــا در کوتاه مــدت و میان مــدت  ــه واردات انرژی هــای فســیلی اســت. اگرچــه اروپ ماننــد نفــت و گاز و کاهــش وابســتگی ب
 همچنــان نیازمنــد واردات انــرژی از خلیــج فــارس خواهــد بــود امــا در بلندمــدت حرکــت بــه ســمت اقتصــاد غیرفســیلی 
ــا  ــرای اروپ ــرژی فســیلی جهــان ب ــع ان ــدگان مناب ــه عنــوان یکــی از مهم تریــن دارن ــد ارزش راهبــردی ایــران را ب می توان

کاهــش دهــد.
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