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پیشگفتار
گزارش جهان در عصر ترامپ

 
مسعود خوانساری 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
مدیر مسئول ماهنامه آینده نگر

مهمتریـــن حادثـــه غیرمنتظـــره در ســـال گذشـــته، بـــه قـــدرت 
رســـیدن دونالـــد ترامـــپ بـــود. امريـــكا بزرگتریـــن اقتصـــاد جهـــان 
ــن  ــده در ایـ ــه شـ ــات گرفتـ ــود و تصميمـ ــوب می شـ محسـ
ـــپ  ـــذارد. ترام ـــورها مي گ ـــه كش ـــر هم ـــادي ب ـــرات زي ـــور اث کش
ـــی راحـــت  ـــوده، خیل ـــه سیاســـی و نظامـــی ب ـــه تجرب ـــد هرگون فاق
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ـــبد  ـــه می چس ـــوری توطئ ـــه تئ ـــد، ب ـــان می کن ـــت را کتم حقیق
و سرشـــار از تناقضـــات اســـت. امـــا مهمتـــر از همـــه اینکـــه، 
ـــارت  ـــد تج ـــی مانن ـــاره موضوعات ـــپ درب ـــای ترام ـــتر وعده ه بیش
خارجـــی، مهاجـــرت، مالیات ســـتانی، درمـــان و چیزهـــای 
ــش  ــا افزایـ ــه تنهـ ــه وی نـ ــدگان بـ ــاه رأی دهنـ ــر، رفـ دیگـ
ــپ  ــر ترامـ ــد داد. اگـ ــم خواهـ ــش هـ ــه کاهـ ــد بلکـ نمی دهـ
سیاســـت تجـــاری بین المللـــی را کـــه بـــرای کشـــور امریـــکا 
پیشـــنهاد می دهـــد در کســـب وکار خـــود هـــم بـــکار می بـــرد 
ســـال ها پیـــش ورشکســـته شـــده بـــود. بـــراي مثـــال وی از 
ـــام  ـــا تم ـــد ام ـــت می کن ـــر« حمای ـــی بخ ـــس امریکای ـــعار »جن ش

اجناس هتل های زنجیره ای او وارداتی است!
سیاســـت های خارجـــی ترامـــپ احتمـــاالً ریســـک های 
جـــدی بـــرای آســـیا، اروپـــا و آمريـــكای التیـــن دارد. همـــه 
كشـــورها از سياســـت هاي حمايت گرايانـــه ترامـــپ زيـــان 
خواهنـــد ديـــد. تعـــداد زيـــادي از مليت هايـــي کـــه قانونـــي و 
ـــرار  ـــر ق ـــت تأثي ـــد تح ـــي مي كنن ـــكا زندگ ـــي در آمري غيرقانون
کاهـــش  و حمایتگرایـــی،  ملی گرایـــی  رشـــد  مي گيرنـــد. 
تجـــارت و خطـــر جنـــگ تجـــاري و حتـــي جنگ هـــاي 

منطقه اي جملگی از رشد اقتصاد جهانی خواهد کاست. 
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بـــا  اغلـــب  كـــه  ملي گرايـــي  و  تعصـــب  نمايـــش 
حمايت گرايـــي همـــراه اســـت ترامـــپ را بـــه يـــك مشـــكل 
ـــک  ـــن و مکزی ـــپ چی ـــت. ترام ـــرده اس ـــل ك ـــزرگ تبدي ـــيار ب بس
را متهـــم بـــه دزدیـــدن مشـــاغل آمريكایی هـــا می کنـــد. 
فنـــاوری چنـــان ســـریع پیشـــرفت کـــرده اســـت کـــه تعـــداد 
ـــه  ـــت. نتیج ـــول اس ـــه اف ـــه ای رو ب ـــع کارخان ـــاغل در صناي مش
ـــداد  ـــد تع ـــپ بتوان ـــه ترام ـــدارد ک ـــود ن ـــی وج ـــچ راه ـــه هی اینک
ـــه  ـــاال را ب ـــتمزد ب ـــا دس ـــه ای ب ـــاغل کارخان ـــی از مش ـــل توجه قاب
ــد  ــی ماننـ ــن در صنایعـ ــكا همچنیـ ــد. آمريـ ــكا بازگردانـ آمريـ
ــدارد و  ــی نـ ــت رقابتـ ــوم مزيـ ــوالد و آلومینیـ ــنگ، فـ زغال سـ
نبایـــد تالشـــی بـــرای حفـــظ آنهـــا بکنـــد. لغـــو تجـــارت آزاد 
ـــد  ـــن کاری بکن ـــپ چنی ـــر ترام ـــرد. اگ ـــد ک ـــی نخواه ـــاً کمک قطع
ــي  ــاي وارداتـ ــت كاالهـ ــت و قیمـ ــد گشـ ــاغل بازنخواهـ مشـ
افزایـــش می یابـــد، در نتیجـــه قـــدرت خریـــد آمريكایی هـــا را 
ــان  ــی زیـ ــان مردمـ ــه همـ ــن بـ ــد و بنابرایـ ــش می دهـ کاهـ

می رساند که به او رای دادند.
واردات كاالهايـــي كـــه رقيـــب صنايـــع داخلـــی هســـتند 
ـــه  ـــز يافت ـــع تمرك ـــر صناي ـــي ب ـــي دارد يعن ـــر جغرافياي ـــوال اث معم
ـــش  ـــن واكن ـــذارد. بهتري ـــي مي گ ـــر منف ـــاص تاثي ـــق خ در مناط

پیشگفتار
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ــب  ــراي کسـ ــده بـ ــع زيان ديـ ــه جوامـ ــك بـ ــتی، كمـ سیاسـ
ـــه  ـــت. واردات ارزان اگرچ ـــد اس ـــاغل جدي ـــاد مش ـــارت و ایج مه
عـــده اي را بيـــكار كـــرده، امـــا منافـــع زيـــادي بـــراي 
ـــت.  ـــته اس ـــي داش ـــران خارج ـــي و كارگ ـــدگان داخل مصرف كنن
ـــي  ـــه خنث ـــالش ب ـــي و ت ـــه حمايت گراي ـــت ب ـــتراتژي بازگش اس
ـــوده  ـــی ب ـــل دفاع ـــت غيرقاب ـــا حرك ـــاير ملت ه ـــد س ـــردن رش ك
ـــتراتژي  ـــاند. اس ـــن مي كش ـــمت پايي ـــه س ـــي را ب ـــاد جهان و اقتص
ـــر روي ورود و خـــروج كاالهـــا  مناســـب، بازنگـــه داشـــتن مرزهـــا ب
ــه  ــك بـ ــراي كمـ ــي بـ ــه راه هايـ ــت درحاليكـ ــان ها اسـ و انسـ
ـــاير  ـــا س ـــارت ي ـــي، تج ـــرفت فن ـــه از پيش ـــي ك ـــران داخل كارگ
چالش هـــا آســـيب ديدنـــد پيـــدا شـــود. از كشـــورهايي كـــه 
ـــود  ـــته ش ـــن(  خواس ـــد چي ـــد )مانن ـــم دارن ـــاري عظي ـــازاد تج م
ـــي  ـــاي صادرات ـــه تقاض ـــر ب ـــي و كمت ـــاي داخل ـــه تقاض ـــتر ب بيش
ـــان  ـــارت زي ـــه از تج ـــي ك ـــران و جوامع ـــه كارگ ـــند؛ ب ـــي باش متك
ـــوند؛  ـــا ش ـــود ره ـــال خ ـــه ح ـــه ب ـــه اينك ـــود ن ـــك ش ـــد كم ديدن
از متهـــم كـــردن خارجي هـــا بـــه جـــرم دامپینـــگ و فـــروش 
ـــت هايي  ـــن سياس ـــراي چني ـــم. اج ـــت برداري ـــاي ارزان دس كااله
يـــك بـــازي برد-بـــرد بـــوده و بـــه نفـــع همـــه كشـــورهاي 
ـــپ  ـــدن ترام ـــا آم ـــه ب ـــت ك ـــف آور اس ـــا تاس ـــت ام ـــان اس جه
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اينها آن  چيزهايي نيستند كه می بینیم.
ـــه  ـــوری وی ب ـــت جمه ـــپ و دوره ریاس ـــد ترام ـــخص دونال ش
ـــم  ـــان ه ـــرای اقتصاددان ـــم ب ـــش مه ـــک چال ـــف ی ـــل مختل دالی
ـــر  ـــم کمت ـــه می دانی ـــی ک ـــا جای ـــه ت ـــت اینک ـــت. نخس ـــده اس ش
ـــور  ـــس جمه ـــن ریی ـــه ای ـــا ب ـــه واقع ـــود دارد ک ـــی وج اقتصاددان
ـــا نشـــان  ـــپ باره ـــه و مشـــاوره داده باشـــد. دوم اینکـــه ترام توصی
ـــا و  ـــردآوری داده ه ـــای گ ـــه نهاده ـــه ای ب ـــه عالق ـــت ک داده اس
ـــر  ـــی دیگ ـــی اساس ـــای عموم ـــی کااله ـــاری و برخ ـــات آم اطالع
کـــه دولـــت ارایـــه می دهـــد نشـــان نمی دهـــد. او هیـــچ 
پژوهش هـــای  اقتصاددانـــان،  بینش هـــای  بـــه  عالقـــه ای 
ـــوم  ـــدارد. و س ـــواهد ن ـــر ش ـــی ب ـــتگذاری مبتن ـــادی و سیاس اقتص
ـــا  ـــه واقع ـــنهادات داده اســـت ک ـــاره ای پیش ـــت پ ـــن دول ـــه ای اینک
ــی از  ــتند و برخـ ــه ای هسـ ــکال و تندروانـ ــت های رادیـ سیاسـ
آنهـــا چالش هـــای جـــدی بـــرای نهادهـــای موجـــود ماننـــد 
ــه  ــتند کـ ــل هسـ ــاری بین الملـ ــام تجـ ــزی و نظـ بانـــک مرکـ
واقعـــا اقتصاددانـــان حرف هـــای جـــدی بـــرای گفتـــن دربـــاره 

آنها دارند. 
ـــدار  ـــاهد مق ـــم ش ـــر می گیری ـــه در نظ ـــا را ک ـــه اینه مجموع
ـــان  ـــه اقتصاددان ـــود و در حالیک ـــم ب ـــی خواهی ـــادی نااطمینان زی
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ــت  ــن دولـ ــه ایـ ــتقیم بـ ــی مسـ ــد دسترسـ ــا نمی تواننـ واقعـ
ـــات،  ـــار گزارش ـــد و انتش ـــل را در تولی ـــا راه ح ـــند آنه ـــته باش داش
ــار و  ــا آثـ ــد تـ ــاد می بیننـ ــیار زیـ ــای بسـ ــاالت و کتاب هـ مقـ
ــی  ــالح ترامپـ ــه اصطـ ــت های بـ ــرب سیاسـ ــای مخـ پیامدهـ
ــی،  ــه، موقتـ ــی، تالفی جویانـ ـــت های تبعیضـ ــور سیاس )منظـ
ــکار  ــگان آشـ ــر همـ ــن اســـت ( را بـ برگشـــت پذیر، و نامطمئـ
ســـازند. سیاســـت هایی کـــه یـــک جنـــگ ســـرد تجـــاری بـــه 
راه می انـــدازد، نااطمینانـــی را افزایـــش داده و نظـــام تجـــارت 
ـــن  ـــر در کمی ـــن خط ـــس ای ـــد. پ ـــد می کن ـــی را تهدی بین الملل
ـــم  ـــال و مه ـــیار فع ـــش بس ـــن نق ـــکا از ای ـــر امری ـــه اگ ـــت ک اس
ـــزد و وارد  ـــرو بری ـــی ف ـــارت جهان ـــام تج ـــد نظ ـــاز زن ـــر ب ـــود س خ
دوران جنـــگ ســـرد تجـــاری بشـــویم. مجموعـــه حاضـــر کـــه 
ـــاره اقتصـــاد و تجـــارت  ـــه پژوهشـــی درب ـــر شـــش مقال مشـــتمل ب
بین الملـــل در عصـــر ترامـــپ اســـت نمونـــه ای از ایـــن 

تالش های اقتصاددانان محسوب می شود. 
ــت هاي  ــا و سياسـ ــر در اولويت هـ ــال تغييـ ــکا در حـ آمریـ
خـــود در حـــوزه سياســـت تجـــاري و تعهـــد بـــه همـــكاري 
ـــترده  ـــرات گس ـــردی اث ـــر رویک ـــن تغیی ـــت. چنی ـــي اس بين الملل
و بالقـــوه اختـــالل زا بـــر اقتصـــاد امريـــكا و اقتصـــاد جهانـــي 
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برجـــای می گـــذارد. مطالعـــه ایـــن مقـــاالت بـــه اهالـــی 
کســـب وکار و فعـــاالن اقتصـــادی در بخـــش خصوصـــی و نیـــز 
ـــا  ـــتر ب ـــنایی بیش ـــرای آش ـــی ب ـــران دولت ـــتمداران و مدی سیاس
موضوعـــات مهـــم سياســـتگذاري تجـــارت خارجـــي، تغييـــر 
شـــكل بالقـــوه بنيـــادي در سياســـت تجـــاري امريـــكا و 
ــه  ــی آورد توصیـ ــود مـ ــه بوجـ ــی کـ ــاي و زیان هایـ چالش هـ

مي شود. 

پیشگفتار
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مقدمه
تجارت در عصر جدید

 
جعفر خیرخواهان 

مولف و مترجم

ــوری  ــت جمه ــه ریاس ــپ ب ــد ترام ــاز دونال ــاب شگفتی س انتخ
ــوه  ــرات بالق ــاره تغیی ــه ای درب ــرات بی وقف ــورات و نظ ــکا، تص آمری
ــکا ایجــاد  ــی در سیاســتگذاری اقتصــادی و کل اقتصــاد امری احتمال
گوناگــون  حوزه هــای  در  چشــمگیری  نااطمینانــی  و  کــرد 
سیاســتگذاری اقتصــادی امریــکا بوجــود آورد. ترامــپ بااینکــه نامــزد 
حــزب جمهوری خــواه بــود در مبــارزات انتخاباتــی بیشــتر بــه شــکل 
سیاســتمداری بیــرون از تشــکیالت حاکــم بــا برنامــه کاری مشــتمل 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــر ش ــی ظاه ــت های التقاط ــا و سیاس ــر ایده ه ب
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ــه ای در حکومتــداری نداشــت کمتــر رویــداد  اینکــه وی هیــچ تجرب
تاریخــی مشــابهی هــم وجــود دارد تــا بــرآن اســاس بتــوان 
اولویت هــای سیاســتگذاری اقتصــادی دولــت وی را پیش بینــی 

کرد.
در ایــن گــزارش وی ــژه برخــی از موضوعــات مهــم سیاســتگذاری 
تجــارت خارجــی، تغییــر شــکل بالقــوه بنیــادی در سیاســت تجــاری 
امریــکا و چالش هایــی کــه در دولــت جدیــد امریــکا بوجــود خواهــد 
آمــد بحــث و بررســی می شــود. یکــی از شــعارهای شــگفت آور 
ــدی  ــادی و قدرتمن ــق اقتص ــه رون ــی ب ــی »حمایت گرای ــپ یعن ترام
آمریــکا منجــر خواهــد شــد«، بیانگــر اینســت کــه جناحی پرنفــوذ در 
دولــت وی، موانــع تجــاری را جــذاب و خوشــایند می بینــد و تصــور 

می کند حمایت گرایی به نفع اقتصاد امریکا خواهد بود.
شــش مطلــب این گــزارش که طیفــی از موضوعات سیاســتگذاری 
پوشــش می دهنــد  را  بین الملــل  تجــارت  و  اقتصــاد  در حــوزه 
ــا  ــر آنه ــه اکث ــی نوشــته اند ک ــان سرشــناس و صاحبنظران اقتصاددان
منتقــد رویکــرد جدیــد دولــت ترامــپ هســتند. تغییــر در اولویت هــا 
ــه  ــد ب ــاری و تعه ــت تج ــوزه سیاس ــکا در ح ــت های امری و سیاس
همــکاری بین المللــی، اثــرات گســترده و بالقــوه اختــالل زا نــه تنهــا 
بــرای اقتصــاد امریــکا بلکــه بــرای اقتصــاد جهانــی و ســایر کشــورها 
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خواهد داشت.
دولــت ترامــپ از نخســتین صــد روز بــه قــدرت رســیدن خــود، 
بــرای نشــان دادن تمایــل بــه تغییــرات بالقــوه در سیاســت تجــاری 
امریــکا و تمایــل بــه کنــار گذاشــتن توافقــات تجــاری اســتفاده کــرده 
ــام داد  ــدت انج ــن م ــه در ای ــتی ک ــر سیاس ــا تغیی ــا تنه ــت. ام اس
ــوارد  ــود. شــاید ســایر م ــوس آرام ب خــروج از معاهــده تجــاری اقیان
تندوتیــزی کــه ترامــپ مطــرح کــرده اســت صرفــاً شــعارهای آتشــین 
ــه  ــه ب ــد ک ــت هایی نینجام ــه سیاس ــد و ب ــده باش ــک مذاکره کنن ی
اقتصــاد امریــکا خســارت بزنــد. همچنیــن شــاید بیشــتر فرمان هــای 
اجرایــی وی، بــه معنــای تــالش بــرای بررســی و ریشــه یابی »مســائل 
و مشــکالتی« باشــد کــه دولــت وی تصــور می کنــد اقتصــاد امریــکا 

با آنها مواجه است.
ــپ  ــدروزه ترام ــرد ص ــری در عملک ــوارد دیگ ــال م ــن ح در عی
ــی دارد. خــروج ترامــپ از معاهــده  ــده می شــود کــه جــای نگران دی
تجــاری اقیانــوس آرام چــه تاثیــری بــر راهبــرد امریــکا بــرای درگیــر 
ســاختن چیــن در اصالحــات بازارمــدار و ادغــام ایــن کشــور در نظــام 
جهانــی خواهــد گذاشــت؟ تجدیــد مذاکــرات نفتــا در دولــت ترامــپ 
چــه عواقــب بالقــوه ای دارد؟ آیــا برنامــه صــد روزه ترامــپ، خصوصــاً 
ــوار،  ــوالد و ال ــد ف ــی مانن ــرای محصوالت ــاری ب ــرای تج ــت اج ضمان
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ــتگذاری  ــترده تر در سیاس ــی گس ــخ از تغییرات ــوه ی ــوک ک ــاً ن دقیق
ــن  ــول معی ــذار اص ــه پایه گ ــی ک ــه امریکای ــتند؟ چگون ــکا هس امری
ســازمان تجــارت جهانــی در مذاکــرات تجــاری،  شــامل رفتــار 
غیرتبعیضــی، و »مقابلــه بــه مثلــی« بــوده اســت اینــک قصــد نقــض 
آنهــا را دارد و عواقــب چنیــن کاری چیســت؟ انتقــاد مســتقیم ترامپ 
از ســازمان تجــارت جهانــی، تعهــد تاریخــی امریــکا بــه نظــام تجــاری 
قاعــده- محــور را تضعیــف می کنــد، نااطمینانــی بوجــود مــی آورد و 
بهانــه بــه ســایر کشــورها می دهــد تــا از رویــه آمریــکا پیــروی کننــد. 
ــای  ــه پایه ه ــا، ک ــا اروپ ــکا ب ــط تجــاری امری ــده رواب و ســرانجام آین
ــه  ــد، ب ــه مــدت هفتــاد ســال بوده ان اصلــی نظــام تجــارت جهانــی ب

کجا می انجامد؟
ــدرت  ــه ق ــت ب ــاه نخس ــد م ــتگذاری از چن ــای سیاس درس ه

رسیدن ترامپ بطور خالصه عبارت اند از:
تــا امــروز، دولــت ترامــپ سیاســت های اقتصــادی خــود را 
براســاس شــواهد اقتصــادی،  پژوهش هــای علمــی یــا دریافــت 

نظرات اقتصاددانان حرفه ای تدوین نکرده است.
در چندیــن حــوزه، دولــت ترامــپ بــه تهدیــد نهادهــای اساســی 
و  کرده انــد  اجــرا  موفقــی  سیاســت های  کــه  اســت  پرداختــه 
درنتیجــه نظــام اقتصــادی را دچــار عــدم شــفافیت و ریســک 
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می کند.
ــت  ــنهادی دول ــت های پیش ــیاری از سیاس ــی رود بس ــار م انتظ
ــا  ــه در تضــاد مســتقیم ب ــد ک ــج اقتصــادی بینجام ــه نتای ــپ ب ترام

اهداف سیاستی ابرازشده دولت وی است.
در نخســتین مقالــه بــا عنــوان »تجــارت جهانــی در ســایه 
سیاســت های ترامــپ«، کایــل هندلــی و نونــو لیمائو1ابتــکار عمل هــا 
ــت  ــی 100 روز نخس ــپ ط ــه ترام ــاری را ک ــتگذاری تج در سیاس
پیشــنهاد داد یــا اجــرا کــرد تشــریح می کننــد؛ ازجملــه سیاســت های 
ــد  ــات، و تهدی ــا خــروج از توافق ــد مذاکــره ی ــی، تجدی یک جانبه گرای
بــه حمایــت از صنایــع در برابــر واردات اســت. نویســندگان ســپس بــا 
ــده  ــت آم ــر بدس ــای اخی ــه از پژوهش ه ــی ک ــه بینش های ــکا ب ات
ــگ  ــاد »جن ــث ایج ــپ باع ــرد ترام ــد رویک ــتدالل می کنن ــت اس اس
ســرد« تجــاری جدیــدی می شــود کــه نااطمینانــی تجــاری را 
افزایــش می دهــد و نظــام موجــود قاعده-محــور را تهدیــد می کنــد. 
سیاســت هایی،  چنیــن  کــه  اســت  ایــن  نگرانــی  مهم تریــن 
ــا تجــارت خارجــی را کاهــش دهــد و  ســرمایه گذاری های مرتبــط ب
ــه انقبــاض صــادرات و نیــز افزایــش قیمــت کاالهــای مصرفــی در  ب

امریکا )به دلیل گرانی و کاهش واردات( منجر شود.

1.  Kyle Handley and Nuno Limão
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ــکار  ــپ، ان ــت ترام ــای دول ــراری در برنامه ه ــون تک ــک مضم ی
ســازمان تجــارت جهانــی و نظــام چندجانبه گرایــی اســت و ترجیــح 
وی بــر مذاکــره بــه صــورت توافقــات کشــور بــه کشــور اســت. چــاد 
ــات  ــه دوم »توافق ــن اســکایس2 در مقال ــرت اســتایگر و آل ــاون، راب ب
تجــاری چندجانبــه یــا دوجانبــه؟ درس هایــی از تاریــخ« با اســتفاده از 
بدبینــی ترامــپ نســبت بــه ســازمان تجــارت جهانــی برخــی دالیــل 
اساســی را بررســی می کننــد کــه چــرا امریــکا پیشــتاز اصــول معیــن 
ــده  ــق قاع ــار غیرتبعیضــی، از طری ــرات تجــاری شــامل رفت در مذاک
تعرفــه غیرتبعیضــی و »معاملــه بــه مثلــی« بــوده اســت. توضیحــات 
ــای آموخته شــده«  ــا براســاس مشــوق های اقتصــادی و »درس ه آنه
تاریخــی از دوره پیــش از اقتبــاس راهبــرد مذاکراتــی جــاری آمریــکا 

است که با قانون توافقات تجارت متقابل 1934 شروع شد.
نخســتین اقــدام ترامــپ پــس از ورود بــه کاخ ســفید در زمینــه 
سیاســتگذاری تجــاری، صدورفرمــان ریاســت جمهــوری بــرای خروج 
ــت  ــود. دول ــوس آرام ب ــاری اقیان ــده تج ــرات معاه ــکا از مذاک آمری
اوبامــا از طریــق ایــن معاهــده تجــاری قصــد داشــت چندیــن قاعــده 
ــور  ــا 11 کش ــارت ب ــا تج ــد ت ــی کن ــد را معرف ــتورالعمل جدی و دس
ــن  ــد. کاتری ــش ده ــوس آرام را پوش ــیا- اقیان ــه آس ــر در منطق دیگ

2.  Chad P. Bown, Robert W. Staiger and Alan O. Sykes
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ــیا«  ــکا در آس ــه آمری ــت رفت ــع از دس ــوم »مناف ــه س رأس3 در مقال
طیفــی از چالش هــای بالقــوه اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از تجــارت 
ــد؛ شــامل نگرانی هــای  ــی و بررســی می کن ــن منطقــه را معرف ــا ای ب
ــل  ــن و تبدی ــادی چی ــدرت اقتص ــور ق ــه در ظه ــه ریش ــی ک خاص
ناقــص آن بــه یــک اقتصــاد بــازار دارد. بــا اینحال نویســنده اســتدالل 
ــا ایــن منطقــه از  ــکا تجــارت قاعده-محــور ب می کنــد کــه اگــر امری
جهــان را کــه دارای ســریعترین رشــد اقتصــادی اســت قطــع کنــد 
زیــان قابــل توجهــی خواهــد دیــد. هــدف اصلــی نظــام قاعده-محــور 
تحــت اداره ســازمان تجــارت جهانــی تضمیــن ایــن نکتــه اســت کــه 
ــا  ــا ب ــه بازاره ــی ب ــد و دسترس ــی بمانن ــاز باق ــان ب ــا همچن بازاره

اقدامات خودسرانه و محدودکننده تجارت، مختل نشود.
ــت  ــه دول ــود ک ــده می ش ــز دی ــی نی ــاًل ملموس ــانه های کام نش
ــمالی  ــکای ش ــارت آزاد امری ــق تج ــرایط تواف ــد دارد ش ــپ قص ترام
)نفتــا( را کــه بیــن امریــکا، کانــادا و مکزیــک در 1994 اجــرا شــد بــه 
نفــع امریــکا تغییــر دهــد. امیلــی بالنچــارد4 در مقاله چهــارم »تجدید 
مذاکــره پیمــان نفتــا: نقــش زنجیره هــای تأمیــن جهانــی« توضیــح 
می دهــد چگونــه برداشــتن موانــع مــرزی و اقتبــاس بندهــای قانونــی 

3.  Katheryn N. Russ
4.  Emily J. Blanchard
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تجــارت و ســرمایه گذاری عمیق تــر، بــه یکپارچگــی اساســی فعالیــت 
اقتصــادی- درون منطقــه نفتــا -از طریــق زنجیره هــای تأمیــن 
فرامــرزی می انجامــد. بنابرایــن عــدم تقــارن ملموســی بوجــود 
می آیــد: درحالیکــه اجــرای نفتــا تاثیــری انــدک بــر رفــاه اقتصــادی 
ــه  ــا ب ــره نفت ــد مذاک ــا تجدی ــه دادن ی ــت، خاتم ــته اس ــکا داش امری
شــیوه ای کــه ایــن زنجیره هــای تأمیــن تثبیت شــده را مختــل کنــد 

اثرات منفی بیشتری بر اقتصاد امریکا خواهد گذاشت.
مردیــت کروالــی5 در مقالــه پنجــم »ضمانــت اجــرای تجــارت در 
عصــر ترامــپ« میــل طبیعــی دولــت ترامــپ بــه اســتفاده از 
ــه  ــاری ب ــای تج ــایر تحمیل ه ــگ و س ــد دامپین ــت های ض سیاس
عنــوان ابــزار اجــرای موانــع تجــاری بــرای حمایــت از صنایــع منتخب 
را بررســی می کنــد. اهمیــت مــوارد تحمیــل تجــارت پــس از چهــار 
اقــدام اســتثنایی در انتهــای صــد روز نخســت دولــت ترامــپ کامــاًل 
آشــکار شــد. در دو اقــدام نخســت، دولــت ترامــپ دو تحقیــق جداگانه 
از صنایــع فــوالد و آلومینیــوم را بــا ایــن ادعــا شــروع کرد کــه واردات 
ــن  ــت. ای ــکا اس ــی امری ــت مل ــه امنی ــدی ب ــول تهدی ــن دو محص ای
ــده- بخــش 232 از  ــدرت استفاده ش ــون بن ــک قان ــا تحــت ی اقدام ه
قانــون گســترش تجــارت امریــکا مصــوب 1962- انجــام شــد کــه از 

5.  Meredith A. Crowley
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ــکار گرفتــه نشــده اســت. اقــدام ســوم اعــالن ویلبــر  ســال 2001 ب
ــوارض  ــکا ع ــه امری ــود ک ــپ ب ــخص ترام ــی و ش ــر بازرگان رأس وزی
ــارم،  ــدام چه ــد. و اق ــع می کن ــادا وض ــوار کان ــر ال ــه ب ــی اولی جبران
ــام  ــرای انج ــی ب ــیدی داخل ــلول های خورش ــت س ــت صنع درخواس
ــون  ــش 201 از قان ــکا- بخ ــظ امری ــون محاف ــت قان ــات تح تحقیق
تجــارت مصــوب 1974- بــود کــه نمونــه دیگــری از یــک نــوع نــادر 

تاریخی اجرای قانون است.
آخریــن مقالــه بــه آینــده روابــط تجــاری امریــکا بــا اروپــا نــگاه 
می کنــد. نیخیــل داتــا و ســواتی دینگــرا6 در مقالــه »سیاســت 
تجــاری آمریــکا- اروپــا بــه کجــا خواهــد رفــت؟« جایــگاه گفتگوهــای 
ــه  ــد ک ــاد می آورن ــه ی ــی را ب ــرمایه گذاری فرا-اطلس ــارت و س تج
دولــت امریــکا بــا همتایــان خــود از اتحادیــه اروپــا در 2013 شــروع 
ــکا،  ــی در امری ــوالت سیاس ــن تح ــر نگرفت ــا در نظ ــی ب ــرد. حت ک
همه پرســی برگزیــت در انگلســتان در 23 ژوئــن 2015 و تصمیــم بــه 
تــرک اتحادیــه اروپــا، سیاســتگذاری اروپایــی را پیچیــده کرده اســت. 
ــق  ــال تواف ــه، احتم ــرات دوجانب ــه مذاک ــپ ب ــتیاق ترام ــود اش باوج
تجــاری بــا اتحادیــه اروپــا یــا بــا انگلســتان مســتقل در آینــده نزدیک 
ــا و  ــای اروپایی ه ــر اولویت ه ــه تغیی ــل آن ب ــود. دلی ــده نمی ش دی

6.  Nikhil Datta and Swati Dhingra
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نیــاز بــه برقــراری مجــدد روابــط دوجانبــه بیــن انگلســتان و اتحادیــه 
ــا کشــورهای  ــی ب ــق تجــاری آت ــه تواف ــا، و پیچیدگــی هــر گون اروپ
ــر  ــد تأثی ــط جدی ــر رواب ــم ب ــرایط حاک ــه از ش ــا ک ــرون از اروپ بی

می پذیرند بازمی گردد.
دولــت ترامــپ باعــث ایجــاد یــک گسســتگی بالقــوه شــدید در 
سیاســت تجــاری امریــکا شــده اســت. البتــه اینهــا چیــز جدیــدی 
نیســت چــون برخــی از عناصــر آن مشــابه اعصــار گذشــته اســت. 
بــرای مثــال یکجانبه گرایــی تهاجمــی را درنظــر بگیریــد، کــه بــر 
ــنجه های  ــمت س ــه س ــل ب ــه و تمای ــاری دوجانب ــری های تج کس
برونداد-محــور تاکیــد دارد. جلوگیــری امریــکا از ورود خودروهــای 
ــه  ــده« در ده ــارت مدیریت ش ــات تج ــکل »ترتیب ــه ش ــی ب ژاپن
1980 یــادآور ایــن سیاســت اســت. دوم اینکــه برداشــت اشــتباه 
دولــت ترامــپ از مزایــای توافقــات دوجانبــه نســبت بــه چندجانبه، 
بازتاب دهنــده مجــادالت پیشــین در آمریــکا و رویکــرد بــه 
ــر  ــال، اگ ــا اینح ــت. ب ــش از 1934 اس ــاری در پی ــت تج سیاس
ــتگذاری  ــت سیاس ــه واقعی ــکا ب ــد امری ــت جدی ــعارهای دول ش
تبدیــل شــود، آنــگاه بقیــه جهــان و نظــام تجــارت جهانــی قاعــده-
محــور را بــا وارد کــردن ضرباتــی ســخت از خــواب غفلــت بیــدار 

می کند.
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در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا در ســال 2016 تجــارت 
ــود. ترامــپ کــه  ــه موضوعــات اساســی و جــدی ب بین الملــل ازجمل
نارضایتــی طبقــات معینــی از کارگــران آمریکایــی را بخوبــی 
تشــخیص داده بــود، دیدگاه هــای آنهــا را کــه تجــارت بین الملــل )و 
مــردم  مشــکالت  اصلــی  ریشــه  خارجــی(  مهاجــران  البتــه 
ــرد.  ــغ ک ــر و تبلی ــتری منتش ــدت بیش ــا ش ــتند ب آمریکامی دانس
ــردی  ــده رویک ــور، وع ــس جمه ــی رئی ــارت خارج ــه کار تج برنام
ــه  ــارت را ب ــه »تج ــی داد ک ــاری م ــتگذاری تج ــه سیاس ــد ب جدی
ــرای  ــر ب ــر و عادالنه ت ــا آزادت ــرد ت ــم ک ــترش خواهی ــیوه ای گس ش
همــه آمریکایی هــا باشــد.« و صدالبتــه کــه همــه از ایــن هــدف کلــی 
ــای  ــه معن ــر ب ــاً اگ ــرد خصوص ــد ک ــترده ای خواهن ــتیبانی گس پش
ــع  ــد و مناف ــترش می ده ــارت را گس ــه تج ــد ک ــت هایی باش سیاس
رفاهــی کلــی عایــد می ســازد درحالیکــه بــه کســانی کــه هزینه هــای 
ــه  ــارات وارده ب ــد خس ــان ده ــوند اطمین ــل می ش ــی را متحم اصل
آنهــا جبــران خواهــد شــد. بدبختانــه، رویکــرد جــاری ایــن خطــر را 
دارد کــه تجــارت آمریــکا کاهشــی جــدی بیابــد درحالیکــه مشــخص 

نمی کند چه فکر اساسی برای بازتوزیع منافع خواهد کرد.
ابتــدا بــه توصیــف برنامه هــای دولــت ترامــپ بــرای رفــع 
ــت های  ــق سیاس ــه« از طری ــی ناعادالن ــارت خارج ــای تج »رویه ه
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یکجانبه گرایــی، تجدیــد مذاکــره یــا خــروج از توافقــات و تهدیــد بــه 
ــی را  ــرد کل ــن رویک ــم. ای ــر واردات می پردازی ــی در براب حمایت گرای
برگشــت پذیر،  موقتــی،  تالفی جویانــه،  تبعیضــی،  سیاســت های 
ــم،  ــی( می نامی ــا بطــور خالصــه سیاســت های ترامپ ــن )و ی نامطمئ
ــک جنــگ ســرد تجــاری  ــن سیاســت ها ی ــم ای و اســتدالل می کنی
ــی را افزایــش داده و نظــام تجــارت  ــدازد کــه نااطمینان ــه راه می ان ب
ــای  ــه پژوهش ه ــکا ب ــا ات ــپس ب ــد. س ــد می کن ــی را تهدی بین الملل
ترامپــی  سیاســت های  چگونــه  می دهیــم  نشــان  اخیــر 
ســرمایه گذاری های مرتبــط بــا تجــارت خارجــی را کاهــش خواهــد 
داد و کاهش هــای حاصلــه در صــادرات و افزایــش قیمت هــای 
ــن نوشــته  ــم. ای ــاری نشــان می دهی ــه شــکل آم ــده را ب مصرف کنن
ــوان سیاســت های ترامپــی  ــه می ت ــاره اینکــه چگون ــا بحــث درب را ب
را کاهــش داد و مالیــم کــرد تابرخــی نتایــج فاجعه آمیــز آن 

جلوگیری بشود به پایان می رسانیم.

سیاست های ترامپی چیست؟
ترامــپ در هنــگام نامــزدی تهدیــد کــرد تعهداتــی کــه آمریــکا 
تحــت توافقــات تجــاری دیرپــا داده اســت تغییــر می دهــد و واردات 
بــه امریــکا را بــه شــدت ســخت خواهــد کــرد. تهدیدهــای واضح وی 
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ــوس  ــده تجــاری اقیان ــروج از معاه ــود )1( خ ــوارد ب ــن م ــامل ای ش
آرام1؛ )2( تجدیــد مذاکــره نفتــا »تــا معاملــه بهتــری صــورت گیــرد 
ویــا خــروج از معاهــده در صــورت عــدم توافــق« و )3( متهــم کــردن 
چیــن بــه دســتکاری در نــرخ ارز خــود. بطــور کلی تــر، او وعــده داد 
»هــر گونــه نقــض توافقــات تجــاری را کــه یــک کشــور خارجــی بــا 
اســتفاده از آن بــه کارگــران مــا آســیب می زنــد شناســایی کــرده و از 
هــر گونــه ابــزار تحــت قوانیــن آمریــکا و قوانیــن بین الملــل اســتفاده 
ــن  ــد.« او همچنی ــه ده ــتفاده ها خاتم ــن سوءاس ــه ای ــا ب ــد ت می کن
ــر واردات قطعــات خــودرو از  تهدیــد کــرد کــه 35 درصــد تعرفــه ب
مکزیــک و 45 درصــد تعرفــه بــر همــه واردات از چیــن را می بنــدد 
»درصورتــی کــه آنهــا درســت رفتــار نکننــد.« بــه عــالوه او اظهــار 
داشــت کــه اگــر سیاســت های مــا در ســازمان تجــارت جهانــی بــه 
ــه مذاکــره مجــدد می کنیــم  چالــش کشــیده شــود »پــس اقــدام ب
یــا اینکــه از آن خــارج خواهیــم شــد. ســازمان تجــارت جهانــی یــک 

فاجعه است.«
برخــی از ایــن تهدیدهــا، روایــت ترامــپ از مذاکرات سفت وســخت 
ــین  ــای پیش ــه نامزده ــتند ک ــی هس ــارت خارج ــاره تج ــوم درب مرس

1.  Trans Pacific Partnership (TPP)
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ریاســت جمهــوری هــم بــکار می گرفتنــد.2 امــا نبایــد آنهــا را صرفــاً 
بــه عنــوان جنجــال انتخاباتــی نادیــده گرفــت. درحالیکــه ایــن دولــت 
شــاید تهدیدهــای معینــی را دنبــال نکنــد، رویکــرد کلی کــه در پیش 
گرفتــه اســت می تواندآســیب جــدی بــه اعتبــار نظــام تجــارت 
جهانــی بــرای ســال های متمــادی وارد کنــد. دو عامــل نشــان 
ــرو هســتیم. نخســت اینکــه،  ــز روب ــا شــرایطی متمای می دهــد کــه ب
موجــی از احساســات پوپولیســتی و ناسیونالیســتی بــه راه افتــاده کــه 
ــه  ــر و طبق ــه کارگ ــر طبق ــادی گریبانگی ــائل اقتص ــیاری از مس بس
متوســط را بــه تجــارت بین الملــل و مهاجــرت ربــط می دهــد. دوم در 
تهدیدهــای متعــدد طــی کارزار انتخاباتــی ترامــپ یــک اصــل واحــد 
ــتکاری  ــه و دس ــی متقلبان ــارت بین الملل ــام تج ــت: »نظ ــود داش وج
شــده اســت و آمریــکا موظــف اســت بــا آن بجنگــد.« ایــن دیــدگاه در 
برنامــه اقتصــادی ترامــپ بخوبــی تشــریح شــد کــه اســتدالل می کــرد 
کســری تجــاری آمریــکا نتیجــه »رویه هــای تجــاری ناعادالنــه« اســت 

2.  نامزدهای پیشــین ریاست جمهوری نیز چنین وعده هایی داده بودند: )1( از معاهده تجاری 
اقیانوس آرام خارج می شوند )هیالری کلینتون(؛ )2( درباره نفتا تجدید مذاکره کرده یا تعدیلش 
می کنند )هیالری کلینتون، باراک اوباما( )3( چین را متهم به دستکاری در نرخ ارز کردند )میت 
رامنــی(؛ )4( قواعدی بر توافقات تجاری وضع می کنند و مذاکره ســفت و ســخت تری را بکار 
می گیرند )باراک اوباما(؛ )5( جایگاه تعرفه های غیرتبعیضی چین را لغو می کنند چون که حقوق 
بشــر را نقض می کند و درنتیجه تعرفه های حدود 35 درصدی بر واردات از چین می بندند )بیل 

کلینتون(.



اقتصاد در عصر جدید32

و اینکــه »چیــن بــه هیــچ وجــه تنهــا متقلــب در جهــان نیســت بلکــه 
بزرگ ترین آن ها است.«3

درحالیکــه دغدغه هــای خــاص در ایــن بــاره شــاید معتبــر باشــد 
ــی  ــا برخ ــت، ام ــده اس ــرح ش ــم مط ــا ه ــایر نامزده ــوی س و از س
راه هــای چــاره و روش هــای پیشــنهادی بــرای حــل ایــن مشــکالت، 
واقعــاً نگران کننــده هســتند و نااطمینانــی قابــل مالحظــه ای را 
حتــی در هنــگام مبــارزات انتخاباتــی ایجــاد کردنــد. نخســت اینکــه 
ــی  ــران مال ــد مدی ــدود 50 درص ــی، »ح ــای خارج ــن بنگاه ه در بی
ــا  ــود آنه ــث می ش ــپ باع ــروزی ترام ــد پی ــار کردن ــی اظه اروپای
کــه  زمانــی  تــا  کننــد  متوقــف  را  خــود  ســرمایه گذاری های 
نااطمینانــی دربــاره ریاســت جمهــوری وی برطــرف شــود، در 
صورتــی کــه فقــط 10 درصــد افــراد چنیــن نظــری را درباره ریاســت 
ــی  ــاخص »نااطمینان ــه ش ــتند.« دوم اینک ــون داش ــوری کلینت جمه
سیاســت تجــاری«4 در آمریــکا کــه بر اســاس اخبــار جراید محاســبه 
می شــود از هنــگام اعــالم نامــزدی ترامــپ بــه نحــو قابــل توجهــی 
3.  مشاوران عالی ترامپ، پیتر ناوارو و ویلبر رأس چنین ادعاهایی درباره چین دارند: »استفاده از 
یارانه های صادراتی غیرقانونی، سرقت مالکیت فکری، دستکاری در نرخ ارز، انتقال اجباری فناوری 

و اتکای گسترده به کار کودکان و ایجاد بهشت آلودگی هوا.
4.  Trade Policy Uncertainty (TPU):

 این شاخص، همبستگی نزدیکی با فعالیت اقتصادی دارد به بیان دیگر هرگاه شاخص نااطمینانی 
سیاست تجاری افزایش می یابد از میزان فعالیت اقتصادی کاسته می شود و اقتصاد به سمت رکود 

پیش می رود و برعکس.
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افزایــش یافتــه اســت. همان طــور کــه در شــکل یــک دیــده 
ــاره تجــارت بین الملــل  می شــود درصــد مقاالتــی در روزنامه هــا درب
و سیاســت تجــاری کــه از واژه هــای »عدم قطعیــت« و »نااطمینانــی« 
ــده شــدن ترامــپ  اســتفاده می کننــد پــس از اعــالم نامــزدی و برن
در انتخابــات افزایــش یافــت و اکنــون در باالتریــن میــزان خــود طــی 

یک دهه گذشته قرار دارد.
ــت ها  ــن سیاس ــب ای ــه تعقی ــل ب ــه در تمای ــانه های اولی از نش
ــاب  ــم کاری. انتص ــرد: )1( تی ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب می ت
ویلبــر رأس بــه وزارت بازرگانــی و پیتــر نــاوارو بــه ریاســت شــورای 
تــازه تأســیس تجــارت ملــی- کــه هــر دو نفــر نویســندگان 
برنامه هــای اقتصــادی مذکــور هســتند. )2( برنامــه کاری. »برنامــه 
کار تجــارت خارجــی 2017« بازتاب دهنــده موضوعــات کلیــدی در 
ــه از  ــت ک ــی اس ــه کاری مدع ــن برنام ــت. ای ــی اس کارزار انتخابات
پشــتیبانی مردمــی بــرای رویکــرد جدیــد برخــوردار اســت و وعــده 
ــن  ــا در ای ــات م ــه اقدام ــر در پشــت هم ــد »اصــل هدایتگ می ده
حــوزه کلیــدی، گســترش تجــارت بــه شــیوه ای خواهــد بــود کــه 
بــرای همــه آمریکایی هــا آزادتــر و عادالنه تــر باشــد.« ایــن برنامــه 
هشــدار می دهــد کــه »اهــداف رئیــس جمهــور را بــه بهتریــن نحــو 
ــرات  ــه جــای مذاک ــه ب ــرات دوجانب ــر مذاک ــز ب ــا تمرک ــوان ب می ت
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ــره و  ــد مذاک ــا تجدی ــز ب ــانید- و نی ــل پوش ــه عم ــه جام چندجانب
ــن  ــا تأمی ــداف م ــه اه ــی ک ــاری، هنگام ــات تج ــری توافق بازنگ
ــرای  ــی ب ــامل فرمان های ــوارد ش ــن م ــات. ای ــردد.« )3( اقدام نگ
ــایی  ــوس آرام؛ )ب( شناس ــاری اقیان ــده تج ــروج از معاه ــف( خ )ال
کشــورهایی کــه آمریــکا بــا آنهــا کســری تجــاری دوجانبــه دارد در 
ــت  ــی، )پ( تقوی ــت مل ــامل امنی ــا، ش ــج آنه ــل و نتای ــار عوام کن
اجــرای قوانینــی کــه دولــت آمریــکا را ملــزم می کنــد از محصــوالت 
ــد  ــد تجدی ــروع فراین ــد و )ت( ش ــداری کن ــکا طرف ــاخت آمری س

مذاکره برای نفتا.
احتمــال تغییــرات قابــل توجــه در سیاســت تجــاری کــه قــوه 
ــی و  ــی بین الملل ــای حقوق ــه محدودیت ه ــد، ب ــام ده ــه انج مجری
ــش  ــی پی ــت مل ــث امنی ــه بح ــی ک ــتگی دارد. هنگام ــی بس داخل

می آیدقدرت اجرایی تقریباً نامحدود است.5
ــوه  ــون تجــارت 1974« )بخــش 122( ق ــالوه تحــت »قان ــه ع ب

5.  این ها شــامل »قانون تجارت با دشــمن مصوب 1917« و قانون قدرت اقتصادی اضطراری 
بین المللی مصوب 1977« است. کاربرد این قوانین مستلزم وقوع جنگ یا شرایط اضطراری است، 
و بنابراین احتمال دارد در دادگاه های امریکا به چالش کشیده شود. آن الزامات ضروری نیستند 
هنگامی که رئیس جمهور به قانون گســترش تجارت 1962 متوســل می شود که اجازه وضع 
محدودیت بر وارداتی را می دهد که بر امنیت ملی تأثیر می گذارد. گات یا سازمان تجارت جهانی 
نیز استثنائاتی برای امنیت ملی در نظر می گیرند و هیچ کشوری تاکنون موفق نشده است اینها را 

به چالش بکشد.
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مجریــه از اختیــار وضــع تعرفه هــای موقتــی و محدودیت هــای 
مقــداری بــرای رفــع کســری ترازپرداخت هــا برخــوردار اســت. 
بنابرایــن، اشــارات روشــن بــه موضــوع امنیــت ملــی و کســری ها کــه 
در برنامــه کار تجــاری و فرمان هــای اجرایــی اخیــر دیــده می شــود، 
احتمــال اینکــه دولــت ترامــپ بتوانــد از پــس چالش هــای حقوقــی 
داخلــی بــرای ایجــاد محدویــت بــر واردات برآیــد را افزایــش می دهــد. 

همچنین اعتبار جاری چنین تهدیداتی را افزایش می دهد.

شکل 1- شاخص اخبار »نااطمینانی سیاست تجاری« آمریکا، 
2007 تا 2017

تجارت در سایه سیاست های ترامپ
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را وضــع  نیــز محدودیت هایــی  بین الملــل  قانــون تجــارت 
می کنــد؛ امــا بــه نظــر می رســد دولــت کنونــی تمایــل بــه نادیــده 
ــه کار،  ــن برنام ــات دارد. ای ــره توافق ــد مذاک ــا تجدی ــا ی ــن آنه گرفت
برنامه هــای اجــرای قوانیــن علیــه دامپینــگ و یارانه هــای خارجــی 
ــا قوانیــن گات یــا ســازمان  را تشــریح می کنــد، بــه شــیوه ای کــه ب
ــش 301 از  ــن از بخ ــا همچنی ــد ام ــازگار باش ــی س ــارت جهان تج
ــا »اقدامــات مناســب در  ــون تجــارت 1974 اســتفاده می کنــد ت قان
واکنــش بــه اقدامــات خارجیانــی را برگزینــد کــه توافقــات تجــارت 
ــل  ــه، غیرقاب ــل توجی ــه غیرقاب ــا ک ــد، ی ــل را نقــض می کنن بین المل
ــا تبعیض آمیــز هســتند« )برنامــه کار 2017 صفحــه 3(. از  قبــول ی
هنــگام ایجــاد ســازمان تجــارت جهانــی تاکنــون، هیــچ دولتــی بــه 

بخش 301 متوسل نشده است.
در واقــع هنــگام شــهادت دهی رابــرت الیتهایــزر، )کــه بــه عنــوان 
ــس  ــر مجل ــود(، در براب ــکا پیشــنهاد شــده ب ــده تجــاری آمری نماین
ــکا  ــش روی آمری ــاره پی ــای چ ــا و راه ه ــاره هزینه ه ــدگان درب نماین
پــس از ورود چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی، او اســتدالل کــرد 
ــازمان  ــات س ــا و الزام ــه قیده ــی ب ــد »بی توجه ــکا بای ــه آمری ک
ــه نفــع منافــع ملــی مــا باشــد مــد نظــر  تجــارت جهانــی را اگــر ب
قــرار دهــد« حتــی اگــر بــه مقابلــه مثــل از ســوی ســایر کشــورها 
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منجــر شــود. چنیــن خــوار و خفیــف کــردن و مقابلــه بــه مثلــی در 
زمینــه موضوعــات گســترده ازقبیــل مالیــات تعدیــل مــرزی 
پیشــنهادی- کــه شــاید بزرگتریــن مقابلــه بــه مثــل مجاز تاکنــون را 
ایجــاد کنــد- چــه بســا بــه ســقوط و مــرگ ســازمان تجــارت جهانی 
بینجامــد. درمجمــوع، تهدیــدی واقعــی از افزایــش حمایت گرایــی در 
برابــر واردات بــه آمریــکا چــه یکجانبــه، بــا تجدیــد مذاکــره 
سیاســت های پیشــین، یــا بــه عنــوان پیامــد جنــگ تجــاری وجــود 

دارد.
تجــارت  موافقت نامه هــای  شــده  بیــان  اهــداف  از  یکــی 
ــزی  ــرای برنامه ری ــر ب ــط پیش بینی پذی ــن محی ــی، »تضمی ترجیح
پیش بینی پذیــر  چنیــن  اســت.«  ســرمایه گذاری  و  کســب وکار 
ــد  ــکا، مانن ــه آمری ــت ک ــرو اس ــی روب ــد واقع ــن تهدی ــا ای ــی ب بودن
ــا  ــش از 20 کشــور دنی ــا بی ــای خــود را ب ــق نامه ه انگلســتان، تواف
خاتمــه خواهــد داد. رئیــس جمهــور می توانــد بــه راحتــی بــا اعــالن 
ــی  ــاری ترجیح ــای تج ــل، از توافق نامه ه ــاه قب ــش م ــوب ش مکت

بیرون بیاید.
ــای تجــارت ترجیحــی  ــا و ســایر توافق نامه ه ــر نفت ــی اگ حت
در  آن هــا  پیش بینی پذیــری  بماننــد،  پابرجــا  همچنــان 
کوتاه مــدت و بلندمــدت بشــدت تضعیــف خواهــد شــد. نخســت 
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ــه  ــره ب ــد مذاک ــاره پارامترهــای تجدی اینکــه اطــالع اندکــی درب
ــکا،  ــرای آمری ــر« ب ــر و عادالنه ت ــه ای بهت ــام معامل ــر از »انج غی
وجــود دارد. خــروج یکســره درنهایــت منجــر می شــود تــا آمریــکا 
قبلــی  شــرکای  بــر  را  غیرتبعیضــی  تعرفه هــای  موانــع 
بازتحمیــل کنــد.  توافق نامه هــای تجــارت ترجیحــی خــود 
تعرفه هــای غیرتبعیضــی آمریــکا خیلــی بــاال نیســت، امــا بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه خــروج از توافق نامــه تجــارت ترجیحــی اثــرات 
ــواع موانــع را  تجــاری کوچکــی دارد. ایــن توافقــات همچنیــن ان
ــادی کاهــش  ــا حــد زی ــی را ت هدفگــذاری می کننــد و نااطمینان
می دهنــد؛ هــر دو از عوامــل مهــم افزایــش تجــارت دوجانبــه ای 
ــن  ــی ممک ــارت ترجیح ــای تج ــا موافقت نامه ه ــه ب ــتند ک هس
شــده اســت. دوم اینکــه یکــی از اهــداف کلیــدی دولــت »ضرورت 
بــه روز کــردن توافقــات تجــاری جــاری اســت، تــا تغییــر زمــان و 
ــم انداز  ــث چش ــز باع ــود« نی ــه ش ــر گرفت ــازار در نظ ــرایط ب ش
ــی  ــن اقتضائات ــال چنی ــرای مث ــن می شــود. ب ــدت نامطمئ بلندم
کــه تغییــر سیاســت ها را بــه کســری های تجــاری پیونــد 
می دهــد، توافقــات تجــاری را آنگونــه کــه در ادامــه شــرح 

می دهیم پیچیده تر و نامطمئن تر خواهد ساخت.
ــی  ــاری عموم ــت تج ــی سیاس ــش نااطمینان ــر افزای ــالوه ب ع
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کــه در شــاخص شــکل 1 انعــکاس یافتــه اســت شــواهدی خــاص 
نیــز وجــود دارد کــه ایــن برنامــه کار تجــاری، انتظــارات 
ــه  ــارس 2017 ک ــر داد. در نظرســنجی م ســرمایه گذاران را تغیی
شــبکه سی.ان.بی.ســی. انجــام داد 95 درصــد مدیــران مالــی در 
ــک  ــکا ی ــد آمری ــت جدی ــه دول ــد ک ــران بودن ــان نگ ــطح جه س
جنــگ تجــاری بــا چیــن بــه راه خواهــد انداخــت و حــدود 17.5 
درصــد، سیاســت تجــاری آمریــکا را »بزرگ تریــن عامــل ریســک 
بیرونــی« کــه کســب وکار آنهــا مواجــه اســت دانســتند، ریســکی 
کــه در مرحلــه دوم بعــد از ریســک تقاضــای مصرف کننــده قــرار 

می گیرد.
ــی آمریکایــی در ایــن دوره از  ــران مال همچنیــن بیشــتر مدی
ــه  ــتند ک ــاور داش ــام داد ب ــگاه دوک انج ــه دانش ــنجی ک نظرس
ــر  ــل »بســتن تعرفه هــای ســنگین ب ــن ازقبی سیاســت هایی معی
کاالهــای چینــی و مکزیکــی« بــه ضــرر اقتصــاد آمریــکا خواهــد 
بــود. درمجمــوع، واکنــش هــر دو دســته رهبــران کســب وکارها و 
رســانه ها کامــاًل نشــان می دهــد کــه نااطمینانــی سیاســت 
ــی  ــم داد حت ــا نشــان خواهی ــه اســت و م ــش یافت تجــاری افزای
ــم  ــود ه ــرا ش ــن سیاســت ها اج ــدام از ای ــر ک ــه ه ــل از اینک قب

عواقبی اقتصادی دارد.
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عواقب اقتصادی سیاست های ترامپی
ترامپــی،  سیاســت های  می دهــد  نشــان  اخیــر  تحقیقــات 
هزینه هــای بالقــوه زیــاد مرتبــط بــا تجــارت ایجــاد می کنــد. 
ــر اثــرات ایــن سیاســت ها در صــورت وقــوع  تمرکــز مــا در اینجــا ب

شکل 2- تغییر در صادرات چین و تغییر شاخص قیمت نسبت به 
میزان نااطمینانی اولیه

)الف( تغییر لگاریتمی میزان صادرات

میانگین تغییر لگاریتمی تعرفه در هر بخش تولیدی
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)ب( تغییر لگاریتمی شاخص قیمت مصرف کننده

میانگین تغییر لگاریتمی تعرفه در هر بخش تولیدی

ــای  ــس هزینه ه ــه برعک ــت، بلک ــی نیس ــاری فرض ــگ تج ــک جن ی
مرتبــط بــا جنــگ ســرد تجــاری، در جریانــی اســت کــه ترامــپ آن 
ــا  ــاد کنارگذاشــتن ی ــال زی ــای آن احتم ــرد و از ویژگی ه ــاز ک را آغ
ــه یــک جنــگ تجــاری »داغ«  تجدیدمذاکــره توافق نامه هــا و ورود ب

است.
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جنگ سرد تجاری:
نااطمینانی سیاست گذاری آمریکا، واردات و رفاه مصرف کننده

ــکا هــر ســاله رأی  در دهــه 1990، مجلــس نماینــدگان آمری
ــن را  ــا چی ــی ب ــای غیرتبعیض ــرایط تعرفه ه ــا ش ــه آی ــی داد ک م
لغــو کنــد و بنابرایــن تعرفه هایــی بیــش از 30 درصــد بــر واردات 
از ایــن کشــور ببنــدد یــا خیــر. جنــگ ســرد تجــاری جــاری یــک 
ویژگــی مشــترک بــا آن دوره دارد: تهدیــد بــه بســتن تعرفه هــای 
ــد.  ــار نکن ــت رفت ــن درس ــه چی ــی ک ــر درصورت ــه اگ ــل توج قاب
ــش داد و  ــدت کاه ــن را به ش ــه، واردات از چی ــرد اولی ــگ س جن
ــی  ــای آمریکای ــرای مصرف کننده ه ــی را ب ــای چین ــت کااله قیم
ــه  ــن ب ــتن چی ــس از پیوس ــد پ ــذف آن تهدی ــا ح ــرد. ب ــاال ب ب
ــی در  ــرات متفاوت ــال 2001، اث ــی در س ــارت جهان ــازمان تج س

بین صنایع برآورد می شود.
رابطــه اساســی در شــکل 2 روشــن اســت. ایــن شــکل نشــان 
ــر در  ــوه باالت ــه بالق ــش تعرف ــا افزای ــه ب ــی ک ــد صنایع می ده
ــد  ــد رش ــه بودن ــی( مواج ــور افق ــال 2000 )مح ــکا در س آمری

واردات و کاهش قیمت به مراتب بیشتری داشتند.
ــت کاهــش  ــوان نتیجــه گرف ــل، می ت ــایر عوام ــرل س ــا کنت ب
ــح  ــد واردات را توضی ــوم از رش ــک س ــدود ی ــا، ح نااطمینانی ه
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می دهــد و قیمت هــا را بــرای مصرف کننــده آمریکایــی بــه 
میــزان بیــش از 15 درصــد در ســال های 2000 تــا 2005 پاییــن 

آورده است.
بنابرایــن، اگرچــه احتمــال افزایــش تعرفه هــا طــی جنــگ ســرد 
تجــاری دهــه 1990 پاییــن بــود، اثــرات اقتصــادی از تهدیــد جنــگ 
بــاال بــود؛ افزایــش قیمــت مؤثــر بــرای مصرف کننــدگان آمریکایــی 
ــاره  ــد. دوب ــا می ش ــی تعرفه ه ــش دایم ــد افزای ــا 13 درص ــادل ب مع
راه انداختــن ایــن تهدیدهــا در ســال 2017، هزینــه حتــی بزرگتــری 
ــون  ــرا اکن ــت زی ــد داش ــی خواه ــدگان آمریکای ــرای مصرف کنن ب

سهم مصرف کاالهای چینی باالتر رفته است.
تهدیــد دولــت جــاری بــه تجدیــد مذاکــره و تمایــل بــه خــروج 
ــی  ــی حت ــدگان آمریکای ــرای مصرف کنن ــا، ب ــه موافقت نامه ه از هم
ــم در  ــی مالی ــر افزایش ــد: اگ ــرض کنی ــود ف ــد ب ــر خواه پرهزینه ت
ــن مواجــه  ــا آنچــه چی ــکا، مشــابه ب ــی در آمری احتمــال حمایتگرای
بــود، امــا در برابــر همــه شــرکای آمریــکا رخ دهــد. محاســبات نشــان 
ــن  ــی از ای ــدگان آمریکای ــه مصرف کنن ــی ب ــان رفاه ــد زی می ده
ــی سیاســت تجــاری، حــدود یــک ســوم هزینــه ای اســت  نااطمینان
کــه آنهــا مواجــه می شــدند اگــر آمریــکا مرزهــای خــود را بــه روی 

تجارت جهانی به طور کامل می بست.

تجارت در سایه سیاست های ترامپ
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جنگ سرد تجاری: 
نااطمینانی سیاست گذاری دوسویه و صادرات آمریکا

ــای تجــارت ترجیحــی  ــه توافق نامه ه ــرد پیشــنهادی ب ــا رویک ب
ــش  ــات کاه ــن توافق ــکا از ای ــع آمری ــال دارد مناف ــن احتم همچنی
ــای  ــره توافقنامه ه ــد مذاک ــد. تجدی ــن بیای ــش پایی ــد و صادرات یاب
ــات  ــه ترجیح ــا را ب ــه آنه ــر را دارد ک ــن خط ــی ای ــارت ترجیح تج
موقتــی برگشــت پذیر تبدیــل کنــد بــرای مثــال مشــابه ترجیحاتــی 
کــه آمریــکا زمانــی بــه پــرو و کلمبیــا اعطــا کــرد. ایــن ترجیحــات 
ــرای  ــد و راه را ب ــوه ای ایجــاد کن ــد تجــارت بالق ــن نمی توان نامطمئ
ــی  ــل اصل ــی از دالی ــن یک ــد. ای ــاز کن ــی ب ــرمایه گذاری صادرات س
ــای  ــای توافق نامه ه ــان امض ــا خواه ــرو و کلمبی ــرا پ ــه چ ــت ک اس
تجــارت ترجیحــی دائمــی بــا آمریــکا در ازای موانــع پایینتــر بــرای 
ــدگان  ــر »مذاکره کنن ــی اگ ــتند. حت ــی هس ــدگان آمریکای صادرکنن
ــع  ــر« از مناف ــهم عادالنه ت ــک »س ــی« ی ــخت آمریکای ــفت و س س
ــت  ــد، تح ــت آورن ــی بدس ــارت ترجیح ــای تج ــق نامه ه ــی تواف کل
موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی جدیــد یــا موقتــی تجدیدمذاکره 
شــده، ایــن منافــع پایین تــر خواهــد آمــد و دسترســی صادرکنندگان 

آمریکایی به بازار احتماالً کاهش خواهد یافت.
ــه  ــی و هزین ــارت ترجیح ــای تج ــق نامه ه ــه ای تواف ارزش بیم
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ــی خصوصــاً طــی  ــدگان آمریکای ــر صادرکنن ــی خارجــی ب نااطمینان
دوره هــای بحــران اقتصــادی می توانــد قابــل توجــه باشــد. در دوران 
رکــود تمایــل بــه حمایــت در برابــر واردات افزایــش می یابــد. 
ــود کــه یــک جنــگ تجــاری را در  ــزرگ ب بهتریــن مثــال بحــران ب
دهــه 1930 بــه راه انداخــت. رکــود بــزرگ 2007 و ســقوط متعاقــب 
آن تجــارت جهانــی، نااطمینانــی سیاســت تجــاری و ریســک جنــگ 

تجاری را افزایش داد که در شکل یک دیده می شود.
ــی  ــاوت اساس ــود. تف ــرار نمی ش ــاً تک ــخ دقیق ــبختانه تاری خوش
ــاری  ــات تج ــزرگ ترتیب ــبکه ب ــه ش ــزرگ ب ــران ب ــه بح ــبت ب نس
ــارت  ــای تج ــامل توافق نامه ه ــا ش ــود. این ه ــوط می ش ــر مرب معتب
ترجیحــی و گات/ســازمان تجــارت جهانــی هســتند کــه در 1948، 
پــس از یــک دوره نااطمینانــی زیــاد سیاســت تجــاری ایجــاد شــدند 
تاحــدی بــرای اینکــه از تکــرار دهــه 1930 جلوگیــری کننــد. تحــت 
ــتری  ــال بیش ــت، احتم ــال برگزی ــه دنب ــی و ب ــت های ترامپ سیاس

داردکه یک رکود بزرگ اقتصادی به جنگ تجاری بینجامد.
ــی  ــارت ترجیح ــای تج ــد توافق نامه ه ــان می ده ــی ها نش بررس
ــی  ــا از میزان ــی داد ت ــدگان آمریکای ــه صادرکنن ــکان را ب ــن ام ای
ــزرگ برخــوردار شــوند. در عمــل  ــت بیمــه ای طــی بحــران ب حمای
شــاهد خــروج قابــل توجــه بنگاه هــای صادراتــی آمریــکا از بازارهایــی 

تجارت در سایه سیاست های ترامپ
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بودیــم کــه توافق نامــه تجــارت ترجیحــی نداشــتند مکان هایــی کــه 
ــه عــالوه، آن اثــر در صنایعــی  ــود؛ ب نااطمینانــی اقتصــادی باالتــر ب
تشــدید شــد کــه تهدیــد حمایــت تعرفــه ای نیــز باالتــر بــود امــا در 
بازارهــای توافق نامــه تجــارت ترجیحــی بســیار کمتــر دیــده 

می شد.
تجدیــد نظــر در هــر توافقــی باعــث می شــود تــا نظــام مبتنــی 
ــم  ــه رژی ــود را ب ــای خ ــدت، ج ــتگذاری بلندم ــدات سیاس ــر تعه ب
ــه ترجیحــات هــر دولــت  ــا توجــه ب حقوقــی بدهــد کــه تعهــدات ب
ــط  ــاد محی ــث ایج ــت دوم باع ــد. حال ــر می کن ــب تغیی ــازه منتخ ت
پیش بینی ناپذیــر بــرای کســب وکار و ســرمایه گذاری می شــود و 
خــط پایانــی اســت بــر توافق نامه هــای تجــارت ترجیحــی دوطرفــه 
ــره توافق نامه هــای تجــارت  ــد مذاک ــه کــه می شناســیم. تجدی آنگون
ترجیحــی، شــامل تجدیــد مذاکــرات آنــی اســت کــه باعــث انحــراف 
از اهــداف کســری تجــاری و قواعــد اختتــام ســی روزه می شــود، بــه 
اقتصــادی  بیــن سیاســتگذاری و شــوک های  تعامــل  روشــنی 
نامســاعد را افزایــش داده و ارزش بیمــه ای آنهــا را کاهــش می دهــد. 
بــه عــالوه، اگــر دولت آمریــکا تهدیدهــای نادیــده گرفتــن تصمیمات 
نامناســب ســازمان تجــارت جهانــی را عملــی کنــد یــا از آن خــارج 
ــای  ــار تعرفه ه ــد انتظ ــور بای ــن کش ــدگان ای ــس صادرکنن ــود، پ ش
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بســیار باالتــری را نســبت بــه تعهــدات نــرخ تعرفــه پایین تــر جــاری 
داشــته باشــند کــه مشــخص شــده اســت عمــاًل صــادرات را افزایــش 
می دهــد. خالصــه اینکــه، شــرکای تجــاری آمریــکا بــه سیاســت های 
ترامــپ واکنــش نشــان خواهنــد داد و نااطمینانــی سیاســتگذاری که 
بوجــود مــی آورد مانــع رســیدن دولــت آمریــکا بــه اهــداف کلیــدی 

خود در گسترش صادرات و اشتغال مرتبط با آن خواهد شد.

فرونشاندن سیاست های ترامپی
برخــی از پیامدهــای سیاســت های ترامــپ بتدریــج ظاهــر 
می شــوند. امــا اگــر ایــن سیاســت ها بــه حــال خــود رهــا و کنتــرل 
ــرات کامــل آنهــا  ــا اث ــرد ت ــان خواهــد ب ــن ســال زم نشــوند، چندی
مشــخص شــود یعنــی هنگامــی کــه بنگاه هــا فرصــت می یابنــد تــا 
ــد  ــن فراین ــد. ای ــتهلک کنن ــادرات را مس ــرمایه گذاری ها در ص س
آهســته شــاید هزینــه ایــن سیاســت ها را پنهــان ســازد )مگراینکــه 
ــا همچنیــن  ــد( ام ــا بحــران اقتصــادی بوجــود آی جنــگ تجــاری ی
ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه بتــوان آنهــا را کاهــش داد. ایــن 
ــت  ــه دول ــه چگون ــد ک ــان می رس ــه پای ــنهاداتی ب ــا پیش ــش ب بخ
آمریــکا، مجلــس نماینــدگان و ســایر عامــالن اقتصــادی می تواننــد 
ــر و  ــارت آزادت ــدف »تج ــه ه ــد و ب ــت یابن ــکان دس ــن ام ــه ای ب
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عادالنه تر« نزدیک تر شوند.
ــی را  ــد نااطمینان ــر می توان ــیوه های زی ــه ش ــکا ب ــت آمری دول
کاهــش دهــد. نخســت بایــد ارزش تاریخــی نظــام تجــاری جــاری را 
بــه رســمیت بشناســد و تمایــل بــه گــردن نهــادن بــه اصول اساســی 
همــکاری و منافــع مشــترک را بــه نمایــش گــذارد. ضمانــت اجرایــی 
ــر  ــات موفق ت ــن توافق ــی از ای ــای معین ــره جنبه ه ــد مذاک و تجدی
خواهــد بــود اگــر ســایر کشــورها بــاور کننــد آمریــکا از آنهــا پیــروی 
ــد و  ــا بزن ــه آنه ــه« ب ــب »فاجع ــه برچس ــای اینک ــه ج ــد ب می کن
اعضایــش را »متقلــب« بنامــد. دوم اینکــه آمریــکا بایــد اعــالم کنــد 
ــد  ــای آن تجدی ــی و بنده ــارت ترجیح ــای تج ــاره توافق نامه ه درب
مذاکــره خواهــد شــد؛ بیشــتر ارزشــی کــه از آنهــا حاصــل می شــود 
ــی سیاســتگذاری اســت؛ و پیشــنهادات  ناشــی از کاهــش نااطمینان
ــه وادار  ــه ای ک ــری های دوجانب ــی روزه و کس ــام س ــای اختت دوره ه

به تجدید مذاکرات می کند را کنار بگذارد.
مجلــس نماینــدگان نیــز می توانــد از تأثیــر سیاســت های 
ترامپــی بکاهــد. قانــون اساســی بــه مجلــس نماینــدگان ایــن قــدرت 
ــد  ــم و قانونمن ــی را تنظی ــل خارج ــا مل ــارت ب ــا »تج ــد ت را می ده
کنــد« )مــاده اول(. درحالیکــه بخشــی از آن قــدرت بــه قــوه مجریــه 
واگــذار شــده اســت، امــا اگــر قــوه مجریــه از آن قــدرت در بســتری 
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ــد مجلــس  ــا از آن سوءاســتفاده کن ــد ی ــد اســتفاده کن ــاًل جدی کام
نماینــدگان می توانــد مدعــی ایــن قــدرت بــرای خــود شــود. بــرای 
مثــال، خــارج شــدن از توافق نامه هــای تجــارت ترجیحــی بــه جــای 
ورود بــه آنهــا یــا توســل بــه »قانــون تجــارت بــا دشــمن 1917« یــا 
»قانــون قــدرت اقتصــادی اضطــراری بین المللــی 1977« در غیــاب 
ــتفاده های  ــه سوءاس ــراری، ازجمل ــرایط اضط ــا ش ــی ی ــگ واقع جن
ــات  ــل مالی ــه ازقبی ــی یکجانب ــت های اساس ــت. سیاس ــپ اس ترام
ــد باعــث جنــگ تجــاری در محیــط کنونــی  تعدیــل مــرزی می توان
شــده و مجلــس نماینــدگان بایــد جلــوی چنیــن برونــدادی را بگیرد. 
ــد  ــز می توانن ــی نی ــدگان آمریکای ــران و مصرف کنن ــا، کارگ بنگاه ه
بــا هــر گونــه تمهیــدات یکجانبــه شــدید آتــی از طریــق آرای دادگاه 
ــتور داده  ــا دس ــه آنه ــه ب ــر ک ــد اگ ــت برخیزن ــه مخالف ــی ب مقدمات

شود- ممنوعیت از سفر در این زمینه مسبوق به سابقه است.
ــت  ــد. نخس ــا می کنن ــم ایف ــی مه ــز نقش ــا نی ــایر دولت ه س
اینکــه تعهــد بــه توافقــات موجــود بیــن خــود را تجدیــد کننــد. دوم 
ــت  ــکا مقاوم ــا آمری ــر« ب ــد و بهت ــالت »جدی ــر معام ــه در براب اینک
ورزنــد، اگــر کــه آنهــا بــه ترجیحــات موقتــی مشــروط بــه الزامــات 
خودســرانه بینجامــد. ســوم اینکــه دغدغه هــای مشــروع نســبت بــه 
ــی  ــامل محرمانگ ــی دارد، ش ــه بررس ــاز ب ــه نی ــاری ک ــات ج توافق

تجارت در سایه سیاست های ترامپ
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ــمیت  ــه رس ــا، ب ــر آنه ــرکت ها ب ــب ش ــوذ نامتناس ــرات و نف مذاک
شناخته شود.

اگــر دولــت آمریــکا واقعــاً انگیــزه بهبــود بروندادهــای توافقــات 
ــه کار  ــد برنام ــس بای ــی را دارد پ ــران آمریکای ــرای کارگ ــاری ب تج
تجــاری آن هــا را گســترش دهــد. نخســت بــا روشــن ســاختن اینکــه 
چگونــه کارگــران در مذاکــرات آتــی نمایندگــی خواهند داشــت. دوم 
اینکــه، ایــن واقعیــت بــه رســمیت شــناخته شــود کــه تجــارت هــم، 
ماننــد تغییــرات فناورانــه، همیشــه بازندگانــی ایجــاد خواهــد کــرد و 
ــع  ــت تورجام ــق تقوی ــه از طری ــن قضی ــا ای ــه ب ــن راه مواجه بهتری
ایمنــی اجتماعــی، دسترســی هرچــه بیشــتر بــه تحصیــالت و 
بازآمــوزی شــغلی، و ایجــاد مشــوق هایی بــرای جابجایــی جغرافیایــی 

بیشتر کارگران خواهد بود.
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دولــت ترامــپ بــه تجــارت آزاد و عادالنــه بــاور دارد و ما مشــتاق 
ــی هســتیم  ــا شــرکای بین الملل ــر ب ــط تجــاری عمیق ت توســعه رواب
کــه در ایــن بــاور شــریک باشــند. امــا بــا نــگاه بــه آینــده، مــا تمایــل 
ــده  ــت. )نماین ــم داش ــه خواهی ــرات دوجانب ــر مذاک ــز ب ــه تمرک ب

تجاری آمریکا، 2017(
آمریــکا بایــد بــه چالش هــای رشــد اقتصــادی و اشــتغال توجــه 
کنــد کــه از کســری های تجــاری بــزرگ و وخیــم و رویه هــای 
ــه برخــی شــرکای تجــاری مــا حاصــل  تجــاری تبعیضــی و ناعادالن

می شود. )کاخ سفید، 2017(
ــات  ــاً توافق ــاری و خصوص ــالت تج ــه معام ــپ علی ــد ترام دونال
ــراز شــده وی  ــرآورده اســت. نیــت اب ــاد ب تجــاری چندکشــوری فری
ــوازن  ــدم ت ــی و ع ــه گرای ــر دوجانب ــکا ب ــت آمری ــه دول ــت ک اینس

تجارت دوجانبه متمرکز شود.
ــاری  ــات تج ــرح توافق ــاره ط ــش هایی درب ــرد پرس ــن رویک ای
برانگیختــه اســت. چــرا بــه جــای توافقــات دوجانبــه بــرای توافقــات 
تجــاری چندجانبــه مذاکــره نکنیــم؟ منافــع رویکــرد قاعــده 
ــه  ــاری دوجانب ــات تج ــای ترجیح ــه ج ــه ای ب ــض تعرف عدم تبعی

چیست؟
بیشــتر مضامیــن در رویکــرد ابرازشــده ترامــپ جدیــد نیســتند؛ 
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ــه 1930  ــکای ده ــاری آمری ــت تج ــث سیاس ــادآور مباح ــا ی آن ه
هســتند. بــرای درک منطــق اقتصــادی پشــت نظــام تجــارت جــاری 
و چگونــه درس هــا از تجربــه تاریخــی بــه آن شــکل داده اســت، ایــن 

نمونه های تاریخی آموزنده هستند.

محیط اقتصادی و نظام تجاری ابتدای دهه 1930
جهانــی  اقتصــاد   1918 تــا   1914 اول  جهانــی  جنــگ 
ــود اوضــاع اقتصــادی در دهــه  ویران شــده ای برجــای گذاشــت. بهب
ــکا در 1929  ــهام آمری ــازار س ــقوط ب ــا س ــد ام ــروع ش 1920 ش
ــزرگ  ــه بحــران ب ــت ب ــرد و در نهای ــه آن وارد ک ــه ای جــدی ب ضرب
ــای  ــا تعرفه ه ــه ب ــی ک ــال 1930 هنگام ــکا در س ــد. آمری انجامی
ــادی  ــران اقتص ــن بح ــه ای ــی، ب ــموت هاول ــده اس ــک بدنام ش این

واکنش نشان داداوضاع را بدتر کرد.
برخــی کشــورها- ماننــد کانــادا، اســپانیا، ایتالیــا، و ســوئیس- بــه 
طــور مســتقیم بــا بــاال بــردن تعرفه هــا یــا تحمیــل محدودیت هــای 
ــرکا-  ــایر ش ــد. س ــی کردن ــکا تالف ــادرات آمری ــه ص ــداری، علی مق
ماننــد انگلســتان- بــه شــکل غیرمســتقیم بــا کاهــش موانــع تجــاری 
بــر مبنــای گزینشــی- تبعیضــی بــر شــرکای تجــاری مطلــوب خــود، 
تالفــی کردنــد. ترجیحــات امپراتــوری انگلســتان بلوک هــای تجــاری 

درس هایی از تاریخ
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را عمیق تر کرد که آمریکا از آن حذف شده بود.
صادرکننــدگان آمریکایــی از طریــق شــبکه پیچیــده سیاســت ها، 
بــا تبعیــض در بازارهــای خارجــی مواجــه شــدند. آنگونــه کــه بعــداً 
توصیــف شــد، تجــارت جهانــی در دهــه 1930 بــا ســهمیه ها، 
کنتــرل ارزی، توافقــات تســویه و معامــالت پایاپــای، کنتــرل و 
تنظیــم شــد کــه تعرفــه گمرکــی، ابــزار معمــول کنتــرل تجــارت را 
بــه نقــش حداقلــی تنــزل داد. طــی جنــگ جهانــی دوم آشــکار شــد 
ــه  ــر اینک ــود مگ ــر می ش ــی بدت ــارت حت ــر تج ــا ب ــه محدودیت ه ک
ــازار  ــاد ب ــه اقتص ــان را ب ــا و جه ــه اروپ ــود ک ــم ش ــی محک تالش

بازگرداند. )گات 1949(

قانون توافقات تجارت دوسویه 1934
در 1934، رئیــس جمهــور روزولــت و مجلــس نماینــدگان از 
طریــق قانــون توافقــات تجــارت دوســویه، رویکــرد جدیــدی در 
برابــر سیاســتگذاری تجــاری آمریــکا درپیــش گرفتنــد. کاهــش 
ــاری در  ــع تج ــش موان ــرات کاه ــا مذاک ــکا ب ــای آمری تعرفه ه
خــارج، بــه منظــور رســیدن به تغییــرات دوســویه در دسترســی 
ــده  ــده دوســویگی نشــان دهن ــن ای ــت. ای ــازار، پیــش رف ــه ب ب
جابجایــی مهــم در سیاســت تجــاری آمریــکا بــود کــه از 
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تک جانبه گرایــی دوره هــای قبلــی فاصلــه می گرفــت و بــه 
ســمت مذاکــره توافقــات تعرفــه می رفــت کــه تعهــدات متقــارن 
بــرای کشــورهای شــریک را می خواســت. جاگدیــش بهگواتــی 
ــارن  ــن تق ــه ای ــه ب ــل در 1988 آنچ ــارت بین المل ــتاد تج اس
معنــا می دهــد، و مهمتــر اینکــه آنچــه بــه آن معنــا نمــی داد را 

چنین توصیف کرد.
رابطــه متقابــل و دوســویه یعنــی کاهــش تعرفه هــا از طریــق 
چانه زنــی، کــه توازنــی از مزیت هــای تصــوری نهایــی را بازتــاب 
ــل  ــری کام ــه براب ــه ب ــی ک ــام مذاکرات ــای انج ــه ج ــد ب می ده
ــان  ــازار منجــر می شــود )آنچــه در زب ــه ب تصــوری دسترســی ب
آمریــکای مــدرن، بــه اختصــار »زمیــن بــازی همــوار« توصیــف 

می شود(.
ــورد  ــت در برخ ــت روزول ــم دول ــر، تصمی ــم دیگ ــله مه مس
غیرتبعیضــی از طریــق »بنــد تعرفه هــای وارداتــی نامشــروط« بــود. 
ایــن بنــد بــه شــرکای تجــاری اطمینــان مــی داد هــر کاهشــی در 
ــورها  ــایر کش ــا س ــدی ب ــرات بع ــکا در مذاک ــه آمری ــا ک تعرفه ه
موافقــت کنــد بــه نحــو خــودکار بــه آنها نیــز تعمیــم داده می شــد. 
ــوع برخــورد تعرفــه ای  و تحــت رابطــه دوســویه، آمریــکا همــان ن

نامشروط را از شرکای چانه زن خود تقاضا می کرد.

درس هایی از تاریخ
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ایــن تصمیــم مهــم کشمکشــی را نیــز در پــی داشــت کــه 
ــر  ــر نظ ــکا را زی ــاری آمری ــت تج ــرات سیاس ــی مذاک ــه کس چ
ــن  ــارزه ای بی ــس مب ــد. پ ــری کن ــکا رهب ــده تجــاری آمری نماین
کــردل هــال وزیــر خارجــه و جــورج پیــک دســتیار ویــژه رئیــس 
جمهــور در سیاســت تجــاری درگرفــت )واالس وزیــر کشــاورزی 
وقــت نیــز از موضــع پیــک حمایــت کــرد، کــه بــا نظــرات ارائــه 
شــده اردوگاه بانــون، نــاوارو، رأس و الیتهایــزر در دولــت ترامــپ 

مشابه بود.(
ــوازن  ــدم ت ــه و ع ــرات دوجانب ــاره مذاک ــک درب ــع پی مواض
ــت  ــات دول ــی مقام ــاذی برخ ــرات اتخ ــه، نظ ــارت دوجانب تج

ترامپ در زمان حال را بازتاب می دهد:
بــاال در راســتای سیاســت  تعرفه هــای  پیــک طرفــدار 
تاریخــی تعرفــه درآمریــکا بــود. او ســپس بــا ایــن نقطــه شــروع، 
ــه را  ــداً دوجانب ــای اکی ــاری برمبن ــی تج ــه چانه زن ــک برنام ی
پیــش بــرد کــه معامــالت خالــص پایاپــای بخــش مهــم آن بــود. 
نتیجــه اینکــه بنــد تعرفه هــای غیرتبعیضــی نامشــروط در 

پیمان های تجاری آمریکا کنار گذاشته شد.
ــرای  ــت ب ــی دول ــری درون ــرانجام در درگی ــال س ــردل ه ک
کنتــرل دیپلماســی تجــاری روزولــت در دهــه 1930 برنــده شــد. 
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هــال حامــی قــوی تعرفــه غیرتبعیضــی نامشــروط در مذاکــرات 
ــوری  ــات امپرات ــر ترجیح ــران تأثی ــاً نگ ــود. او خصوص ــکا ب آمری
ــی در  ــکل گزینش ــه ش ــا ب ــه تعرفه ه ــود، درحالیک ــتان ب انگلس
ــادا-  ــل انگلســتان و کان ــکا- مث ــم آمری ــی مه ــای صادرات بازاره
ــاورزان  ــرکت ها و کش ــه ش ــی ک ــود در صورت ــه ب ــش یافت کاه
آمریکایــی بــا تبعیــض مواجــه بودنــد زیــرا آنهــا را کنــار گذاشــته 
بودنــد. آمریکاتعرفــه غیرتبعیضــی نامشــروط را دنبــال کــرد تــا 
ــه 1930  ــی در ده ــدگان آمریکای ــه صادرکنن ــی ک ــه تبعیض ب

مواجه بودند پایان دهد.

تجربه پیش از 1934 با مذاکرات دوجانبه همراه با تعرفه 
غیرتبعیضی »مشروط«

ــه  ــدون تعرف ــتند ب ــه می خواس ــاری ک ــات تج ــینه توافق پیش
ــه  ــای آن را ب ــز مزای ــه نتیجــه برســند نی غیرتبعیضــی نامشــروط ب
نمایــش گذاشــت. در رویکــرد بدیــل تعرفــه غیرتبعیضی »مشــروط«، 
ــکل  ــه ش ــده را، ب ــره ش ــازه مذاک ــه ت ــش تعرف ــور کاه ــک کش ی
خــودکار بــه شــرکایی کــه معاملــه پیشــین بــا آنهــا انجــام داده بــود 
ــر در  ــد پایین ت ــه جدی ــه تعرف ــود ک ــن ب ــده ای ــی داد. ای ــم نم تعمی
ــم در  ــا ه ــه آنه ــت ک ــم می یاف ــی تعمی ــرکای قبل ــه ش ــی ب صورت
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عوض امتیازات تجاری اضافی رضایتبخشی را عرضه می داشتند.
ــه  ــه نظــر معقــول می رســد، ناپایــداری تجرب در حالیکــه ایــن ب
ــروط را  ــی نامش ــه غیرتبعیض ــه تعرف ــاری ک ــات تج ــا توافق ــا ب اروپ
ــه واالس در 1933  ــه ک ــت. آنگون ــده اس ــت ش ــد ثاب ــذف کردن ح

اشاره می کند:
ــد  ــتن بن ــده کنارگذاش ــه ای ــی اول، فرانس ــگ جهان ــس از جن پ
تعرفــه غیرتبعیضــی نامشــروط را آزمایــش کــرد ... در 1927 فرانســه 
ــکل  ــه ش ــه ب ــی، چ ــه غیرتبعیض ــان تعرف ــای پیم ــه اعط ــاره ب دوب
قانونــی یــا عملــی برگشــت. هنگامــی کــه یــک کشــور بــا 
ــورهای  ــه کش ــی علی ــاری، تبعیض های ــه انحص ــای تعرف چانه زنی ه
ــا،  ــن تبعیض ه ــودن ای ــر ب ــا بزرگت ــس ب ــد، پ ــاد می کن ــث ایج ثال
فشــار بــه آن کشــور بــرای حــذف آنهــا بیشــتر خواهــد بــود. در هــر 
مذاکــره پیاپــی مشــخص می شــود کــه شــدیدترین تقاضــای کشــور 
دیگــر بــرای برخــورد برابــر، در حــال و آینــده، بــا یــک بنــد از تعرفــه 

غیرتبعیضی یا معادل آن محافظت می شود.
بواســطه تــرس از اینکــه توافقــات آتــی بــا ســایرین، بــه تضعیــف 
امتیــازات ارائــه شــده در توافــق جــاری بینجامــد، مذاکــرات متکــی 
بــر تعرفــه غیرتبعیضــی مشــروط، بــا احتمــال کمتــری بــه هــر گونــه 
ــود. از  ــن نتیجــه آن اتــالف وقــت ب توافقــی ختــم می شــد و بنابرای
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ــن 1870 و 1934  ــه بی ــان ک ــطح جه ــاری در س ــق تج 625 تواف
منعقــد شــد تنهــا 48 تــا دارای بنــد تعرفــه غیرتبعیضــی مشــروط 
بودنــد. و در بیشــتر آنهــا، تعرفــه غیرتبعیضــی نامشــروط یــک رویــه 

عملی شد.
ــده  ــی پیچی ــه غیرتبعیض ــل تعرف ــع کام ــال، درک مناف بااینح
اســت. همانگونــه کــه واالس توصیــف کــرد- ماننــد امــروز- منتقــدان 
دهــه 1930 تعرفــه غیرتبعیضــی نامشــروط اغلــب اوقــات تنهــا بــه 

یک سمت قضیه توجه داشتند:
یکــی از دالیــل اینکــه چــرا بــه بنــد تعرفــه غیرتبعیضیــدر اروپــا 
ــوارض  ــش ع ــدگان، کاه ــه تولیدکنن ــود ک ــن ب ــد ای ــه می ش حمل
ــم  ــث تعمی ــورهای ثال ــه کش ــامد ب ــب پیش ــه برحس ــی را ک گمرک
می یافــت محاســبه می کردنــد امــا گروه هــای صادرکننــده بــه 
ــش  ــه ســمت کاه ــان ب ــا توجه ش ــد ت ــدازه هشــیار نبودن ــن ان همی
تعرفه هــای خارجیــان جلــب شــود کــه صــادرات آنهــا هــم درنتیجــه 

مستحق همین شیوه برخورد می شد.

تجربه آمریکا از هنگام قانون توافق تجارت دوسویه
بیــن 1934 و 1947، آمریــکا 29 توافــق دوجانبــه جداگانــه را 
تحــت قانــون توافــق تجــارت دوســویه منعقــد کــرد و در هــر کــدام 
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قاعــده تعرفــه غیرتبعیضــی نامشــروط را اجــرا کــرد. در 1947، این 
ــام  ــد. نظ ــه گات مســتحکم ش ــرد درون چارچــوب چندجانب رویک
ــی  ــارت جهان ــازمان تج ــه س ــال 1995 ب ــه گات در س چندجانب

تبدیل شد.
ــاری  ــات تج ــری توافق ــه 1980 از پیگی ــه ده ــا میان ــکا ت آمری
ــارت آزاد  ــق تج ــتین تواف ــکا نخس ــید. آمری ــت کش ــه دس دوجانب
دوجانبــه را در 1985 بــا اســرائیل امضــا کــرد و پــس از آن در 1987 
بــا کانــادا، کــه بــا پیوســتن مکزیــک بــه تشــکیل توافــق تجــارت آزاد 
ــال 2000  ــکا از س ــد. آمری ــر ش ــمالی در 1994 منج ــکای ش آمری
دربــاره توافقــات تجــارت آزاد اضافــی مذاکــره کــرده اســت و اکنــون 

با 20 کشور )عمدتاً کوچک( چنین توافقاتی دارد.
ــات تجــارت  ــی، توافق ــن ســازمان تجــارت جهان تحــت قوانی
ــر تجــارت بیــن شــرکای تجــاری را  ــد تعرفه هــا ب آزاد مجــاز بای
ــران  ــد نگ ــل، کشــورها نبای ــن دلی ــه ای ــد. ب ــاً حــذف کن ضرورت
ــری  ــه ای بهت ــق تعرف ــه تواف ــداً ب شــوند کــه برخــی از شــرکا بع
دســت خواهنــد یافــت، چــون تعرفه هــا از همــان ابتــدا در 
ــت قوانیــن  ــه عل ــل مقــدار )صفــر( تعییــن شــده اســت. ب حداق
ــن  ــی بنابرای ــات تبعیض ــن ترتیب ــی، ای ــارت جهان ــازمان تج س
کامــاًل متمایــز از تاریــخ پرنوســان ترتیبــات آزادســازی جزئــی در 
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اروپا و جاهای دیگر قبل از 1934 است.
بــا اینحــال، روش هــای دیگــر بســیاری بــرای توافقــات تجــارت 
آزاد آتــی »بهتــر« وجــود دارد کــه امتیــازات ترجیحــی ارائه شــده در 
یــک توافــق جــاری در اقتصــاد جهانــی مــدرن را بــی ارزش می ســازد. 
ــق  ــی از طری ــی اضاف ــی ترجیح ــکان دسترس ــامل ام ــا ش مثال ه
امتیــازات غیرتعرفــه ای در حوزه هایــی ازقبیــل تجــارت خدمــات، یــا 

مالکیت فکری و حمایت از حقوق سرمایه گذار است.
ــارت آزاد  ــق تج ــرکای تواف ــتر ش ــون بیش ــورت، چ ــر ص در ه
ــت  ــوز تح ــکا هن ــارت آمری ــتر تج ــتند، بیش ــک هس ــکا کوچ آمری
ــع  ــی انجــام می شــود و بنابرایــن تاب قوانیــن ســازمان تجــارت جهان
تعرفــه غیرتبعیضــی نامشــروط اســت. نتیجه اینکــه، بیشــتر صادرات 
ــرکای  ــد ش ــطه تعه ــا بواس ــی، تنه ــاورزان آمریکای ــرکت ها و کش ش
تجــاری بــه تعرفــه غیرتبعیضــی کــه نظــام ســازمان تجــارت جهانــی 

ارائه می دهد حمایت می شود.

داللت هایی برای زمان حال
تاریــخ حکایــت از ایــن دارد کــه رویکــرد دوجانبــه بــه آزادســازی 
تجــارت خیلــی خــوب عمــل نمی کنــد. گرایــش بالقــوه ترامــپ بــه 
ســمت مذاکــرات دوجانبــه و تبعیضــی بــه دام همــان مســائل 
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چانه زنــی خواهــد افتــاد کــه مذاکره کننــدگان قبــل از 1934 
گرفتارش شدند.

ــه  ــه نســبت ب ــد ک ــدرن شــاید درس بگیرن شــرکای تجــاری م
ــه  ــوع تعرف ــی از ن ــدون ضمانت های ــکا ب ــا آمری ــی ب ــه چانه زن نتیج
ــه ای اســت  ــازات غیرتعرف غیرتبعیضــی نامشــروط، کــه شــامل امتی
ــالت  ــه معام ــود دارد ک ــن وج ــرس از ای ــون ت ــند چ ــاط باش محت
آینــده ترامــپ بــا ســایرین، ارزش امتیــازات آنهــا را پاییــن بیــاورد. 
ــی  ــه غیرتبعیض ــوع تعرف ــابه از ن ــت مش ــدون ضمان ــالوه، ب ــه ع ب
نامشــروط از طــرف دیگــر، هیــچ چیــزی وجــود نــدارد تــا شــرکای 
ــده  ــالت آین ــنهاد دادن معام ــکا را از پیش ــارت آزاد آمری ــق تج تواف

بهتر با سایر کشورها بازدارد.
اینگونــه بــه نظــر می رســد کــه انگیــزه رئیــس جمهــور ترامــپ 
از مذاکــره کــردن بــه شــکل توافقــات دوجانبــه، ناشــی از بــاور وی 
ــر  ــوی بهت ــه نح ــک، ب ــه ی ــک ب ــی ی ــه چانه زن ــت ک ــن اس ــه ای ب
خواهــد توانســت شــرایط مطلوبــی بــرای آمریــکا بوجــود آورد. امــا 
ــازی حاصــل جمــع صفــر  ــه شــکل ب ــه معامــالت تجــاری ب ــگاه ب ن
ــرد کــه  ــگاه برد-ب ــه جــای ن ــا اســت«- ب ــان م ــا، زی ــرد آنه کــه »ب
ــه  ــود- ب ــیم می ش ــن تقس ــن طرفی ــوب بی ــق خ ــک تواف ــع ی مناف

دالیل متعدد به معامالت تجاری بهتر منجر نمی شود.



63

اول آنکــه، هنگامــی کــه بــه مذاکــرات تجــاری می رســیم، 
ــاًل  ــل کام ــی طــرف مقاب ــی و رجزخوان ــه الف زن کشــورها نســبت ب
ــالت شــاید اثربخشــی آن  ــواع معام ــه در ســایر ان ــد ک آگاهــی دارن
اثبــات شــده باشــد. مواضــع آنهــا در اینجــا بــه آســانی تحــت تأثیــر 
ــه  ــی را در ده ــن فنون ــی چنی ــورهای اروپای ــرد: کش ــرار نمی گی ق
1930 امتحــان کردنــد هنگامــی کــه در تــالش بــرای تاثیرگذاشــتن 
ــود  ــای خ ــا تعرفه ه ــتانه چانه زنی ه ــش رو، در آس ــرات پی ــر مذاک ب
را بشــدت افزایــش می دادنــد. شــرکای مذاکره کننــده آنهــا بســرعت 
ــه  ــد؛ نتیج ــی می بردن ــی« پ ــای چانه زن ــن »تعرفه ه ــت ای ــه ماهی ب
اینکــه، قوانیــن صریحــی نوشــته شــد تــا در هــر دو قانــون توافقــات 
تجــارت دوســویه و گات یــا ســازمان تجــارت جهانــی جــای گیــرد و 

جلوی استفاده از تعرفه های چانه زنی گرفته شود.
و دوم اینکــه، هیــچ »نیــروی پلیــس« بین المللــی وجــود نــدارد 
کــه کشــورها را وادار کنــد تــا از قواعــد هــر توافــق تجــاری پیــروی 
کننــد، بلکــه همــه کشــورها بایــد منافعــی در معامله داشــته باشــند. 
ــع  ــه مناف ــوند ک ــق می ش ــی موف ــا هنگام ــاری تنه ــات تج توافق
دوجانبــه کشــورها در اطاعــت از ایــن قوانیــن باشــد. بنابرایــن، حتــی 
اگــر- از طریــق الف زدن و رجزخوانــی- آمریــکا در مذاکــره »بهترین 
ــرای  ــی ب ــی اندک ــد و بازده ــق می ش ــودش موف ــرای خ ــق« ب تواف
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ــا دردســرهای جــدی  ــاً ب شــرکای خــود برجــای می گذاشــت، قطع
ــد  ــا قواع ــرد ت ــالش می ک ــه ت ــد ک ــرو می ش ــیر روب ــه مس در ادام

توافقنامه را اجرا کند.
چانه زنی هــای  تعقیــب  بــرای  ترامــپ  محرک هــای  ســایر 
ــاری  ــرکای تج ــذاری ش ــد هدفگ ــه قص ــراً ب ــه ظاه ــاری دوجانب تج
بــوده اســت کــه آمریــکا کســری تجــاری دوجانبــه ســنگینی بــا آنهــا 
دارد و مذاکــره کــردن بــرای میــزان تعرفــه »دوســویه یــا معاملــه بــه 
مثلی تــر« بــا ایــن شــرکا اســت تــا عــدم توازن هــا را کاهــش دهــد. 

اما این تفکر نیز به دو دلیل اشتباه است.
نخســت، معاملــه بــه مثلــی موفقیت آمیــز کــه در نظــام تجــاری 
دوجانبــه گنجانــده شــده اســت دوبــاره یــک شــکل مقابلــه بــه مثلی 
ــان  ــه یکس ــای تعرف ــر نرخ ه ــن بیانگ ــت. ای ــل اول اس ــوع تفاض از ن
ــه 2.5  ــکا تعرف ــر آمری ــه اگ ــت، ک ــورها نیس ــن کش ــویه در بی دوس
ــه 2.5  ــد تعرف ــم بای ــن ه ــس چی ــودرو دارد، پ ــر خ ــدی ب درص

درصدی برای خودرو داشته باشد.
ــق  ــاری از طری ــای تج ــدم توازن ه ــکل ع ــل مش ــه، ح دوم اینک
توافقــات تجــاری، از نظــر اقتصــادی بی معناســت. عــدم توازن هــای 
تجــاری چندجانبــه نشــانگر تفــاوت بیــن ســطوح ملــی پس انــداز و 
ســرمایه گذاری اســت کــه بــا تعرفه هــا و سیاســت تجــاری ارتباطــی 
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ــبی و  ــت نس ــر مزی ــه بیانگ ــاری دوجانب ــوازن تج ــدم ت ــدارد. و ع ن
الگوهــای تجــارت اســت کــه اگــر مســدود شــود اجــازه نخواهــد داد 

آمریکا از این مزایا برخوردار شود.
بــا همــه اینهــا، آمریــکا و نظــام تجــارت جهانــی بــا چالش هایــی 

مواجه هستند.
آیــا ســازمان تجــارت جهانــی بــا »مشــکل جــدی دیرآمده هــا« 
ــل، هنــد و  مواجــه اســت کــه بازارهــای مهــم نوظهــور ماننــد برزی
چیــن بــه علــت ورود نســبتاً جدیدتــر بــه اقتصــاد جهانــی، 
ــد نســبت  ــکا وضــع می کنن ــر صــادرات آمری ــری ب ــای باالت تعرفه ه
بــه آنچــه آمریــکا تحمیــل می کنــد؟ کلیــد حــل ایــن موضــوع شــاید 
ارتبــاط کمتــری بــا چگونگــی »همــوار کــردن زمیــن بــازی« داشــته 
باشــد بلکــه در عــوض بــه چگونگــی مهــار کــردن معاملــه بــه مثــل 
ــه  ــل توج ــاری قاب ــازی تج ــه آزادس ــه ب ــط دارد ک ــل اول رب تفاض
کشــورهای صنعتــی منجــر شــد و زیــر نظــر گات و ســپس ســازمان 

تجارت جهانی شروع شد.
بــه عــالوه، چگونــه ایــن نظــام یــک اقتصــاد غیربــازاری بــزرگ 
ــر اصــول  ــه و قواعــدی کــه ب ماننــد چیــن را درون نظــام چندجانب

بازار بنا شده است ادغام می کند؟
شــاید بــه یــک توافــق جدیــد دربــاره تجــارت نیــاز باشــد تــا بــه 
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ایــن چالش هــا و ســایر چالش هــا توجــه کنــد. امــا مســائلی کــه بــا 
ــه  ــه ب ــروط و »مقابل ــی نامش ــه غیرتبعیض ــه تعرف ــکا ب ــد آمری تعه
و 1940 حــل شــد  در دهه هــای 1930  اول«  تفاضــل  مثلــی 
ــاور  ــه ب ــی نیســت ک ــچ دلیل ــم وجــود دارد. هی ــروز ه ــان ام همچن
ــاری  ــای ج ــل چالش ه ــی در ح ــه و تبعیض ــرد دوجانب ــم رویک کنی
ــه  ــم ســابقه پیــش از 1934 را ب ــود. و اگــر بخواهی ــر خواهــد ب مؤث
عنــوان راهنمــا در نظــر بگیریــم، چنیــن رویکــردی حتــی بســیاری 

از منافع حاصله را برباد می دهد.
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مــا  و  اســت...  عادالنــه  تجــارت  می خواهیــم  مــا  آنچــه 
ــا  ــته باشــیم ام ــا کشــورها داش ــه ب ــم برخــوردی عادالن می خواهی

آنها باید با ما عادالنه برخورد کنند.

رئیس جمهور دونالد ترامپ
نگرانــی مــن از ایــن اســت کــه ایــن منطقــه را بــه چیــن واگذار 
ــوب  ــکا خ ــرای آمری ــزی ب ــن چی ــن چنی ــر م ــه نظ ــم ... و ب کنی

نیست.

سناتور جان مک کین.
ــکا  ــاد آمری ــترده تر در اقتص ــوالت گس ــایر تح ــیون و س اتوماس
ــت  ــرای امنی ــا ب ــن تضمین ه ــاره بهتری ــی درب ــش های اساس پرس
ــر  ــت. از نظ ــه اس ــب وکار برانگیخت ــی کس ــای پویای ــغلی و ارتق ش
سیاســی وسوســه کننده اســت انگشــت اتهــام را بــه ســمت 
ــا برخــی کشــورها در  ــاً ب ــه- خصوص کســری های تجــاری دوجانب
حــوزه آســیا و اقیانوســیه- نشــانه رویــم و بــه الک حمایت گرایــی 
دهــه 1930 فــرو رویــم و از ایــن شــرکای تجــاری بــه عنــوان متهم 
ــد  ــکا نمی توان ــه آمری ــت اینســت ک ــم. واقعی ــتفاده کنی ــی اس اصل

هزینه چنین خطایی را تحمل کند.
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ــه آســیا-  ــان از منطق حــدود 40 درصــد رشــد اقتصــادی جه
اقیانوســیه بدســت می آیــد. در ایــن منطقــه چهــار تــا از 10 
شــریک تجــاری اصلــی آمریــکا و پنــج متحــد پیمان هــای 
تجــاری اش حضــور دارنــد. تقریبــاً یــک ســوم تجــارت آمریــکا بــا 

کشورهای حوزه اقیانوس آرام انجام می شود.
ــه  ــده طبق ــارد مصرف کنن ــدود 3.2 میلی ــال 2030، ح در س
ــوه  ــازاری بالق ــه ب ــرد، ک ــد ک ــی خواهن ــیا زندگ ــط در آس متوس
ــا  ــش تنش ه ــا افزای ــت. ب ــی اس ــای آمریکای ــرای بنگاه ه ــم ب عظی
بــر ســر اختالفــات قلمرویــی، تهدیدهــای هــرروزه جنــگ هســته ای 
از ســوی کــره شــمالی، و پنجــره فرصــت بســرعت در حــال بســته 
و  آزاد  تجــارت  آمریکایــی  آرمان هــای  بــرای تحکیــم  شــدن 
منصفانــه، حضــور قــوی آمریــکا در ایــن منطقــه از هــر دو جنبــه 
شــکوفایی اقتصــادی و تضمیــن ثبــات جهانــی هرگــز بیــش از ایــن 

حیاتی نبوده است.
ــاز هســتند و  ــا در آســیا ب ــه بازاره ــم ک ــان یابی ــه اطمین چگون
قوانیــن تجــارت هــم شــانس و فرصتــی منصفانــه در اختیــار هــر دو 
بنگاه هــا و کارگــران آمریکایــی می گــذارد؟ یــک رویکــرد، پایبنــدی 
بــه توافــق بــر ســر حمایت هــای قــوی و مبنایــی از کارگــران بــرای 
ــه  ــژه ب ــا توجــه وی ــازار ب ــه ب همــه کشــورها، افزایــش دسترســی ب
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کســب وکارهــای کوچــک و متوســط و کشــاورزان، و جلوگیــری از 
ــت  ــورد حمای ــی و م ــای دولت ــه بنگاه ه ــت ناعادالن ــج و حمای تروی
دولــت اســت. رویکــرد دیگــر ســرمایه گذاری ســنگین در تحصیــالت 
و زیرســاخت ها اســت تــا کارگــران را بــه منابعــی مجهــز کنــد کــه 
بــرای رشــد و بالندگــی در یــک اقتصــاد فنــاوری پیشــرفته بــه آنهــا 
نیــاز دارنــد. توافقــات تجــاری کــه ایــن قواعــد را تثبیــت می کننــد- 
ــت اجرایــی می دهنــد- در ترکیــب  ــی را ضمان و ایــن شــروط قانون
بــا سیاســتگذاری داخلــی کــه روی کارگــران ســرمایه گذاری 
می کنــد یــک ابــزار مهــم بــرای منافــع تجــاری بلندمــدت آمریــکا 
در ایــن منطقــه هســتند کــه می توانــد از مشــاغل دارای حقــوق و 

مزایای مناسب در آمریکا حمایت و پشتیبانی کند.
آمریــکا بــه مــدت بیــش از 70 ســال قــدرت اصلــی در حــوزه 
ــن کشــور از  ــه ای ــاری ک ــات تج ــوده اســت. توافق ــوس آرام ب اقیان
آنهــا دفــاع می کــرده اســت- شــامل گات و ســازمان تجــارت 
جهانــی- بنیانــی بــرای رشــد اقتصــادی بیشــتری بــوده اســت کــه 
ــت.  ــون روی داده اس ــی دوم تاکن ــگ جهان ــه از جن ــن منطق در ای
دولــت ترامــپ درحالیکــه نقــش آینــده آمریــکا در آســیا را بازبینــی 
ــم  ــوه مه ــی بالق ــف تاریخ ــه عط ــک نقط ــا ی ــک ب ــد، این می کن

مواجه است.
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چرا توافقات تجاری با آسیا، برای کارگران آمریکایی مهم است
ــن  ــن شــدن از ای ــک شــیوه مطمئ ــران. ی توانمندســازی کارگ
ــزی،  ــد مال ــورهایی مانن ــه در کش ــب وکارهایی ک ــه کس ــه ک قضی
ویتنــام، و جاهــای دیگــر فعالیــت می کننــد وارد مســابقه کاهــش 
ــوق  ــدن حق ــوند گنجان ــروی کار نمی ش ــی نی ــتمزدها و ایمن دس
اساســی کارکنــان بــه درون متــن توافقــات تجــاری و اجرایی پذیــر 
ــکام  ــدور اح ــوع ص ــا موض ــض آنه ــگاه نق ــت. آن ــا اس ــردن آنه ک
قضایــی بین المللــی می شــود و آمریــکا می توانــد مجــاز بــه 
بســتن تعرفــه بــر صــادرات آنهــا باشــد تــا زمانــی کــه رفتارشــان را 
ــتر  ــه بیش ــورها هرچ ــن کش ــه، ای ــر اینک ــد. مهم ت ــح کنن تصحی
ــد شــد- حــق  ــی خواهن ــای آمریکای ــرش ارزش ه ــه پذی ــد ب متعه
حقــوق  مســتقل؛  اتحادیه هــای  طریــق  از  چانه زنــی جمعــی 
آشــکارا قانونــی بــرای محیــط کار ایمــن و ســالم؛ حداقــل دســتمزد 
عادالنــه؛ و ممنوعیــت کار کــودکان، کار اجبــاری، و قاچــاق انســان. 
ــی و  ــق چانه زن ــت ســازنده از طری راهــکار اساســی حضــور و دخال

مذاکره در قالب توافقات تجاری است.
میــدان را بــه کشــورهای درحــال توســعه واگــذار کــردن. آیــا 
ــتمزدهای  ــیایی دس ــعه آس ــال توس ــورهای در ح ــه کش ــون ک چ
ــه  ــد ب ــک تهدی ــی ی ــه تنهای ــه ب ــن منطق ــد ای ــری دارن پایین ت



اقتصاد در عصر جدید72

ــزوده  ــع، ارزش اف ــی محســوب می شــود؟ در واق ــران آمریکای کارگ
حقیقــی کــه در بخــش تولیــدات کارخانــه ای آمریــکا خلــق 
ــراع  ــا اخت ــا ب ــت، ام ــوده اس ــل ب ــتر از قب ــاً بیش ــود تقریب می ش
ابزارهــای فناورانــه جدیــد، شــرکت ها حــاال می تواننــد کاالی 
ــر  ــه ب ــاری ک ــد. فش ــد کنن ــر تولی ــر کمت ــداد کارگ ــا تع ــتر ب بیش
دســتمزدهای کارگــران طبقــه متوســط وارد می شــود یــک پدیــده 
ــر و  ــه تغیی ــاالً ب ــکا اســت و احتم ــی خــارج از آمری گســترده، حت
تحــول در مشــاغل بواســطه پیشــرفت فنــاوری و اتوماســیون ارتباط 
دارد. آمریــکا بــا تجهیــز کارگــران خــود بــه مهارت هــای مناســب و 
ــن  ــل ای ــرای ح ــتری ب ــای بیش ــت کاره ــع، می توانس ــایر مناب س

چالش انجام دهد.
ــی جــدی در مهارت هــا بیــن آنچــه  در حــال حاضــر ناهمخوان
ــکا عرضــه  ــروی کار آمری ــد و آنچــه نی ــان تقاضــا می کنن کارفرمای
ــت و  ــه رف ــوده، ک ــاخت های فرس ــود؛ زیرس ــده می ش ــی دارد دی م
آمــد کارگــران آمریکایــی بــه محــل کار خــود یــا یافتــن روش هــای 
ــه محــل کار، اگــر کــه تغییــر شــغل دهنــد، را  ــد رســیدن ب جدی
ــب  ــه و اغل ــه پرهزین ــودکان ک ــت از ک ــد؛ مراقب ــخت تر می کن س
کــم کیفیــت اســت و بســیاری از خانواده هــای دارای کــودک را از 
مشــارکت کامــل در نیــروی کار بازمــی دارد؛ و نــرخ روبــه کاهــش 
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ــر  ــرای تغیی ــران ب ــر کارگ ــای کمت ــه فرصت ه ــه ب ــی، ک کارآفرین
ــه کارکنــان  ــان نســبت ب ــازاری بیشــتر کارفرمای شــغل و قــدرت ب

خود منجر می شود.
هــر کــدام از ایــن عوامــل، کارگــران آمریکایــی را هنگاممواجهه 
بــا فناوری هــای جدیــد در محــل کار، در شــرایط نامســاعدی قــرار 
می دهــد، امــا قطــع ارتبــاط بــا بازارهــای جهانــی کمکــی بــه حــل 

هر کدام از این چالش ها نمی کند.
بــه تعلیــق درآمــدن تجــارت بــا آســیا، کارگــران آمریکایــی را از 
ــت  ــد. نخس ــرار می ده ــوب ق ــرایط نامطل ــف در ش ــات مختل جه
ــه در  ــی ک ــای آمریکای ــرای بنگاه ه ــد را ب ــای تولی ــه، نهاده ه اینک
ــتند  ــات هس ــا و خدم ــی کااله ــای جهان ــت در بازاره ــال رقاب ح
گرانتــر می ســازد. دوم اینکــه، شکســت در پیشــبرد توافقــات 
ــروش  ــد، ف ــال رش ــرعت در ح ــه س ــه ب ــن منطق ــاری در ای تج
بنگاه هــای آمریکایــی بــه آنجــا را مشــکل تر می ســازد، و در 
باعــث  بزرگتــر  بازارهــای  انگیــزه کــه وجــود  ایــن  نتیجــه 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در نــوآوری می شــود و بــه 
ــن مســئله  ــرد. ای ــد ک ــد می انجامدفروکــش خواه مشــاغل پردرآم
ــا بنگاه هــای  مهمــی اســت چــون کــه صادرکننــدگان در قیــاس ب
غیرصادراتــی، بطــور میانگیــن 12 تــا 20 درصــد دســتمزد بیشــتر، 
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خصوصاً به کارگران خط تولید می پردازند.
ســوم، اگــر آمریــکا قوانیــن تجــارت بــرای ایــن منطقــه را بــه 
پیــش نبــرد ســایر کشــورها ایــن کار را خواهنــد کــرد. در اینصورت 
3.4 میلیــون مشــاغل آمریکایی هایــی کــه در خدمــت صــادرات بــه 
منطقــه آســیا اقیانوســیه هســتند و احتمــاالً تعــداد بیشــتری را بــه 
خطــر می انــدازد چــون اثــرات گســترده تر بــر صنایعــی می گــذارد 

که آنها کار می کنند.

چرا توافقات تجاری با آسیا، برای بنگاه ها و کشاورزان آمریکایی 
مهم است

آســیا  در  تجــاری  موانــع  بــا  آمریکایــی  صادرکننــدگان 
ــا ســریعترین  مواجه انــد. اگرچــه ایــن منطقــه یکــی از بازارهــای ب
رشــد در جهــان اســت، کشــورهای آســیایی اغلــب موانــع تجــاری 
را حفــظ می کننــد کــه بــر گروه هــای تجــاری آمریکایــی خواهــان 
ــا  ــذارد. آن ه ــی می گ ــر نامطلوب ــا تأثی ــن بازاره ــه ای ــی ب دسترس
ــکا  ــه آمری ــبت ب ــر نس ــیار باالت ــای بس ــن تعرفه ه ــب میانگی اغل
ــه ای  ــر تعرف ــع غی ــا موان ــن ام ــمی پایی ــای اس ــا تعرفه ه ــد، ی دارن
ــی از  ــد کــه عمــاًل اجــازه حضــور محصــوالت آمریکای ــی دارن باالی
خــودرو گرفتــه تــا مــواد کشــاورزی، همچنیــن صــادرات خدمــات 
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هر روز مهمترشده آمریکا را نمی دهد.
احتمــال زیــادی مــی رود کــه توافقــات تجــاری تنهــا راه چــاره 
تبعیــض بالقــوه موجــود علیــه منافــع صادراتــی آمریــکا در ایــن 
منطقــه باشــند. شــبکه مناطــق تجــارت آزاد و ســایر رفتارهایویــژه 
کــه در سراســر شــرق آســیا وجــود دارد بــه تولیدکننــدگان چینی 
ــی نســبت  و بســیاری از دیگــر کشــورها امــکان معامــالت مطلوب
ــال  ــن مث ــت. ژاپ ــکا داده اس ــد آمری ــات تولی ــا و خدم ــه کااله ب
عملــی از یــک بــازار پرســود اســت کــه بنگاه هــای آمریکایــی در 
ــوزه  ــاری ح ــرکای تج ــایر ش ــه س ــبت ب ــر نس ــت نابراب موقعی

اقیانوس آرام قرار دارند.
چندجانبه گرایــی شــاید ضــروری باشــد. ژاپــن در حــال حاضــر 
بــه چیــن بــه عنــوان یــک کشــور در حــال توســعه تحــت جــدول 
تعرفــه »نظــام ترجیحــات تعمیــم یافتــه« نــگاه می کنــد، و امــکان 
ــن  ــد. ژاپ ــور می ده ــن کش ــه ای ــژه را ب ــه وی ــا تعرف ــی ب دسترس
ــق  ــه، از طری ــورهای منطق ــر کش ــیاری از دیگ ــا بس ــن ب همچنی
ــه  ــک توافقنام ــه آن(1 ی ــیا )آس ــرق آس ــوب ش ــل جن ــه مل اتحادی
تجــارت آزاد دارد. ژاپــن در مذاکــرات »شــراکت اقتصــادی جامــع 

1.  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
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منطقــه ای بــه رهبــری چین«2کــه هنــوز در مرحلــه تکمیــل اســت، 
نامیــده  عــالوه 6«3  بــه  آن  »آســه  عنــوان  بــه  اغلــب  امــا 
ــا  ــد ت ــث ش ــن باع ــور ژاپ ــن حض ــدی دارد؛ ای ــودحضور ج می ش
تبعیض هــای خاصــی را کــه بــرای ملــل آســه آن قائــل شــده بــود 
ــر  ــن بیانگ ــد. ای ــم ده ــر تعمی ــور دیگ ــن کش ــن و چندی ــه چی ب
چالش هــای اضافــی بــرای صــادرات آمریــکا بــه ژاپــن، در صنایعــی 
ــایر  ــا س ــی ی ــا چین ــا بنگاه ه ــی ب ــه شــرکت های آمریکای اســت ک
رقابــت  منطقــه ای«  جامــع  اقتصــادی  کشــورهای »شــراکت 

می کنند.
ــراکت اقتصــادی  ــر »ش ــک بررســی مشــخص شــد اگ در ی
ــق تجــارت  ــدون تواف ــن، ب ــری چی ــه رهب ــه ای« ب جامــع منطق
آزاد آمریــکا بــا ژاپــن، پیــش بــرود، صــادرات 78 صنعــت 
ــزار  ــغل و 360 ه ــون ش ــه 12 میلی ــی- ک ــای آمریکای کااله
تشــکیالت کســب وکار در آمریــکا را دربرمی گیــرد- بــه تنهایــی 
در ژاپــن بــه خطــر خواهــد افتــاد. بازدیــد پنــس معــاون رئیــس 
ــادی  ــط اقتص ــت رواب ــر اهمی ــل، ب ــن در آوری ــور از ژاپ جمه
آمریــکا بــا ژاپــن تاکیــد دارد و نشــانه امیــد بــرای یــک توافــق 

2.  Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
3.  ‘ASEAN + 6’
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تجاری دوجانبه طی دولت ترامپ است.
امــا ژاپــن بــه هــر دو دلیــل کارایــی و امنیــت منطقــه ای، اینــک 
بــر اهمیــت رویکــرد چندجانبــه در این منطقــه تاکیــد دارد. مقامات 
ــرات  ــرکت در مذاک ــرای ش ــتان ب ــوت از انگلس ــکان دع ــی ام ژاپن
معاهــده تجــاری اقیانــوس آرام را مطــرح کردنــد، کــه یــک توافــق 
تجــاری بــا اســتاندارد باالیــی اســتو ترامــپ مختصــری پــس از روی 
کار آمــدن از آن خــارج شــد. ایــن مقامــات همچنیــن بــه تازگــی 
ــکا،  ــا آمری ــه ب ــق دوجانب ــک تواف ــن در ی ــه ژاپ ــد ک ــاره کردن اش
نمی توانســت بــه چنیــن شــرایط مطلوبــی دســت یابــد آنگونــه کــه 
ــاً در  ــوس آرام، خصوص ــوری اقیان ــد کش ــاری چن ــده تج در معاه
ــن  ــه همچنی ــرد چندجانب ــده اســت. رویک ــره ش کشــاورزی، مذاک
ــی  ــای آمریکای ــرای بنگاه ه ــدأ را ب ــد از مب ــا قواع ــدن ب ــار آم کن
ــه  ــه ب ــدون توج ــه را، ب ــات دوجانب ــه توافق ــازد، ک ــر می س ارزانت
ــا چــه دقتــی طراحــی شــده باشــد، در عمــل  اینکــه قواعدشــان ب

پیچیده می سازد.
ــره-  ــارت آزاد ک ــق تج ــره« تواف ــد مذاک ــالوه، »تجدی ــه ع ب
آمریــکا، بــه توانایــی آمریــکا در رســیدن بــه هــر توافــق دوجانبــه 
ــد. اگرچــه کســری  ــن منطقــه بشــدت آســیب می زن ــد در ای جدی
ــرا  ــه اج ــگام ب ــی از هن ــره جنوب ــا ک ــکا ب ــه آمری ــاری دوجانب تج
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ــش  ــکا در 2012 افزای ــره- آمری ــارت آزاد ک ــق تج ــدن تواف درآم
یافتــه اســت، چنیــن افزایشــی عمدتــاً بــه علــت تفــاوت در 
ــارت  ــیون تج ــت. کمیس ــوده اس ــور ب ــد دو کش ــیرهای رش مس
بین الملــل آمریــکا بــرآورد می کنــد اگــر توافــق تجــارت آزاد 
ــه  ــاری دوجانب ــری تج ــد، کس ــرا درنمی آم ــه اج ــکا ب ــره- آمری ک
ــی  ــاً 16 میلیــارد دالر بیشــتر از آن ــی تقریب ــا کــره جنوب ــکا ب آمری

می شد که با این توافق حاصل شده است.
ــاری  ــازاد تج ــات، دارای م ــش خدم ــکا در بخ ــات. آمری خدم
کلــی اســت، بخشــی کــه 80 درصــد کل نیــروی کار آمریــکا در آن 
ــچ  ــه هی ــات ب ــه کار هســتند. بااینحــال، تجــارت خدم مشــغول ب
وجــه بیشــتر توافقــات تجــاری موجــود را پوشــش نمی دهــد؛ ایــن 
ــای  ــه بازاره ــکا ب ــات آمری ــادرات خدم ــاره ص ــاً درب ــئله قطع مس
خارجــی بســرعت در حــال رشــد صــادق اســت. مذاکره کننــدگان 
تجــاری آمریــکا می توانســتند هــدف را بــر دیجیتالی ســازی 
ــوی  ــد، جل ــی بگذارن ــوارض گمرک ــدون ع ــوالت ب ــان محص جری
ــا الزامــات محلی ســازی داده هــا کــه  انتقــال اجبــاری فناوری هــا ی
تــا  می کننــد  اســتفاده  اوقــات  برخــی  خارجــی  دولت هــای 
فناوری هــای بخــش خصوصــی را تصاحــب کننــد یــا نفــوذ بــه بــازار 
ــزم  ــاری را مل ــرکای تج ــد، ش ــازند بگیرن ــخت تر س ــی را س داخل
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ــی  ــا از محرمانگ ــد ت ــا را بدهن ــازی داده ه ــازه رمزینه س ــد اج کنن
اســرار تجــاری و معامــالت مصرف کننــده مطمئــن شــوند و معمــوالً 

تجارت الکترونیکی را ترویج کنند.
بنگاه هــای کوچــک و متوســط. عــده بســیاری تجــارت 
خارجــی را عمدتــاً قلمــرو بنگاه هــای خیلــی بــزرگ تصــور 
ــزرگ  ــای ب ــه بنگاه ه ــت ک ــت اینس ــه واقعی ــد. درحالیک می کنن
ــد، 98  ــکیل می دهن ــکا را تش ــادرات آمری ــی از ص ــش بزرگ بخ
درصــد صادرکننــدگان آمریکایــی و 97 درصــد واردکننــدگان 
آمریکایــی، بنگاه هــای کوچــک و متوســط انــدازه هســتند. تمرکــز 
انحصــاری بــر بنگاه هــای بــزرگ و جریان هــای کالن اشــتباه 
اســت. فرصــت مشــارکت در بازارهــای صادراتی و دسترســی آســان 
بــه نهاده هــای وارداتــی باعــث می شــود تــا ســرمایه گذاری و 
نــوآوری در بیــن مولدتریــن بنگاه هــای کوچــک و متوســط تقویــت 
شــود، بــه گســترش منافــع تجــارت در ســطحی وســیع و افزایــش 
رشــد بهــره وری کمــک می کنــد. بیشــتر صادرکننــدگان تنهــا بــا 
ــردرآوردن از  ــه س ــون ک ــد چ ــاط دارن ــی ارتب ــازار خارج ــک ب ی
ــاوت،  ــان متف ــا زب ــازاری ب ــاً ب ــد، خصوص ــازار جدی ــد در ب قواع
می توانــد خیلــی پرهزینــه باشــد. در صــورت وجــود توافــق 
تجــاری چندجانبــه در ایــن منطقــه، قواعــد حضــور اقتصــادی در 



اقتصاد در عصر جدید80

ــه شــکل اســتاندارد درمی آیــد و اطمینــان  ــازار ب ــادی ب تعــداد زی
می دهــد کــه گزارش هــا بــه شــکل برخــط بــه انگلیســی منتشــر 
می شــوند. چنیــن وضعیتــی باعــث می شــود تــا بنگاه هــای 
ــد  ــادرات کنن ــازار ص ــن ب ــه چندی ــد ب ــان تر بتوانن ــر آس کوچک ت
چــون کــه آنهــا تنهــا نیــاز اســت مجموعــه قواعــد واحــدی بــرای 
ــر  ــد. ه ــه کشــورهای شــرکت کننده را بیاموزن ــه هم دسترســی ب
ــش  ــدری را کاه ــا بن ــی ی ــای گمرک ــه تاخیره ــه ای ک توافقنام
ــد،  ــج می کن ــای تســهیل تجــارت را تروی ــایر ابزاره ــد و س می ده
همچنیــن اقدامــات ویــژه بــرای تحویــل ســریع دارد، امــکان حمل 
کاال بــه خریــداران در آســیا را بــرای بنگاه هــای کوچک تــر 
آســان تر می کنــد، و ایــن اطمینــان حاصــل می شــود کــه منافــع 
تجــارت در ســطحی گســترده بیــن بنگاه هــای آمریکایــی بــا هــر 

اندازه ای توزیع شده است.

حل مشکل دیرآمده ها، و نگرانی های جدید ناشی از ادغام چین
ــب  ــو مرت ــن س ــه ای ــه 1950 ب ــرفته از ده ــای پیش اقتصاده
تعرفه هــا بــر کاالهــای ســاخته شــده را پاییــن آورده انــد، و بنابرایــن 
آنهــا چیــزی ندارنــد تــا بــه عنــوان اهــرم بــرای ترغیــب 
ــه  ــا ک ــد ت ــتفاده کنن ــرات اس ــر در مذاک ــرکت کنندگان جدیدت ش
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ــه  ــه ب ــی ک ــد- موضوع ــن آورن ــان را پایی ــم تعرفه هایش ــا ه آنه
عنــوان »مشــکل دیرآمده هــا« مطــرح اســت. بــه عالوه پرســش های 
مهمــی وجــود دارد کــه چگونــه اقتصادهــای نوظهــور را بــه ویــژه 
بــرای کنــار گذاشــتن یارانه هــا بــه تولیــد دولتــی و ســایر 
حمایت هامتقاعــد کنیــم، در شــرایطی کــه آنهــا شــرکت کنندگان 
ــن  ــوند، در عی ــور می ش ــاری قاعده-مح ــای تج ــدر نظام ه بزرگتری

حال که ویژگی های اقتصاد غیربازاری را حفظ می کنند.
بــا توجــه بــه افزایــش به هم وابســتگی اقتصــادی و ژئوپلیتیکــی 
ــرات  ــکان مذاک ــات ام ــی اوق ــن، برخ ــد چی ــورهایی مانن ــا کش ب
دوجانبــه بــرای حــل مشــکالتی ماننــد اضافــه ظرفیــت تولیــد در 
فــوالد، آلومینیــوم، یــا ســایر صنایــع، کــه فایده برنــدگان بلندمــدت 

از حمایت دولت هستند، وجود ندارد.
ــه رشــد اقتصــادی خــود ادامــه  ــکا همچنــان ب ــا اینکــه آمری ب
می دهــد امــا چــون ســایر کشــورها بــر چالش هــای پــس از جنــگ 
ــک  ــا ی ــون تنه ــکا اکن ــدازه آمری ــد، ان ــه کرده ان ــی دوم غلب جهان
ــع  ــه موان ــت ک ــن هس ــکان ای ــت. ام ــی اس ــاد جهان ــم اقتص پنج
تجــاری در آمریــکا پیــاده شــود تــا جلــوی ورود فــوالد و آلومینیــوم 
وارداتــی بــه بــازار آمریــکا را گرفــت. در عیــن حــال، چنیــن موانعی 
همزمــان صنایــع آمریکایــی را کــه از ایــن نهاده هــا اســتفاده 
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می کننــد در شــرایط واقعــاً نامطلوبــی قــرار می دهــد چــون 
ــغل  ــا ش ــا میلیون ه ــی ب ــه صنایع ــا را، ک ــد آنه ــای تولی هزینه ه

هستند، نسبت به رقبایشان در سایر جاها افزایش می دهد.
ــد  ــته و نیازمن ــر گذاش ــی تأثی ــازار جهان ــر ب ــکالت ب ــن مش ای
اقــدام جامــع از طریــق مذاکــرات چندجانبــه اســت. مجمــع جهانی 
ــک  ــه ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی، ی ــوالد وابســته ب ف
ــه  ــی ک ــه هنگام ــت ک ــه اس ــات چندجانب ــن اقدام ــه از چنی نمون
ــده  ــد فای ــده اســت، مفی ــف ش ــا متوق ــایر مکان ه پیشــرفت در س
ــکیل  ــت تش ــی درخواس ــوم بتازگ ــت آلومینی ــت. صنع ــوده اس ب
چنیــن مجمعــی بــرای آلومینیــوم داد. برخــی اســتدالل می کننــد 
کــه ســازمان تجــارت جهانــی نیــز انعطــاف کافــی دارد تا وســیله ای 
بــرای حــل مشــکل دیرآمده هــا باشــد، اگــر کــه می توانســت فراتــر 
ــن  ــر ای ــود را ب ــت خ ــد و هم ــت کن ــه حرک ــت دور دوح از بن بس
ــت و  ــرن بیس ــد ق ــرات جدی ــه کار مذاک ــه برنام ــت ک می گذاش

یکمی را در دست بگیرد.
مذاکــرات تجــاری منطقــه ای و چندجانبــه می توانــد اهرم هــای 
بیشــتری در اختیــار آمریــکا و ســایر کشــورها قــرار دهــد نســبت 
بــه آنچــه آنهــا در محیــط دوجانبــه دارنــد، تــا رفتــار مناســب بــرای 
ــام  ــت نظ ــا را تح ــازند، آن ه ــه س ــی را نهادین ــرکت های دولت ش



83 منافع از دست رفته

حقوقــی همــان قوانینــی قــرار دهنــد کــه بــر ســایر بنگاه هــا حاکــم 
ــل  ــازار عم ــول ب ــا اص ــق ب ــه مطاب ــت ک ــان یاف ــت و اطمین اس
می کننــد. یــازده شــریک تجــاری در حــوزه اقیانــوس آرام پیــش از 
ایــن بــا ایــن نــوع اصــول در مذاکــرات تجــاری بــه رهبــری آمریــکا 
موافقــت کردنــد، کــه قواعــد حضــور و فعالیــت در ایــن منطقــه را 
ــول  ــده آل اص ــوی ای ــه نح ــل، ب ــیوه عم ــن ش ــد. ای ــن می کن تعیی
بازاری تــر را بــه شــرکای خــارج از توافقــات صریــح تعمیــم 
ــادی  ــراکت اقتص ــد ش ــی مانن ــر مذاکرات ــاالً ب ــا احتم ــد ی می ده
ــیا و  ــادی آس ــکاری اقتص ــای هم ــا تالش ه ــه ای ی ــع منطق جام

اقیانوس آرام )اَپک( تأثیر می گذارد.
دســتکاری در نــرخ ارز. دســتکاری دولت هــا در پــول رایــج نیــز 
مسئله ســاز اســت. اســتانداردهای جدی تــر بــرای شــفافیت و 
تعهــدات خــودداری از دســتکاری نیــز در مذاکرات تجــاری اخیر در 
ــخ ظاهــر  ــار در تاری ــرای نخســتین ب منطقــه آســیا و اقیانوســیه ب
شــد- بــا زبانــی کــه از اعالمیه هــای گــروه هفــت یــا گــروه بیســت 
ــرای تهیــه توافقــات  ــی ب ــر رفــت. امــا درحالیکــه دالیــل خوب فرات
مکتــوب صریــح در ایــن موضوعــات وجــود دارد، بایــد بادقــت عمــل 
ــک  ــتقالل بان ــردن در اس ــت ک ــاس دخال ــی از احس ــا حت ــرد ت ک
ــی  ــتگذاران پول ــری سیاس ــی از انعطاف پذی ــا چشم پوش ــزی ی مرک
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بــرای تحرک بخشــی بــه اقتصــاد در هنــگام کنــدی یــا بحــران هــر 
گونه که مناسب می بینند خودداری شود.

ــول  ــل قب ــا کاری غیرقاب ــردن پول ه ــتکاری ک ــه دس درحالیک
اســت، هزینــه تحمیــل محدویت هــای ناخواســته بــر سیاســتگذاران 
ــرای  ــد، ب ــار باش ــد فاجعه ب ــتباه می توان ــای اش ــی در زمان ه پول
نمونــه اســتدالل احتمالــی بــه نفــع اینکــه توافقــات پولــی، خــارج 
از ســازوکارهای حل وفصــل اختالفــات مفیــد بــرای اجــرای قوانیــن 

کار قرار گیرد.

آینده حضور آمریکا در آسیا
ــای  ــیا چیزه ــور در آس ــیدن از حض ــس کش ــا پ ــا پ ــکا ب آمری
زیــادی از دســت می دهــد: نفــوذ ژئوپلیتیــک خــود در یــک منطقــه 
اســتراتژیک کلیــدی؛ رفــاه میلیون هــا کارگــر، کشــاورز، و مالــکان 
ــن در  ــراری قوانی ــه برق ــی کمــک ب ــی؛ و توانای ــای آمریکای بنگاه ه
پشــتیبانی از حمایت هــای کارگــری و تجــارت منصفانــه اکنــون و 
بــرای نســل های آتــی. بیشــتر عناصــر و درس هــای آموختــه شــده 
ــه خدمــت گرفــت  ــوان ب از ســایر مذاکــرات تجــاری اخیــر را می ت
ــازار و  ــول ب ــاس اص ــر، براس ــاری غیرتبعیضی ت ــام تج ــک نظ ــا ی ت

قواعد به نفع آمریکا در منطقه دوباره ایجاد شود.
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دولــت ترامــپ انتقاداتــی صریــح و تند نســبت بــه توافــق تجارت 
آزاد آمریــکای شــمالی )نفتــا( ابــراز کــرد و آن را »بدتریــن معاملــه ای 
کــه تاکنــون صــورت گرفتــه اســت« نامیــد. ایــن بدوبیــراه گفتن هــا 
صرفــاً اغراق گویــی در موســم کارزار انتخاباتــی نیســت. طبــق 
گزارشــات هنگامــی کــه صدمیــن روز حضــور ترامــپ در کاخ ســفید 
رســید او پیش نویــس یــک فرمــان اجرایــی را تهیــه کــرد تــا خــروج 
آمریــکا از ایــن توافقنامــه را اعــالم کنــد. او همچنیــن مکــرراً 
ــد  ــه بای ــن پیمان نام ــاد ای ــه در مف ــوم داده ک ــه عم ــی ب وعده های
تجدیــد نظــر شــود یــا اینکــه مــا از آن خــارج می شــویم. »اگــر آنهــا 
ــا خاتمــه می دهــم.« در  ــه نفت ــار نکننــد مــن ب ــه رفت ــا عادالن ــا م ب
عیــن حــال، حامیــان ایــن معاملــه تجــاری، اثــرات فاجعه بــار ناشــی 
ــرکای  ــن ش ــا از نزدیکتری ــکا و دو ت ــن آمری ــع بی ــن موان از باالرفت

تجاری اش یعنی مکزیک و کانادا را پیش بینی می کنند.
ــدک در  ــی ان ــا نقش ــه نفت ــد: درحالیک ــی گوین ــا م ــان نفت حامی
تقویــت یــا آســیب زدن بــه رشــد و رونــق کلــی ایــن قــاره ایفــا کــرده 
ــه و  اســت، نقشــی قدرتمنــد در بازتعریــف اینکــه محصــوالت چگون
کجــا ســاخته شــوند داشــته اســت. و بنابرایــن حتــی اگــر نفتــا یــک 
توافــق نســنجیده باشــد، کنارگذاشــتن آن می توانــد عواقبــی مخــرب 

خصوصاً در آینده نزدیک را به همراه داشته باشد.
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ــت  ــیم، سرنوشـ ــته باشـ ــا نداشـ ــیم یـ ــته باشـ ــت داشـ دوسـ
بنگاه هـــا، کارگـــران و مصرف کننـــدگان آمریکایـــی اکنـــون از 
ـــی  ـــه ای و جهان ـــن منطق ـــای تأمی ـــده زنجیره ه ـــبکه پیچی ـــق ش طری
عمیقـــاً بـــه هـــم گـــره خـــورده اســـت. ایـــن بـــه هـــم متصـــل 
ـــر  ـــمالی رقابتی ت ـــکای ش ـــاد آمری ـــا اقتص ـــود ت ـــث می ش ـــودن باع ب
ـــر تغییـــرات  از بقیـــه جهـــان بشـــود امـــا در عیـــن حـــال آن را در براب

سیاستگذاری آسیب پذیرتر بسازد.
خــروج از نفتــا امــواج شــوک آور گســترده و دیرپایــی بــه سراســر 
اقتصــاد آمریــکای شــمالی خواهــد فرســتاد. بــرای درک ایــن 
ــر  ــه را ب ــن معامل ــر ای ــه تأثی ــدا دامن ــت ابت ــد اس ــوع، مفی موض
شــکل دهی بــه چشــم انداز اقتصــادی جــاری آمریــکا، کانــادا و 

مکزیک را ارزیابی می کنیم.
ــه  نپرســید کشــور چقــدر تولیــد می کنــد بلکــه بپرســید چگون

آن را تولید می کند.
ــد  ــدازه و رش ــر ان ــی ب ــاً مالیم ــر قطع ــا اث ــی، نفت ــت کل در حال
ــک  ــج ی ــاس نتای ــت. براس ــته اس ــمالی داش ــکای ش ــاد آمری اقتص
ــن  ــت ای ــا تح ــش تعرفه ه ــی از کاه ــی کل ــع رفاه ــی، مناف بررس
توافقنامــه بــرای مکزیــک از همــه بیشــتر و تقریبــاً 1.3 درصــد تولید 
ــکا  ــی آمری ــع رفاه ــه مناف ــت درحالیک ــوده اس ــی ب ــص داخل ناخال
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بســیار کمتــر و تقریبــاً 0.08 درصــد بــوده اســت؛ بــرآورد می شــود 
رفــاه کانــادا بــه میــزان 0.06 درصــد کاهــش یافتــه اســت چــون کــه 

آمریکا توجه تجاری را به سمت مرز جنوبی خود برده است.
برعکــس جنبــه رفاهــی، ســیر تحــول ترکیــب و الگــوی 
ــوده اســت.  ــا عمیــق ب فعالیت هــای اقتصــادی از هنــگام ایجــاد نفت
ــون  ــمالی پیرام ــکای ش ــته، اقتصــاد آمری ــال گذش ــی بیســت س ط
ــت  ــازه داده اس ــه اج ــای توافقنام ــه بنده ــتی ک ــوب سیاس چارچ
ــه تنهایــی  بــزرگ شــده اســت. در پیمــان نفتــا کاهــش تعرفه هــا ب
باعــث شــد تــا حجــم تجــارت درون آمریــکای شــمالی بــه انــدازه 41 
ــش از 118  ــادا و بی ــرای کان ــد ب ــکا، 11 درص ــرای آمری ــد ب درص

درصد برای مکزیک افزایش یابد.
درحالیکــه نفتــا نســبت بــه انــدازه کلــی اقتصــاد، نــه بــزرگ و 
ــه کار و  ــازی چگون ــا اینحــال قواعــد ب ــوده اســت، ب ــه ترســناک ب ن

تولید کردن در اقتصاد آمریکای شمالی را تغییر داده است.
روشــن اســت کــه تمــام افزایــش تجــارت در آمریــکای شــمالی 
فقــط بــه خاطــر نفتــا نبــوده اســت. خصوصــاً از دهــه 1990 بــه ایــن 
ســو، جهــان شــاهد یــک انقــالب در ماهیــت تجــارت جهانــی بــوده 
ــش  ــا افزای ــراه ب ــتیکی )هم ــه و لجس ــای فناوران ــت. نوآوری ه اس
ــه  ــده مشــهور ب ــک پدی ــث تحری ــا( باع ــودن اقتصاده ــاز ب درجــه ب
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ــی،  ــی، منبع یاب ــی طراح ــت: توانای ــده اس ــد1 ش ــدن تولی تکه تکه ش
ســرهم کــردن قطعــات، و پاالیــش و پرداخــت محصــوالت از طریــق 
شــبکه های دائمــاً پیچیده تــر تأمیــن داخلــی و جهانــی. نفتــا 
ــدی  ــا قواع ــرده اســت ام ــاد نک ــی را ایج ــن جهان ــای تأمی زنجیره ه
ــرد  ــم ک ــمالی حاک ــکای ش ــای آمری ــت مرزه ــارت پش ــر تج ــه ب ک

اجازه داد تا این زنجیره ها شکوفا شوند.
ــزی  ــر چی ــد- ه ــا مصــرف می کنن ــه آمریکایی ه ــی ک محصوالت
ــا ترکیــب و بازترکیــب قطعــات  از توســتر تــا آیفــون یــا آئــودی- ب
ــد  ــده تولی ــب پیچی ــن اغل ــبکه های تأمی ــق ش ــده از طری تشکیل ش
ــه معــدن کاوی و کشــت و  می شــوند. ایــن خــط ســیر از طراحــی ب
زرع مــواد خــام تــا ســاخت و بازاریابــی کاالهــای نهایــی کــه نهایتــاً 
ــد. شــبکه های تأمیــن،  ــا را شــکل می دهــد ادامــه می یاب زندگــی م
سرنوشــت اقتصــادی بنگاه هــا و کارگــران را از دفاتــر مرکــزی 
ــه  ــع ســنگین گرفت شــرکت های چندملیتــی و پاالیشــگاه های صنای
تــا کارخانجــات مونتــاژ مســتقل، صنایع دســتی خانگی و کشــاورزان 

کوچک به هم گره می زنند.
ایــن قضیــه خصوصــاً در مــورد آمریــکای شــمالی صــادق اســت 
ــد  ــق« مانن ــی عمی ــای قانون ــا و »بنده ــه نفت ــش تعرف ــه کاه ک

1.   production fragmentation
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اصالحــات تنظیم گــری و حمایت هــای ســرمایه گذاری، یکــی از 
ــاد  ــان را ایج ــه ای در جه ــای منطق ــته ترین اقتصاده ــم پیوس به ه
کــرده اســت. در عــوض، تخصص یابی و ســیالیت بیشــتری کــه درون 
ــدرت  ــا ق ــت، کمــک کــرده اســت ت ــد شــکل گرف فرایندهــای تولی

رقابتی محصوالت آمریکای شمالی با بقیه جهان افزایش یابد.
ــا و  ــه بنگاه ه ــد ب ــد تولی ــدن فراین ــال، تکه تکه ش ــن ح در عی
کارگــران ایــن شــانس را داده اســت تــا در تکه هــای هرچــه محدودتر 
از فراینــد تولیــد جهانــی تخصــص یابنــد و جــای پایــی در بخش های 
رقابتــی بــازار جهانــی پیــدا کننــد. نتیجــه اینکــه، کارگــران بیشــتر و 
بنگاه هــای بیشــتری اکنــون نســبت بــه گذشــته در تجــارت 

منطقه ای و جهانی شرکت دارند.

با تکه تکه شدن تولید، سیاستگذاری تجاری اهمیت بیشتری می یابد
ــت  ــم اس ــیار مه ــه بس ــاری آنچ ــتگذاری تج ــدگاه سیاس از دی
اینســت کــه تکه تکه شــدن فراینــد تولیــد، منافــع اقتصــادی 
بنگاه هــا )و کارگــران( از بــاال تــا پاییــن زنجیــره تأمیــن را بــه هــم 
ــوع تجــارت قــرن بیســت و یکمــی همچنیــن  ــد. ایــن ن گــره می زن
»برنــدگان« و »بازنــدگان« از افزایــش تجــارت را بازتعریــف می کنــد: 
ــای  ــل از ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و زنجیره ه در عصــر قب
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ــدگان  ــه مصرف کنن ــب ب ــارت اغل ــازی تج ــی، آزادس ــن جهان تأمی
ــه تولیدکننــدگان محلــی زیــان وارد  محلــی منفعــت می رســاند و ب
ــه  ــده ک ــرف تولیدکنن ــع ط ــا، مناف ــن پیونده ــا ای ــا ب ــرد. ام می ک
ســابق بــر ایــن تنهــا بــه صادرکننــدگان خارجــی تعلــق می گرفــت 
ــاوت-  ــوی متف ــه نح ــب ب ــرز- و اغل ــرف م ــر دو ط ــن ه ــون بی اکن

تقسیم و توزیع می شود.
دو ســناریو بــرای نشــان دادن ایــن نکتــه را مالحظــه کنیــد. در 
ســناریوی الــف، یــک تولیدکننــده ســنتی در مکزیــک یــک محصول 
ــا اســتفاده از  ــای آن، ب ــا انته ــدا ت ــاًل چــادر مســافرتی( را از ابت )مث
ــرای  ــپس ب ــت و س ــرده اس ــد ک ــی تولی ــاخت محل ــهیالت س تس
ــکا  ــر آمری ــد. اگ ــی صــادر می کن ــدگان آمریکای اســتفاده مصرف کنن
تعرفه هــای خــود بــر چادرهــای مســافرتی مکزیــک را پاییــن 
مــی آورد، چادرهــای بیشــتری بــا قیمــت کمتــر فروختــه می شــود و 
ــی  ــده مکزیک ــی و تولیدکنن ــدگان آمریکای ــن مصرف کنن ــع بی مناف
ــن را  ــان می رســد ای ــه پای ــا ب تقســیم می شــود: و داســتان همینج
بــا ســناریوی ب مقایســه کنیــد کــه تولیدکننــده مکزیکــی مرحلــه 
مونتــاژ پایانــی چادرهــای مســافرتی را، بــا اســتفاده از مــواد و 
قطعاتــی )پارچــه، نــخ، روکــش پالســتیکی، ابــزار فلــزی، و غیــر آن( 
ــادا  ــه در کان ــی ک ــات طراح ــد و خدم ــکا وارد می کن ــه از آمری ک
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ــر  ــه ب ــکا تعرف ــر آمری ــون اگ ــد. اکن ــام می ده ــود، انج ــام می ش انج
چادرهــای مســافرتی از مکزیــک را پاییــن آورد، منافــع طــرف 
مکزیکــی،  پایین دســتی  مونتــاژ  کارخانــه  بیــن  تولیدکننــده 
ــگاه طراحــی  ــای واســطه ای و بن ــی نهاده ه ــدگان آمریکای تامین کنن

کانادایی تقسیم خواهد شد.
ایــن پیوندهــای زنجیــره تأمیــن بــه ایــن معناســت کــه بخشــی- 
بطــور بالقــوه حتــی همــه، بســته بــه ماهیــت قراردادهــای تأمیــن- از 
ــره  ــه زنجی ــد از سیاســت آزادســازی تجــارت، ب ــع طــرف تولی مناف
ــه در  ــی ک ــران باالدســتی شــامل آنهای ــا و کارگ ــه بنگاه ه ــن ب تأمی
کشــوری کــه تعرفه هایــش را پاییــن مــی آورد انتقــال می یابــد. ایــن 
شــرایط جدیــد باعــث تغییــر در محاســبات بنیادیــن حمایــت 

تجاری می شود.
ــا پاییــن آوردن تعرفه هــای آمریــکا بــر کاالهــای  پیمــان نفتــا ب
تامین کننــدگان  بــه  از مکزیــک و کانــادا، مســتقیماً  وارداتــی 
ــرای  ــا ب ــن نهاده ه ــه از ای ــاند ک ــع می رس ــی نف ــای آمریکای نهاده ه
تولیــد کاالهــای صادراتــی کشــورهای همســایه اســتفاده می شــود. 
هــر انــدازه زنجیره هــای تأمیــن آمریــکای شــمالی بیشــتر بــه هــم 
گــره خــورده باشــد، منافــع حاصــل از مرزهــای بــاز نفتــا بــه نحــو 

گسترده تری تقسیم می شود.
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آسیب پذیری از به هم وابسته بودن
ـــاز و  ـــای ب ـــه مرزه ـــدی ک ـــای جدی ـــکه فرصت ه ـــوی س آن س
ــه  ــت کـ ــد اینسـ ــاد می کنـ ــد ایجـ ــد تولیـ ــدن فراینـ تکه تکه شـ
ـــت  ـــود را از دس ـــاغل خ ـــکا( مش ـــب در آمری ـــران )اغل ـــی کارگ برخ
ــد  ــات تولیـ ــای آمریکایـــی عملیـ ــه بنگاه هـ ــون کـ ــد چـ می دهنـ
داخلـــی را بـــه خـــارج )اغلـــب بـــه مکزیـــک( و بـــه دور از 
کارخانه هـــای پرهزینـــه موجـــود انتقـــال می دهنـــد. در آمریـــکا، 
ـــق و  ـــدادی از مناط ـــدت در تع ـــه، بش ـــت رفت ـــاغل ازدس ـــن مش ای
ــرات  ــت و اثـ ــده اسـ ــز شـ ــاص متمرکـ ــری خـ ــای کارگـ گروه هـ

خانه خراب کن محلی و شخصی دارد.
پــس واکنش هــای متعاقــب پوپولیســتی کــه علیــه جهانی شــدن 
ــد  ــود نبای ــده می ش ــاص، دی ــور خ ــه ط ــا ب ــی، و نفت ــور کل ــه ط ب
تعجــب آور باشــد. و حقیقتــاً در ســال 2016، رئیــس جمهــور ترامــپ 
تاحــدی بــر پایــه مخالفت هــای شــدیدی کــه بــا معامــالت تجــارت 

آزاد کرد توانست انتخاب شود.
ــن  ــای تأمی ــق زنجیره ه ــی عمی ــام و یکپارچگ ــه ادغ درحالیک
ــت،  ــش داده اس ــاد را افزای ــی اقتص ــی کل ــمالی، کارای ــکای ش آمری
ــرده  ــدیدتر ک ــی را ش ــادی و سیاس ــات اقتص ــتگی و اختالف دودس
اســت و نظــام اقتصــادی را در برابــر اختــالالت بالقــوه ناشــی از آزادی 
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حرکــت کاالهــا و خدمــات بیــن مرزهــا آســیب پذیرتر کــرده اســت. 
رئیــس جمهــور مســتقر عهــد کــرده اســت ســاختار موجــود نفتــا را 
ازهــم بگســلد. اگــر او چنیــن کاری بکنــد چــه چیــزی در معــرض 

خطر است؟

اگر توافق نفتا به هم بخورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ــی  ــا، خیل ــاری نفت ــتگذاری ج ــط سیاس ــوردن محی ــم خ ــه ه ب
ســاده اوضــاع را بــه اقتصــاد پیــش از توافــق در بیســت ســال پیــش 
برنخواهــد گردانــد. در عــوض، چــوب الی چــرخ اقتصــاد آمریــکای 
ــاً  ــاوت و عمیق ــیار متف ــه بس ــت ک ــد انداخ ــروزی خواه ــمالی ام ش

ادغام شده نسبت به گذشته است.
ــا  ــه آمریکایی ه ــک دالری ک ــر ی ــزان بیشــتری از ه ــروزه، می ام
خــرج واردات از مکزیــک می کننــد »ارزش افــزوده« آمریــکا را 
تشــکیل می دهــد، کــه معیــار ســنجش نهاده هــای باالدســتی 
ــا، ســهم  ــه علــت زنجیره هــای تأمیــن نفت زنجیــره تأمیــن اســت. ب
ــز  ــادا نی ــزوده کان ــامل ارزش اف ــک ش ــد مکزی ــی از تولی ــل توج قاب

می شود و برعکس.
ــدت  ــاه م ــای کوت ــود پیامده ــار گذاشــته شــده ب ــا کن ــر نفت اگ
ــا  ــد ت ــرب باش ــت مخ ــدگان می توانس ــا و مصرف کنن ــرای بنگاه ه ب
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زمانــی کــه زنجیره هــای تأمیــن جهانــی خــود را بــا نفتــای جدیــد 
ــد )و مــا نمی دانیــم چــه  ــا( تعدیــل می کردن ــدون نفت ــا جهــان ب )ی

مدت زمان آن طول خواهد کشید(.
ــا  ــه ب ــاً در رابط ــا- خصوص ــدی نفت ــول کلی ــتن اص ــار گذاش کن
تجــارت بــا مکزیــک- می توانســت اثــر منفــی عمیــق بــر اقتصادهــای 
هــر ســه ملــت امضاکننــده داشــته باشــد. براســاس تحقیقــات اخیــر 
دربــاره صنعــت خودروســازی، خــروج از نفتــا ســهم آمریــکا از تولیــد 
خــودروی جهانــی را کاهــش می دهــد نــه تنهــا بــه ایــن علــت کــه 
ــن  ــای تأمی ــه از زنجیره ه ــت پرهزین ــر جه ــد تغیی ــور می کن مجب
ــازی  ــک شبیه س ــرد. ی ــورت بگی ــمالی ص ــکای ش ــی آمری خودروی
ــده  ــور امضاکنن ــه کش ــر س ــه ه ــد ک ــی می کن ــادی پیش بین اقتص
زیان هایــی  دچــار  غیرتبعیضــی  تعرفه هــای  بازگشــت  از  نفتــا 
ــک  ــادا و مکزی ــرای کان ــش ب ــدیدترین تبعات ــه ش ــد ک ــد ش خواهن
پیش بینــی می شــود؛ برعکــس، همــان شبیه ســازی پیش بینــی 
می کنــد کــه بقیــه جهــان افزایــش نســبی در ســهم بــازار را تجربــه 
ــودرو  ــازندگان خ ــی س ــدرت رقابت ــه از ق ــون ک ــرد چ ــد ک خواه

آمریکای شمالی کاسته می شود.
تحــت ســناریوی جداگانــه بدتریــن حالــت »ترامپیــت« )بــه ایــن 
ــتن 35  ــپ در بس ــد ترام ــه تهدی ــود را ب ــای خ ــا ج ــه نفت ــا ک معن
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ــه  ــی می شــود ک ــد( پیش بین ــک می ده ــه مکزی ــه علی درصــد تعرف
ســهم مکزیــک از تولیــد خــودروی جهانــی بــه میــزان باورنکردنــی 

41 درصد کاهش خواهد یافت.
بنابرایــن خــارج شــدن از نفتــا نــه تنهــا هزینــه داخلــی بالقــوه 
ــود دارد:  ــز وج ــوه ای نی ــی بالق ــه بیرون ــه هزین ــی دارد بلک عظیم
عقب نشــینی از مرزهــای آزاد تقریبــاً بطــور قطــع بــه توانایــی 
ــو  ــه نح ــاالً ب ــان احتم ــه جه ــا بقی ــت ب ــمالی در رقاب ــکای ش آمری
شدیدیآســیب می زنــد. ایــن عــدم مزیــت نســبی بــا منافــع کارایــی 
بالقــوه در »کارخانــه آســیا« تشــدید می شــود، کــه از مدتهــا پیــش 
رقیــب جــدی اقتصــاد آمریــکای شــمالی بــوده اســت، اگــر ملت هــای 
آســیا- اقیانــوس آرام، شــراکت اقتصــادی جامــع منطقــه ای )توافــق 
تجــارت آزاد منطقــه ای پیشــنهادی چیــن( را اجــرا کننــد. شــراکت 
ــده  ــه معاه ــخی ب ــدا پاس ــه در ابت ــه ای ک ــع منطق ــادی جام اقتص
ــت و  ــود اس ــازی موج ــا ب ــک تنه ــود، این ــوس آرام ب ــاری اقیان تج

احتماالً قدرتمندتر از این هم خواهد شد.

نااطمینانیکمکی نمی کند
ــی  ــون حت ــی پیرام ــره، نااطمینان ــد مذاک ــدون تجدی ــی ب حت
ــمالی  ــکای ش ــاد آمری ــه اقتص ــاالً ب ــا، احتم ــروج از نفت ــکان خ ام
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خســارت وارد می کنــد. مذاکــرات ســفت و ســخت دربــاره تجــارت، 
تاثیــری نامطلــوب بــر تمایــل بنگاه هــا بــه انجــام ســرمایه گذاری های 
جدیــد یــا قراردادهــای تأمیــن در هــر دو ســوی مرزهــای مربوطــه 
ــی در  ــه حت ــد ک ــی می ده ــنی گواه ــی ها بروش ــذارد. بررس می گ
غیــاب تغییــرات واقعــی در سیاســتگذاری تجــاری، ایــن نااطمینانــی 

القایی می تواند به اندازه خود تعرفه ها پرهزینه باشد.

با توجه به منافع درگیر، چه انتظاری می توان داشت؟
دشــوار اســت کــه بدانیــم چگونــه تجدیــد ســاختار نفتــا در عمل 
ــی  ــاً تالش ــپ صرف ــدیدالحن ترام ــخنان ش ــا س ــد. آی ــاق می افت اتف
حساب شــده بــرای بهبــود موضــع چانه زنــی آمریــکا در دیــوار مــرزی 
مکزیــک یــا اختالفــات دیرپــا بــر ســر الــوار کانادایــی اســت؟ یــا کــه 
ــای  ــایر بنده ــا و س ــا- تعرفه ه ــه ای نفت ــول پای ــال دارد اص احتم
قانونــی »عمیــق« )مثــل قواعــد مبــدأ، بندهــای محافــظ دوجانبــه و 

غیره(- واقعاً روی میز مذاکره هستند؟
ــته  ــکا وابس ــی آمری ــت داخل ــه سیاس ــوم ب ــرار معل ــه از ق نتیج
خواهــد بــود، جایــی کــه عوامــل نفــوذ رقیــب از حامیــان پوپولیســت 
ــب  ــرای جل ــد، ب ــی قدرتمن ــای چندملیت ــر بنگاه ه ــپ در براب ترام
ــد. در بیشــتر ســالهای  ــه رقابــت می پردازن توجــه رئیــس جمهــور ب
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قــرن بیســتم، سیاســت تجــاری آمریــکا ظاهــراً بازتاب دهنــده منافــع 
ــال  ــه س ــت ک ــرده اس ــت ک ــال ثاب ــا امس ــت، ام ــوده اس ــی ب دوم

شگفتی سازی است.
شــعارها بــه کنــار، اســناد بتازگــی درز کــرده، افزایــش تمــام عیــار 
در تعرفه هــا علیــه شــرکای تجــاری آمریــکا رانشــان نمی دهــد، بلکــه 
بازگشــایش و تجدیــد مذاکــره بندهــای توافــق عمیــق دربــاره 
اســتانداردهای کارگــری و محیــط زیســتی، مالکیــت فکــری و حمایــت 

از تجارت دیجیتال، بنگاه های دولتی، و قواعد مبدأ مطرح است.
بــه ویــژه کــه ایــن بندهــای قانونــی ظاهــراً همراســتا بــا اجــزای 
ــته  ــار گذاش ــک کن ــوس آرام این ــاری اقیان ــده تج ــنهادی معاه پیش
ــه  ــا ب ــه روز کــردن قواعــد از مــد افتــاده نفت شــده هســتند. پــس ب

نفع هر کسی خواهد بود.
ــر  ــر ه ــر نیســت و اگ ــع صف ــازی حاصــل جم ــک ب ــارت، ی تج
ــه  ــد هم ــازی کن ــتی ب ــا بدرس ــود را در نفت ــای خ ــور کارت ه کش
ــا گام هــای اشــتباه برداشــتن در مذاکــره  ــد شــد. ام منتفــع خواهن
می توانــد ســقوط کامــل توافــق را باعــث شــود. بــا توجــه بــه حــد و 
دامنــه ارتباطــات زنجیــره تأمیــن عمیــق، دالیــل بســیاری هســت 
ــختی های  ــقت و س ــط مش ــع رواب ــیم قط ــته باش ــار داش ــه انتظ ک

زیادی برای همه طرفین خواهد داشت.
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دونالــد ترامــپ وعــده داده اســت کــه یــک بازبینــی تهاجمــی 
ــع  ــن موض ــد. ای ــام ده ــکا انج ــاری آمری ــتگذاری تج در سیاس
حمایت گرایانــه شــامل تهدیــد بــه افزایــش تعرفه هــا بــر واردات 
از چیــن و مکزیــک، لغــو مشــارکت آمریــکا در معاهــده تجــاری 
ــت های  ــا، سیاس ــره نفت ــد مذاک ــنهاد تجدی ــوس آرام، پیش اقیان
»اولویــت اصلــی آمریــکا اســت«، اجــرای دقیقتــر تجــارت 
عادالنــه و تحقیــق و تفحــص بــرای محــدود کــردن واردات فوالد 
زیــر بنــد مبهــم امنیــت ملــی در قانون گســترش تجــارت 1962 
اســت. درحالیکــه زبــان ترامــپ تنــد و تیــز و بی مالحظــه اســت، 
دالیلــی هســت کــه بــاور کنیــم سیاســت تجــاری کــه در عمــل 
اجــرا خواهــد شــد افــکار منطقــی سیاســتگذاران باتجربــه 
هدایــت خواهــد کــرد. بــرای مثــال شــعار ترامــپ کــه بــا پــول 
کاهــش ارزش یافتــه چیــن مقابلــه خواهــد کــرد، جــای خــود را 
ــول  ــن پ ــه چی ــکا داد ک ــه داری آمری ــه خزان ــی عالمان ــه ارزیاب ب

خود را دستکاری نکرده است.
ــول چیــن- کــه  ــه پ ــا چنیــن موضــع نرم شــده نســبت ب آی
مضمــون اصلــی ســخنرانی های انتخاباتــی ترامــپ بــود- خبــر از 
ــا  ــد؟ ب ــل می ده ــارت بین المل ــه تج ــتر در جبه ــدن بیش نرم ش
ــزد  ــه نام ــزر ک ــرت الیتهای ــده راب ــرات اعالم ش ــه نظ ــه ب توج
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دولــت ترامــپ بــرای نمایندگــی تجــاری آمریــکا اســت، چنیــن 
چیــزی بعیــد بــه نظــر می رســد. ایــن واقعیــت کــه بــه چالــش 
ــده  ــته ش ــز برداش ــرخ ارز از روی می ــتگذاری ن ــیدن سیاس کش
اســت )بــرای اکنــون( احتماالً فشــار بیشــتری بــر سیاســتگذاران 
تجــاری دولــت ترامــپ وارد می کنــد تــا کاری انجــام دهنــد و در 
عــوض دربــاره امــکان ضمانــت اجــرای گســترده تجــارت تذکــر 
ــا ابزارهــای  دهنــد. بنابرایــن، مهــم اســت کــه تجربــه آمریــکا ب
ــر واردات  ــتگذاری ب ــع سیاس ــارت و موان ــرای تج ــت اج ضمان
مــرور شــود؛ می تــوان از تجربــه 40 ســال گذشــته بــرای 
ــپ  ــت ترام ــه دول ــاری ک ــای تج ــواع محدودیت ه ــی ان پیش بین
بــرای کاهــش رقابــت از ناحیــه واردات در بــازار داخلــی آمریــکا 

دنبال می کند استفاده کرد.
از هنــگام تأســیس ســازمان تجــارت جهانــی در 1995، 
ــاص  ــع خ ــای واردات صنای ــئله جهش ه ــه مس ــاً ب ــکا دائم آمری
ــوز  ــه مج ــارت ک ــرای تج ــت اج ــت های ضمان ــیله سیاس بوس
بــه ضددامپینــگ،  ســازمان تجــارت جهانــی مشهورشــده 
محافظ هــا، و عــوارض جبرانــی )یــا عــوارض ضدیارانــه ای( 

واکنش نشان داده است.
ایــن سیاســت های محدودکننــده تجــارت بــه صــورت 
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جمعــی، میانگیــن 4.9 درصــدی از محصــوالت وارداتــی ســاالنه 
بــه آمریــکا طــی 1995 تــا 2013 را پوشــش داد. از ایــن ابزارهای 
ــاد  ــارت ی ــی تج ــوان چاره جوی ــه عن ــات ب ــتی برخــی اوق سیاس
ــر  ــران اث ــا جب ــی ی ــرای چاره جوی می شــود چــون کــه از آنهــا ب
ــران  ــع و کارگ ــر صنای ــوی واردات ب ــت از س ــالل زای رقاب اخت
ــا  ــا ی ــد از تعرفه ه ــا عبارتن ــی اســتفاده می شــود. محافظ ه داخل
ســهمیه های وارداتــی کــه یــک کشــور می توانــد بــرای محــدود 
ــارت بار  ــالل زا و خس ــا اخت ــه ام ــش واردات عادالن ــردن جه ک
اســتفاده کنــد. برخــالف محافظ هــا، »چاره جویــی تجــارت 
عادالنــه«، عــوارض ضددامپینــگ و جبرانــی، تعرفه هــای واردات 
ــای  ــت رویه ه ــه عل ــه ب ــارت ناعادالن ــر تج ــران اث ــه قصــد جب ب
ــاًل قیمت گــذاری  ضددامپینــگ توســط بنگاه هــای خارجــی )مث
ــای  ــه کااله ــت ب ــی دول ــگ( و یارانه ده ــا دامپین ــه ی ناعادالن

صادراتی است.
ــه  ــکا ب ــه آمری ــاری ک ــای تج ــب چاره جویی ه ــت غال اکثری
ــل  ــواع دالی ــه ان ــت. ب ــگ اس ــوارض ضددامپین ــرد ع کار می گی
حقوقــی، اقتصــادی و سیاســی، محافظ هــا همیشــه در جایگاهــی 
ــزار  ــوان اب ــه عن ــگ ب ــوارض ضددامپین ــه ع ــبت ب ــر نس پایین ت
کنتــرل جهــش وارداتــی بوده انــد. در واقــع، درحالیکــه تحمیــل 
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ــک  ــود ی ــاختن وج ــد مستندس ــگ نیازمن ــوارض ضددامپین ع
ــه بــه  صنعــت داخلــی رقیــب واردات اســت کــه واردات ناعادالن
فــروش و ســود آن صنعــت زیــان رســانده اســت، برجســته ترین 
عوامــل اقتصــادی در هــر دو مــورد دامپینــگ و محافظ هــا 
یکســان هســتند. اگرچــه عــوارض ضددامپینــگ را تنهــا هنگامی 
ــن  ــذاری پایی ــواهدی از قیمتگ ــه ش ــرد ک ــع ک ــوان وض می ت
ــد،  ــته باش ــود داش ــی وج ــای خارج ــط بنگاه ه ــه توس ناعادالن
ــوارد، همیشــه وجــود  ــن م ــری ای ــی در تصمیم گی عوامــل حیات
شــواهدی از رشــد بــاالی واردات و زیــان مرتبــط بــه بنگاه هــای 
ــا  ــالهای 1997 ت ــی س ــت. ط ــوده اس ــب واردات ب ــی رقی داخل
2006 عوامــل تعیین کننــده عــوارض ضددامپینــگ و تمهیــدات 
ــاالی واردات از  ــکا در ســطح صنعــت، رشــد ب محافظ هــای آمری
یــک شــریک تجــاری خــاص و نســبتاً بی کشــش بــودن تقاضــای 
واردات و عرضــه صــادرات بــرای محصــول مربوطــه بــوده اســت؛ 
ــه و در  ــد واردات دوجانب ــش در رش ــار افزای ــراف معی ــک انح ی
لگاریتــم معکــوس حاصــل جمــع کشــش های تقاضــای واردات و 
ــه  ــد را ب ــاری جدی ــی تج ــال چاره جوی ــادرات، احتم ــه ص عرض
ترتیــب بــه میــزان 22 درصــد و 106 درصــد افزایــش می دهــد. 
ــت، و  ــک صنع ــتغال در ی ــل کل اش ــی، ازقبی ــای سیاس متغیره
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ســنجه های عملکــرد نســبتاً ضعیــف صنعــت نیــز از نظــر کمــی 
تعیین کننده های مهم از موانع تجاری موقت بودند.

چــه عوامــل دیگــری باعــث کاربــرد محدودیت هــای وارداتــی 
ــزرگ در ســال  ــود ب ــاز رک ــا آغ ــکا شــده اســت؟ ت خــاص آمری
2008، وجــود ضعــف اقتصــادی در ســطح کالن، تعیین کننــده 
ــد  ــتورات جدی ــت دس ــه تح ــود ک ــی ب ــداد محصوالت ــی تع اصل

ضددامپینگ و محافظ ها در هر سال معین قرار می گرفتند.
در مــورد پنــج اقتصــاد پردرآمــد )اســترالیا، کانــادا، اتحادیــه 
اروپــا، کــره جنوبــی و آمریــکا(، طــی ســالهای 1988 تــا 2008، 
در واکنــش بــه یــک انحــراف معیــار افزایــش در تغییــر بیــکاری 
چاره جویی هــای  تحــت  کــه  محصوالتــی  تعــداد  داخلــی، 
ــش  ــد افزای ــزان 52 درص ــه می ــت ب ــرار گرف ــد ق ــاری جدی تج
ــی در  ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــه رش ــی ک ــا هنگام ــت، ام یاف
ــار  ــراف معی ــک انح ــزان ی ــه می ــی ب ــاری خارج ــرکای تج ش
ضعیــف شــد، بــه میــزان 60 درصــد افزایــش یافــت و ســرانجام 
هنگامــی کــه پــول کشــور واردکننــده بــه میــزان یــک انحــراف 
معیــار نســبت بــه پــول شــریک تجــاری اضافــه ارزش یافــت بــه 
میــزان 33 درصــد افزایــش یافــت. ایــن یافته هــا نقــش سیاســت 
ضددامپینگــی را بــه عنــوان عاملــی بیــش از صرفــاً یک سیاســت 
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ــرد؛  ــد ک ــد تأیی ــیدگی می کن ــه رس ــارت ناعادالن ــه تج ــه ب ک
در  را  کاربــرد گســترده تر ضددامپینــگ  تجربــی  داده هــای 
ــول  ــش واردات محص ــی از جه ــارهای ترکیب ــه فش ــیدگی ب رس
خــاص نشــان داد، دســت کم تــا حــدی ناشــی از شــرایط 
اقتصــادی ضعیــف در خــارج، و شــرایط اقتصــادی ضعیــف 
ــه  ــا ب ــد ت ــا طراحــی شــده بودن ــود. اگرچــه محافظ ه ــی ب داخل
ــش  ــا کاه ــتغال ی ــد اش ــرات ض ــا اث ــد ب ــک کنن ــا کم دولت ه
ــود در  ــه ش ــاالی واردات مقابل ــد ب ــی از رش ــی ناش ــد داخل تولی

عمل سیاست ضددامپنیگ این نقش را پر کرد.
ــر  ــته تغیی ــال گذش ــی ده س ــاری ط ــت تج ــه سیاس چگون
حیاتــی  غیبــت  ویژگــی،  شــاخص ترین  اســت؟  کــرده 
برخــی  بــود.  بــزرگ  بحــران  در  تجــاری  چاره جویی هــای 
ــکاری و  ــاالی بی ــرخ ب ــه ن ــا توجــه ب ــد ب بررســی ها ســعی کردن
ــه  ــی را ک ــداد محصوالت ــان، تع ــد خارجی ــد تولی ــش رش کاه
ــزرگ  ــا سیاســت چاره جویــی تجــاری طــی بحــران ب احتمــاالً ب
مــدل  کــه  درحالــی  کننــد.  پیش بینــی  شــدند  حمایــت 
اقتصادســنجی، موانــع تجــاری موقتــی جدیــد بــر 15.4 درصــد 
از واردات غیرنفتــی آمریــکا را پیش بینــی کــرد تنهــا یــک 
درصــد واردات واقعــاً بــا تمهیــدات جدیــد مواجــه شــدند. 
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بررســی ها ایــن حمایــت تجــاری غایب بــوده را بــه تعهــد 
ــروه  ــای گ ــط اعض ــی توس ــز از حمایت گرای ــگ در پرهی هماهن
ــس از ســپتامبر 2008  بیســت و کاهــش پیوســته ارزش دالر پ
نســبت دادنــد. در همــان زمــان، اســتفاده گســترده از برنامه هایی 
ــول  ــرای تقویــت تقاضــای کاالهــای ســاخته شــده، ماننــد »پ ب
ــد خودروهــای  ــع قدیمــی« باعــث تحریــک خری ــه صنای نقــد ب
جدیــد شــد، و بــه بســیاری از صنایــع تولیــدی منفعــت رســانید 
ــر  ــا در براب ــگام رکوده ــه در هن ــی همیش ــاظ تاریخ ــه از لح ک

واردات حمایت می شدند.
امــا رشــد تجــارت بــا چیــن بــه کاهــش شــدید در اشــتغال 
تولیــدات کارخانــه ای پــس از ســال 2001 کمــک کــرد. اگرچــه 
ــش داد و  ــده را کاه ــای مصرف کنن ــن قیمت ه ــا چی ــارت ب تج
ــع  ــاغل صنای ــت در مش ــدن وضعی ــش داد، بدترش ــاه را افزای رف
کارخانــه ای آمریــکا باعــث حمایــت رای دهندگان از سیاســت های 
ضدتجــارت شــد کــه ترامــپ در کارزار انتخاباتــی خــود حمایــت 

کرد.
ــن وعده هــا  ــه ای ــق خواهــد شــد ب ــه ترامــپ موف ــا چگون ام
عمــل کنــد؟ امکان پذیــری اســتفاده مــداوم یــا رو بــه گســترش 
ضددامپینــگ زیــر ســؤال رفتــه اســت. نخســت اینکــه در یــک 
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ــی از  ــارت جهان ــازمان تج ــالف در س ــل اخت ــکام ح ــری اح س
1995 بــه ایــن ســو، شــرکای تجــاری بــا موفقیــت روش آمریــکا 
ارزیابــی میــزان حاشــیه های دامپینــگ در پرونده هــای  در 
ضددامپینــگ را بــه چالــش کشــیدند. ایــن احــکام دربــاره »بــه 
صفــر رســاندن« تعرفه هــا، اکنــون توانایــی آمریــکا بــرای 
بنگاه هــای  کــه  ضددامپینــگ  ســنگین  عــوارض  تحمیــل 
آمریکایــی و کارگــران آنهــا مشــتاقش هســتندمحدود می کنــد. 
ــاد  ــک اقتص ــرای تحری ــپ ب ــای ترام ــر برنامه ه ــه، اگ دوم اینک
آمریــکا از طریــق سیاســت های انبســاطی افزایــش مخــارج 
زیرســاختی و کاهــش مالیــات بــه نتیجــه برســد پــس رشــدی 
کــه در تولیــد ناخالــص داخلــی آمریــکا ایجــاد می شــود ادعــای 
آســیب  واردات  افزایــش  از  آنهــا  کــه  داخلــی  بنگاه هــای 
ــران،  ــراج کارگ ــش اخ ــروش، افزای ــش ف ــد کاه ــد- مانن می بینن
ــرای  ــه ب ــازد ک ــوار می س ــت- دش ــرداری از ظرفی ــش بهره ب کاه
ــی حمایــت ضددامپینــگ ضــروری اســت. هــر دو  ــه قانون توجی
ــه ســمت  ــی را ب ــتگذاران آمریکای ــد سیاس ــل می توان ــن عوام ای

یافتن شکل های جدید بدیل از حمایت وارداتی بکشاند.
ــه در  ــت ک ــگ اینس ــر ضددامپین ــذار ب ــر تاثیرگ ــل دیگ عام
پایــان ســال 2016 یــک بنــد قانونــی از شــرایط پیوســتن چیــن 
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ــای  ــایر اعض ــکا )و س ــه آمری ــی، ک ــارت جهان ــازمان تج ــه س ب
ســازمان تجــارت جهانــی( را قــادر می ســاخت بــه آســانی عوارض 
بــاالی ضددامپینــگ بــر چیــن تحمیــل کننــد منقضــی شــد. بــا 
پیش بینــی انقضــای ایــن بنــد قانونــی، سیاســت ضمانــت اجــرای 
تجــارت آمریــکا بــه ســمت چیــن، چندیــن ســال قبــل، شــروع 
ــه  ــه عــوارض ضددامپینــگ، ب ــکای انحصــاری ب ــر از ات ــه تغیی ب
ســمت اســتفاده بیشــتر از عــوارض جبرانــی بــرای خنثی ســازی 
اثــر تحرک بخشــی صادراتــی بواســطه سیاســت صنعتــی چیــن 
ــک  ــت ی ــی می توانس ــوارض جبران ــه ع ــتر ب ــکای بیش ــرد. ات ک
ــرای  ــن ب ــردن واردات از چی ــدود ک ــرای مح ــی ب ــرد عمل راهب
برخــی محصــوالت باشــد امــا آمریــکا بایــد ثابــت کنــد کــه ایــن 
از پشــتیبانی دولــت چیــن منتفــع  بخش هــای صادراتــی 
شــده اند. اگــر پشــتیبانی دولتــی وجــود نداشــته باشــد یــا اگــر 
ایــن پشــتیبانی درون تعاریــف حقوقــی تشــریح شــده در توافــق 
یارانه هــای ســازمان تجــارت جهانــی قــرار نگیــرد، پــس از 

عوارض جبرانی نمی توان استفاده کرد.
ایــن تحــوالت صحنــه را بــرای اســتفاده از ابزارهای سیاســت 
ــپ  ــت ترام ــته( در دول ــه گذش ــا بازگشــت ب ــد )ی تجــاری جدی
آمــاده کــرد. بــه جــای عــوارض ضددامپینــگ، احتمــال بازگشــت 
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ماننــد  ترامــپ  عصــر  مقــداری  محدودیت هــای  بــه 
ــه وجــود دارد. مشــهورترین  ــی داوطلبان ــای صادرات محدودیت ه
ــا 1994  ــه از 1980 ت ــود ک ــده ب ــق مذاکره ش ــک تواف ــا ی اینه
ــای  ــداد خودروه ــه تع ــن داوطلبان ــق آن ژاپ ــود و طب ــرار ب برق
صادراتــی بــه آمریــکا را محــدود کــرد؛ ایــن ترتیبــات بــه هــر دو 
گــروه تولیدکننــدگان خــودرو در آمریــکا و ژاپــن ســود رســانید 
کــه توانســتند قیمــت خودروهــا را افزایــش دهنــد و هزینــه قابل 

توجهی بر دوش مصرف کنندگان آمریکایی انداخت.
محیــط سیاســتگذاری حقوقــی 1980 برخــی شــباهت ها بــا 
ــون  ــیله قان ــتی بوس ــای سیاس ــه فض ــاری دارد ک ــت ج وضعی
تــا  تــالش می کــرد  بــود- دولــت کارتــر  محــدود شــده 
محدودیت هــای محافظــی بــر واردات خودروهــای ژاپنــی وضــع 
کنــد امــا کمیســیون تجــارت بین الملــل آمریــکا بــا ایــن 
اســتدالل کــه هیــچ توجیــه قانونی بــرای محــدود کــردن واردات 
وجــود نــدارد جلــوی آن را گرفــت. بــه عــالوه، شــباهت هایی در 
ــتغال در  ــود دارد- اش ــروز وج ــا ام ــادی 1980 ب ــط اقتص محی
بخــش خــودرو آمریــکا در 1980 بوســیله اثــرات شــوک نفتــی، 
رکــود اقتصــادی، و درنتیجــه تغییــر تقاضــای مصرفــی به ســمت 
خودروهــای کوچــک بشــدت کاهــش یافتــه بــود. بطــور مشــابه، 
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ــاًل  ــی در 2017 کام ــکا، حت ــه ای آمری ــع کارخان ــتغال صنای اش
امــا  اســت.  اقتصــادی  بحــران  از  پیــش  از میــزان  کمتــر 
ــن دو دوره وجــود دارد-  ــن ای ــای اقتصــادی مهمــی بی تفاوت ه
ــود درحالیکــه 2017 یــک دوره رشــد  1980 اوج یــک رکــود ب
شــتابان اســت. عمــق و قــدرت زنجیره هــای تولیــد فرامــرزی در 
2017، چیــزی کــه در 1980 وجــود نداشــت، داللــت دارد کــه 
ــی  ــا مقاومت های ــاید ب ــردن واردات ش ــدود ک ــرای مح ــالش ب ت

روبرو شود.
اگرچــه قوانیــن ســازمان تجــارت جهانــی اســتفاده از 
می کنــد،  ممنــوع  را  داوطلبانــه  صادراتــی  محدودیت هــای 
ــی وجــود دارد کــه چــرا احتمــال بازگشــت آنهــا هســت.  دالیل
ــش قیمــت کاالی  ــوالً افزای ــا معم ــه اروپ ــه اتحادی نخســت اینک
در  عــوارض ضددامپینــگ  بدیــل  عنــوان  بــه  صادراتــی1را 
تحقیقــات تجــارت ناعادالنــه تحمیــل می کنــد. اگرچــه افزایــش 
هماننــد  ماهــوی  شــکل  بــه  صادراتــی  کاالی  قیمــت 
محدودیت هــای صادراتــی داوطلبانــه ممنــوع شــده اســت، ایــن 
کار تحــت قوانیــن ســازمان تجــارت جهانــی مجــاز اســت 
ــک تحقیــق ضددامپینــگ باشــد. بیــن  هنگامــی کــه نتیجــه ی

1.  price undertakings
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تحقیقــات  تمــام  از  درصــد   18 حــدود   ،2011 و   1989
ضددامپینــگ اتحادیــه اروپــا و 35 درصد تحقیقــات ضددامپینگ 
ــش قیمــت کاالی  ــه افزای ــعه ب ــال توس ــه کشــورهای در ح علی
ــی  ــای خارج ــط بنگاه ه ــی توس ــد- توافقات ــر ش ــی منج صادرات
کــه صــادرات آنهــا را بــه ســطح دیکتــه شــده کمیســیون اروپــا 
ــن  ــه کمیســیون تعیی ــی ک ــل قیمت ــا حداق ــرد ب محــدود می ک
ــرای  ــه ب ــرد خالقان ــوع رویک ــک ن ــن ی ــه ای ــرد. دوم اینک می ک
ــزر نامــزد نمایندگــی  محــدود کــردن واردات اســت کــه الیتهای
ــگان  ــردن آن طــی ســالهای ری ــت ک ــکا در مدیری تجــاری آمری

دست داشته است.
ســرانجام اگرچــه محدودیت هــای صادراتــی داوطلبانــه، 
جایگاهــی نامعلــوم در قوانیــن ســازمان تجــارت جهانــی دارد، اگر 
هــر دو دولت هــای واردکننــده و صادرکننــده، آن هــا را بخواهنــد، 
پــس هیــچ کــدام از طرفیــن، ایــن ترتیبــات در ســازمان تجــارت 

جهانی را به چالش نمی کشد.
اگــر بخواهیــم حرکــت زیگزاگــی سیاســت تجــاری احتمالــی 
دولــت جدیــد را خالصــه کنیــم، انتظــار مــی رود شــاهد ترکیبــی 
تجــارت جهانــی-  ســازمان  ابزارهــای ســنتی سیاســت  از 
ــای  ــا - و رویکرده ــی و محافظ ه ــوارض جبران ــگ، ع ضددامپین
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خالقانه تــر بــرای محــدود کــردن واردات، شــامل محدودیت هــای 
ــی و  ــت کاالی صادرات ــش قیم ــده و افزای ــره ش ــادرات مذاک ص
ــر ماننــد بنــد امنیــت  ــرد یکجانبــه قوانیــن تجــاری مبهم ت کارب
ملــی قانــون تجــارت 1962 باشــیم. هنــگام شــهادت دادن رابرت 
الیتهایــزر بــه مجلــس نماینــدگان در 2010، او هشــدار داد کــه 
ــوان  ــی را می ت ــازمان تجــارت جهان ــی س ــای قانون برخــی بنده
بــه شــیوه هایی تفســیر کــرد کــه راه را بــرای گزینه هــای 
سیاســتی جدیــدی بــاز می کنــد کــه بخشــی از مجموعــه 
اســتاندارد ســازمان تجــارت جهانــی نیســت. ایــن بیانگــر رویکرد 
تهاجمــی آمریــکا اســت کــه در تــالش بــه گســترش جعبــه ابــزار 
ــی را  ــارت جهان ــازمان تج ــن س ــای قوانی ــود، مرزه ــارت خ تج

محک می زند.



فصل ششم

سیاست تجاری آمریکا- اروپا 
به کجا خواهد رفت؟

نیخیل داتا 
CEP دانش آموخته دانشگاه لندن و پژوهشگر مرکز عملکرد اقتصادی

سواتی دینگرا 
استادیار اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن و پژوهشگر مرکز تحقیقات 

CEPR سیاستگذاری اقتصادی
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اقتصادهــای اروپــا و آمریــکا پیونــدی ناگسســتنی بــا هــم دارنــد. 
ــه  ــا از بزرگتریــن اقتصادهــای جهــان هســتند، و اتحادی آن هــا دو ت
ــوک  ــتثنای بل ــه اس ــکا )ب ــاری آمری ــریک تج ــن ش ــا بزرگتری اروپ
تجــاری نفتــا( اســت، درحالیکــه آمریــکا بزرگتریــن شــریک تجــارت 
ــت.  ــات اس ــورد کاال و خدم ــر دو م ــا در ه ــه اروپ ــی اتحادی خارج
وزارت بازرگانــی آمریــکا تخمیــن می زنــد کــه صــادرات آمریــکا بــه 
ــرای  ــد ب ــغل جدی ــون ش ــاد 2.6 میلی ــث ایج ــا باع ــه اروپ اتحادی
ــرکت  ــزار ش ــاً 200 ه ــه تقریب ــت، درحالیک ــده اس ــا ش آمریکایی ه
اروپایــی بــه آمریــکا کاال و خدمــات می فروشــند. بــه عــالوه، ایــن دو 
اقتصــاد بــزرگ حــدود 60 درصــد از حجــم ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی ورودی جهــان، و بیــش از 80 درصــد حجــم ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی خروجــی جهــان را تشــکیل می دهنــد کــه بخــش 
ــن دو  ــن ای ــرمایه ای بی ــای س ــی از جریان ه ــم ناش ــی از آن ه بزرگ

منطقه است.
در دنیــای ایــده آل، تعــدادی از عوامــل وجــود دارد کــه محــرک 
ــرا- ــرمایه گذاری ف ــارت و س ــراکت تج ــل ش ــاری ازقبی ــه تج معامل

ــن 2016  ــی 23 ژوئ ــه همه پرس ــه ب ــا توج ــا ب ــت. ام ــی1 اس اطلس
برگزیــت و نتایــج انتخابــات نوامبــر 2016 آمریــکا، همچنیــن 

1.   Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
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ــه  ــیدن ب ــود، رس ــش موج ــای از پی ــر پیچیدگی ه ــدادی از دیگ تع
چنیــن توافقاتــی )اکنــون هــم بیــن اتحادیــه اروپــا- آمریــکا و هــم 

بین انگلستان- آمریکا( کاماًل بحث برانگیز خواهد بود.

کاهش تعرفه ها- پردردسر اما دست یافتنی
ــث  ــاری، بح ــه تج ــک معامل ــی در ی ــوع بدیه ــتین موض نخس
ــرای  ــادی ب ــی ع ــی غیرتبعیض ــای واردات ــت. تعرفه ه ــا اس تعرفه ه
ــت و  ــن اس ــن پایی ــور میانگی ــکا، بط ــا و آمری ــه اروپ ــر دو اتحادی ه
ــه  ــه ب ــی را ک ــتان تعرفه های ــه انگلس ــی رود ک ــی م ــال باالی احتم
عنــوان عضــو جــاری اتحادیــه اروپــا برقــرار می کنــد پــس از خــروج 
ــرای  ــا ب ــی تعرفه ه ــن وزن ــد. میانگی ــظ کن ــه حف ــل از اتحادی کام
ــد  ــکا 1.6 درص ــا و آمری ــه اروپ ــر دو اتحادی ــوالت در ه ــه محص هم
ــر در  ــه نظــر می رســد تغیی ــه قیمــت اســمی ب ــن ب اســت و بنابرای

تعرفه ها نسبتاً مهم نباشد.
ــوالً  ــا معم ــت، میانگین ه ــادق اس ــب ص ــه اغل ــه ک ــا همانگون ام
ــاالی خــاص یــک بخــش را پنهــان می کننــد.  برخــی تعرفه هــای ب
بــرای مثــال، تعرفــه اتحادیــه اروپــا بــرای وســایل نقلیه موتــوری 10 
ــی آن 2.5 درصــد  ــای آمریکای ــرای همت درصــد اســت درحالیکــه ب
اســت. بطــور مشــابه تعرفــه اتحادیــه اروپــا بــر شــیالت بــه نرخ هــای 
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ــکا  ــا 25 درصــد هــم می رســد درحالیکــه تعرفه هــای آمری ــاال و ت ب
بــر پارچــه و وســایل منــزل در ســطوحی مشــابه هســتند. اســناد درز 
کــرده از شــراکت تجــارت و ســرمایه گذاری فرا-اطلســی نشــان داد 
کــه در مذاکــرات پایــان 2015، تعرفه هــا بــه میــزان حداکثــر 97.5 
درصــد کاهــش یافتــه بــود. تعجبــی نــدارد کــه ایــن معاملــه تجــاری 
صنایــع  اتحادیــه  ازقبیــل  تجــاری  گروه هــای  پشــتیبانی  از 
خودروســازی آلمــان برخــوردار بــود کــه بــرآورد می شــود تعرفه هــا 

تقریباً 1 میلیارد یورو در سال برای این صنعت هزینه دارد.

موانع غیرتعرفه ای- پردردسرتر اما قابل قبول
ــتند  ــاری هس ــات تج ــروع توافق ــه ش ــا نقط ــه تعرفه ه درحالیک
مهمتریــن عامــل انگیزشــی بــرای معامــالت تجــاری مــدرن، حــذف 
ــق  ــری، از طری ــای تنظیم گ ــل تفاوت ه ــه ای از قبی ــع غیرتعرف موان
همــکاری  و  گمرکــی  رویه هــای  و  اســتانداردها  یکسان ســازی 
از  مثال هــا  مرزهااســت.  ســوی  آن  در  تنظیم گــر  نهادهــای 
مقرراتگــذاری واگــرا شــامل تفــاوت در اســتانداردهای ایمنــی، 
ــت بنگاه هــای  ــط زیســت و انتشــار آلودگــی، صالحی ــررات محی مق
ــی  ــتگذاری رقابت ــی، و سیاس ــدارکات دولت ــن و ت ــی در تأمی خارج
اســت درحالیکــه موانــع غیرتعرفــه ای در رویه هــای گمرکــی معمــوالً 
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ــوط  ــدأ مرب ــد مب ــادر و قواع ــی بن ــل بازرس ــی ازقبی ــه چیزهای ب
می شود.

ــکا موضــوع  ــا و آمری ــه اروپ ــی مقرراتگــذاری بیــن اتحادی واگرای
ــاوت  ــک تف ــترده دارد. ی ــاری گس ــوده و آث ــاده ای نب ــا افت پیش پ
ــون اتحادیــه  ــرد قانونــی اصــول احتیاطــی در قان محســوس در کارب
اروپــا دیــده می شــود کــه معــادل مشــابهی در آمریــکا نــدارد. اصــل 
ــر دوش  ــا هزینــه اثبــات ایمنــی ب احتیاطــی کــه باعــث می شــود ت
ــی  ــاع علم ــاب اجم ــدام در غی ــه اق ــل ب ــه مای ــد ک ــانی بیفت کس
هســتند، داللت هایــی بــرای وضــع مقــررات مرتبط بــا اســتانداردهای 

زیست محیطی، دارویی، کشاورزی و محصول دارد.
برخــی راهکارهــای ســاده بــرای کاهــش ایــن تفاوت هــا وجــود 
دارد از قبیــل تعمیــم رسمیت بخشــی دوجانبــه اســتانداردهای فنــی 
ــا  ــی. ام ــوالت غذای ــرای محص ــی ب ــب های کاالی ــترش برچس و گس
هنگامــی کــه مقرراتگذاری هــا ناشــی از تفــاوت روشــن در ترجیحــات 

باشد، همگرایی معموالً مشکل زا می شود.
ــه  ــادل هزین ــویم مع ــه می ش ــی ها متوج ــر بررس ــروری ب ــا م ب
تجــارت2 )یعنــی معــادل تعرفــه ارزشــی ترکیبــی( در همــه کاالهــا 
بیــن اتحادیــه اروپــا و آمریــکا بیــن 12.9 تــا 13.7 درصــد اســت کــه 

2.  trade cost equivalent (TCE)
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بــرای برخــی بخش هــا ازقبیــل محصــوالت کشــاورزی، نوشــیدنی ها 
قابــل  نحــو  بــه  فرآوری شــده  غذاهــای  و  دارویــی  تنباکــو،  و 
مالحظــه ای باالتــر اســت. بــرای اقتصادهــای مــدرن ازقبیــل آمریــکا 
و انگلســتان، کــه اکثریــت اشــتغال اکنــون در بخــش خدمات اســت، 
ــات  ــش خدم ــرای بخ ــه( ب ــارت )تعرف ــه تج ــادل هزین ــن مع تخمی
ــی  ــای معین ــه بخش ه ــت ک ــد اس ــد و 47.2 درص ــن 8.5 درص بی
ازقبیــل خدمــات تجــاری و خدمــات مالــی بــا میانگینــی حــدود 30 
ــات  ــه مطالع ــتند. هم ــرو هس ــارت روب ــه تج ــادل هزین ــد مع درص
نتیجــه می گیرنــد موانــع غیرتعرفــه ای مهــم اســت و اهمیتــی 
بیشــتر از تعرفه هــا دارنــد. یــک گــزارش کمیســیون اروپایــی نشــان 
ــه ای را  ــع غیرتعرف ــن موان ــد از ای ــا 50 درص ــن 25 ت ــه بی داد ک
ــه  ــادرات ب ــر، ص ــناریو خوش بینانه ت ــرد و در س ــذف ک ــوان ح می ت
میــزان 6.1 درصــد بــرای آمریــکا و 2.1 درصــد بــرای اتحادیــه اروپــا 
افزایــش خواهــد یافــت. براســاس یــک مطالعــه دیگــر، یــک توافــق 
ــع غیرتعرفــه ای را حــذف کنــد  تجــارت آزاد کــه 25 درصــد از موان
ــارت آزادی  ــق تج ــش از تواف ــد بی ــزان 75 درص ــه می ــارت را ب تج
ــه ای را  ــع غیرتعرف ــد از موان ــا 10 درص ــه تنه ــد ک ــذف می کن ح

حذف کند.
ــتان  ــتثنای انگلس ــه اس ــا ب ــه اروپ ــرای اتحادی ــا ب ــن برآورده ای
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بــکار مــی رود. در جهــان پــس از برگزیــت، مســائل تاحــدی 
پیچیده تــر می شــود. دولــت انگلســتان کامــاًل روشــن ســاخته اســت 
کــه آنهــا خواهــان خــروج از اتحادیــه گمرکــی اروپــا هســتند بطوری 
کــه بتواننــد معامــالت تجــاری خــاص خــود را بــا کشــورهایی ماننــد 
آمریــکا دنبــال کننــد. ایــن بــه نظر یــک روش منطقــی جبــران زیان 
ــی  ــد هنگام ــود می آی ــه بوج ــت ک ــرمایه گذاری اس ــارت و س در تج
کــه انگلســتان از کنتــرل بزرگترین شــریک تجــاری و ســرمایه گذاری 
ــد  ــان می ده ــا نش ــود. تخمین ه ــارج ش ــا( خ ــه اروپ ــود )اتحادی خ
ــهم  ــا س ــکا تنه ــتان و آمری ــن انگلس ــا بی ــل تعرفه ه ــذف کام ح
ــکا  ــرا آمری ــد. زی ــت را تشــکیل می ده ــای برگزی کوچکــی از زیان ه
بــازار دورتــری بــرای انگلســتان اســت بطــوری کــه طبیعتــاً تجــارت 
ــا وجــود تعرفه هایــی کــه پاییــن  کمتــری بیــن آنهــا وجــود دارد. ب
ــه همســازی  ــاز ب ــکا نی اســت، گســترش تجــارت انگلســتان و آمری
ــال  ــه انگلســتان در ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــی بیشــتری دارد. ب مقررات
حاضــر از چارچــوب مقرراتــی بقیــه اتحادیــه اروپــا اســتفاده می کنــد 
همــان مشــکالت واگرایــی مقرراتــی، در رابطــه انگلســتان و آمریــکا 
بوجــود می آیــد. و بدون نفوذگــذاری اتحادیــه اروپــا، مذاکره کنندگان 
ــی بســیار  ــدرت چانه زن ــکاری، ق ــل آش ــه دالی ــاری انگلســتان ب تج
کمتــری در معاملــه بــا آمریــکا خواهنــد داشــت )جمعیــت و تولیــد 

سیاست تجاری آمریکا- اروپا به کجا خواهد رفت؟



اقتصاد در عصر جدید120

ــتان  ــتر از انگلس ــر بیش ــج براب ــاً پن ــکا تقریب ــی آمری ــص داخل ناخال
است(.

ــا  ــز ب ــس نی ــکا و انگلی ــن آمری ــی بی ــکاری مقررات ــرای هم اج
مشــکالت عملــی مواجــه خواهــد شــد. در حالتــی کــه انگلســتان از 
اتحادیــه اروپــا خــارج شــود، نیــاز بــه الگوگیــری و تأســیس حــدود 
ــه  ــف دارد ک ــای مختل ــرای بخش ه ــاوت ب ــی متف 34 ارگان مقررات
ــن  ــد. ای ــت می کنن ــا فعالی ــه اروپ ــق اتحادی ــر از طری ــال حاض درح
مســتلزم افزایــش زیــاد در انــواع تخصص هــا و کارکنــان اداری اســت 
ــرای برگزیــت  ــی جــاری دو ســاله ب ــه چارچــوب زمان ــا توجــه ب و ب
ــر حــوزه عمــل  ــی نباشــد. انگلســتان می توانســت زی ــاالً عمل احتم
برخــی از ارگان هــای تنظیمــی اتحادیــه اروپــا باقــی بمانــد و احتمال 
ــن انگلســتان و  ــد بی ــق تجــاری جدی ــک بخــش الزم از تواف دارد ی
اتحادیــه اروپــا باشــد. امــا بــه معنــای ایــن نیــز هســت که انگلســتان 
ــکا،  ــا آمری ــه ای ب ــع غیرتعرف ــن آوردن موان ــه پایی ــالش ب ــل از ت قب
ــا  ــه اروپ ــا اتحادی ــود ب ــد خ ــاری جدی ــات تج ــل ترتیب ــد ح نیازمن
ــر بخش هایــی  ــاره هنــوز ب ــه عــالوه، محدودیت هــا در این ب اســت. ب
اعمــال می شــود کــه همچنــان بوســیله ارگان هــای تنظیمــی 
ــه  ــه اتحادی ــا نظــارت می شــوند مگراینکــه یــک معامل ــه اروپ اتحادی
ــود  ــن باوج ــود. بنابرای ــام ش ــتا انج ــن راس ــکا در همی ــا- آمری اروپ



121

ــده  ــکا و انگلســتان دی ــی آمری ــای کنون ــه از دولت ه شوروشــوقی ک
ــرای  ــاالً ب ــا احتم ــن آن ه ــوه بی ــاری بالق ــه تج ــر معامل ــود ه می ش

دست کم چندسال به تأخیر می افتد.

اثرات تجاری و درآمدی- قابل دستیابی و معقوالنه
منافــع عظیــم از یــک توافــق فرا-اطلســی از محــل تعرفه هــای 
ــا  ــد. برآورده ــد ش ــل خواه ــه ای حاص ــع غیرتعرف ــر و موان پایین ت
نشــان می دهــد کــه اثــرات یــک معاملــه شــبیه شــراکت تجــارت و 
ســرمایه گذاری فرا-اطلســی بــر درآمدهــا اصــاًل کــم اهمیــت 
ــل  ــی و کام ــذف تدریج ــناریوی ح ــوص، در س ــود. بخص ــد ب نخواه
تعرفه هــا کــه بــا 25 درصــد کاهــش در موانــع غیرتعرفــه ای ترکیــب 
ــر  ــارد دالری ب ــت 98 میلی ــر مثب ــک اث ــا ی ــه اروپ ــود، اتحادی می ش
ــکا  ــه آمری ــد درحالیک ــد دی ــود خواه ــی خ ــص داخل ــد ناخال تولی
منافــع 64 میلیــارد دالری تجربــه می کنــد. برآوردهــا از کمیســیون 
اروپــا اثــرات مشــابهی بــر تولیــد ناخالــص داخلــی حــدود 0.3 درصد 
بــرای هــر دو حــوزه نشــان می دهــد درحالیکــه افزایــش 0.5 
ــال 2030  ــارت در س ــر و کم مه ــران ماه ــتمزد کارگ ــدی دس درص
نیــروی کار،  از جنبــه  بــه عــالوه،  نیــز پیش بینــی می شــود. 
درحالیکــه بیشــتر مدل هــا بــه علــت فــروض اشــتغال کامــل، قــادر 
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بــه پیش بینــی اثــرات اشــتغال نیســتند، برخــی برآوردهــا از تغییــر 
مــکان نیــروی کار بــرای ســال معیــار 2027، از حــدود 0.2 درصــد 
ــق  ــک تواف ــد در ی ــه 0.65 درص ــه، ب ــر جاه طلبان ــق کمت در تواف

جاه طلبانه تر نوسان دارد.
امــا ایــن برآوردهــا بــدون مخالفــت نیســت. ســازمان های 
جامعــه مدنــی شــروع به برجســته ســاختن نقــاط ضعــف برآوردهای 
از  یکــی  کرده انــد.  نفتــا  ازقبیــل  پیشــین  تجــاری  توافقــات 
ــع  ــه مناف ــرد ک ــی ک ــده پیش بین ــر ش ــات ذک گســترده ترین مطالع
ــه  ــکا دارد درحالیک ــرای آمری ــری ب ــزار نف ــم 130 ه ــتغال عظی اش
دیگــری پیش بینــی منافــع رفاهــی تقریبــاً 0.3 درصــدی همــراه بــا 
0.2 درصــد افزایــش دســتمزد واقعــی بــرای آمریــکا، و 0.7 درصــد 

منافع رفاهی برای کانادا دارد.
ــس از  ــات پ ــج مطالع ــا نتای ــی را ب ــن ارقام ــه چنی ــی ک هنگام
وقــوع مقایســه می کنیــم بشــدت غیردقیــق ظاهــر می شــوند. یکــی 
از کارهــای جدیــد متوجــه شــد کــه رفــاه آمریــکا تنهــا بــه انــدازه 
ــادا 0.06 درصــد  ــاه کان 0.08 درصــد افزایــش یافــت درحالیکــه رف
کاهــش یافــت. مهم تــر اینکــه شــواهد بــازار کار بــه رشــد دســتمزد 
ــه ای( در  ــی )کارخان ــه آب ــران یق ــرای کارگ ــر ب ــدت پایینت ــه ش ب
ــات در مناطــق  ــران بخــش خدم ــر کارگ ــه ب ــرات ثانوی ــکا و اث آمری
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آنها درنتیجه نفتا اشاره دارد.
ــادی  سیاســت های داخلــی تاکنــون موفــق نشــده اســت کار زی
بــرای کســانی بکنــد کــه بواســطه افزایــش جهانــی شــدن و تغییــر 
فنــی آواره و جابجــا شــده اند. درمیانــه ایــن بی اعتمــادی بــه 
ــک  ــرو، ی ــل نی ــی و تعدی ــاغل اضاف ــی مش ــدن، جابجای ــی ش جهان
توافــق فرا-اطلســی را حتــی بــا اســتقبال کمتــری مواجــه می کنــد. 
امــا تاکنــون بزرگتریــن مخالفــت از یــک معامله آتــی فرا-اطلســی بر 
ــا حقــوق  ــکا ب ــا و آمری ــه اروپ ــه اتحادی ــه اســت کــه چگون ــن پای ای

سرمایه گذاران خارجی در توافقنامه کنار می آیند.

جلوگیری از مرگ یک شراکت تجاری:
 اختالفات دولت- سرمایه گذار

ســرمایه گذاری خارجــی »محــرک واقعــی« رابطــه اقتصــادی فــرا-
اطلســی اســت. اتحادیــه اروپــا و آمریــکا حــدود 40 درصــد از موجودی 
تشــکیل  را  همدیگــر  ورودی  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری 
ــه  ــرمایه گذاری در معامل ــا س ــط ب ــی مرتب ــد قانون ــر بن ــد. ه می دهن
تجــاری بیــن اتحادیــه اروپــا، آمریــکا و انگلســتان بنابرایــن داللت هــای 

دامنه داری برای بنگاه ها، کارگران و مصرف کنندگان دارد.
ــرا- ــرمایه گذاری ف ــارت و س ــراکت تج ــنهادی ش ــازوکار پیش س
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ــی و  ــای خارج ــن بنگاه ه ــات بی ــل اختالف ــرای حل وفص ــی ب اطلس
دولت هــای میزبــان، مشــاجره برانگیزتریــن مؤلفــه آن اســت. رئیــس 
ــوان  ــه عن ــر انکلســتان، آن را ب سیاســتگذاری تجــاری حــزب کارگ
ــاوی  ــه ح ــون اولی ــرد. مت ــف ک ــی« توصی ــه دموکراس ــدی ب »تهدی
ســازوکار حل وفصــل اختالفــات دولــت- ســرمایه گذار3 بــود کــه بــه 
بنگاه هــای خارجــی حــق ادعاکــردن علیــه دولت هــای کشــور 
ــه«  ــه و منصفان ــوردی عادالن ــا »برخ ــر آنه ــی داد اگ ــان را م میزب

نداشته باشند.
براســاس نظریــه اقتصــادی، حمایت هــای ســرمایه گذار، ازقبیــل 
ــه  ــادر ب ــا را ق ــرمایه گذار، بنگاه ه ــت- س ــات دول ــل اختالف حل وفص
دریافــت خســارات از دولت هــای کشــور میزبــان می کنــد اگــر آنهــا 
بــه  بازده هــا  کــه  باشــند  سیاســت هایی  در  درگیــر 
ــای خارجــی را کاهــش  ــه بنگاه ه ســرمایه گذاری های صــورت گرفت
ــب  ــه تصاح ــروع ب ــتقیماً ش ــان مس ــور میزب ــای کش ــد. دولت ه ده
سیاســت های  یــا  می کننــد  خارجــی  بنگاههــای  دارایی هــای 
ســودآوری  بــه  کــه  درمی آورنــد  اجــرا  بــه  را  داخلــی 

سرمایه گذاری های خارجی آسیب می رساند.
ــی  ــت های داخل ــتفاده از سیاس ــی، اس ــارت جهان ــازمان تج س

3.   Investment State Dispute Settlement(ISDS)
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ــا  ــات ســاخت داخــل ی ــل الزام ــا تجــارت خارجــی، ازقبی مرتبــط ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــای داخل ــع بنگاه ه ــه نف ــه ب ــهمیه بندی ارزی، ک س
ــن  ــا ای ــد. ام ــط می کن ــت، را منضب ــی اس ــرمایه گذارهای خارج س
ســازمان بــر تمهیــدات ســرمایه گذاری متمرکــز می شــود کــه 
پتانســیل محــدود یــا مختــل کــردن تجــارت را دارند و سیاســت های 
پشــت مرزهــا را کــه مرتبــط بــا تجــارت نیســتند پوشــش نمی دهــد. 
شــراکت تجــارت و ســرمایه گذاری فرا-اطلســی ســعی در پــر کــردن 
ایــن شــکاف در سیاســتگذاری ازطریــق حل وفصــل اختالفــات 
ــه ســرمایه گذاران  ــت- ســرمایه گذار پیشنهادشــده را دارد کــه ب دول
ــدات  ــی تعه ــض ادعای ــه نق ــر گون ــا ه ــد ت ــازه می ده ــی اج خارج

کشور میزبان را به بحث گذارند.
ــذب  ــرای ج ــی ب ــول و منطق ــرد معق ــک رویک ــبیه ی ــن ش ای
ــورت  ــه در غیراینص ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــرمایه گذاری خارج س
ممکــن اســت فعالیــت در کشــور میزبــان بــه علــت تغییــر شــرایط 
ــا  ــد. ام ــی آن، بســیار پرریســک باش ــا اجتماع ــی ی سیاســی، حقوق
ــت-  ــات دول ــل اختالف ــت حل وفص ــه تح ــت ک ــه اینس ــک دغدغ ی
ســرمایه گذار، اختالفاتــی کــه ســرمایه گذاران خارجــی مطــرح 
می کننــد بــا یــک محکمــه و داوری حــل شــود کــه خــارج از دامنــه 
ــی  ــد. نگران ــان باش ــور میزب ــی کش ــام حقوق ــی نظ ــق و بررس تحقی
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ــر  ــه ب ــرز ک ــت م ــت های پش ــه سیاس ــه مجموع ــت ک ــر اینس دیگ
ــان گســترده باشــد  ــر می گــذارد آنچن ســرمایه گذاران خارجــی تأثی
کــه تهدیــد از ناحیــه اختالفــات بتوانــد فضای سیاســتی دردســترس 
ــع  ــرکت مناب ــه، ش ــرای نمون ــد. ب ــدود کن ــدت مح ــا را بش دولت ه
لئــون پایــن واقــع در کالگــری، کــه در دلــور بــه ثبــت رســیده اســت 
ــرای زیانهــای بالقــوه از دیرکــرد دولــت ایالتــی  ادعــای خســاراتی ب
ــق  ــوز معل ــرد. اگرچــه حکــم دادگاه هن ــت ک ــاری نف ــک در حف کب
اســت، ایــن پرونــده یــک نمونــه عینــی بــرای اثــرات دلســردکننده 
ــر توانایــی دولــت بــه  حل وفصــل اختالفــات دولــت- ســرمایه گذار ب
تنظیم گــری اســت. بنابرایــن عــده بســیاری، حل وفصــل اختالفــات 
دولــت- ســرمایه گذار را یــک روش دادن قــدرت افراطــی بــه 
ــای  ــاً در دســترس بنگاه ه ــه نوع ــد- ک ــای خارجــی می نگرن بنگاه ه
داخلــی نیســت- تــا سیاســت هایی را کــه دولتهــای ملــی و محلــی 
ــاالی  ــیت ب ــا حساس ــای ب ــاً در حوزه ه ــد خصوص ــم گرفتن تصمی
اجتماعــی ماننــد محیــط زیســت، منابــع طبیعــی و بهداشــت 

عمومیبه چالش بکشد.
ــده اخیــر علیــه آلمــان  ایــن دغدغه هــا همچنیــن در یــک پرون
بازتــاب یافــت کــه یــک بنــگاه ســوئدی تحــت پیمــان منشــور انرژی 
ــارس  ــیما در م ــته ای فوکوش ــه هس ــس از حادث ــت. پ ــه داش عرض
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ــرداری از هشــت  ــای بهره ب ــه مجوزه ــرد ک ــالم ک ــان اع 2013، آلم
نیــروگاه بــرق هســته ای را پــس خواهــد گرفــت کــه دو نیــروگاه از 

شرکت سوئدی واتن فال را شامل می شد.
ــرای حل وفصــل اختالفــات  واتــن فــال در »مرکــز بین المللــی ب
ــدن  ــته ش ــر بس ــر س ــی ب ــنگتن دی س ــرمایه گذاری« در واش س
نیروگاه هایــش اعــالم شــکایت کــرد و تقاضــای 6 میلیــارد دالر 
ــی  ــون اساس ــا، دادگاه قان ــن اثن ــود. در همی ــارت نم ــران خس جب
آلمــان حکــم داد کــه دولــت آلمــان قــدرت تنظیمگــری گســترده ای 
بــرای اتخــاذ چنیــن تصمیمــی دارد امــا بایــد هزینــه ایــن نیروگاه هــا 
ــم خــود  ــر ناشــی از تصمی ــه مصــادره توجیه ناپذی ــر گون ــت ه را باب

جبران نماید.
ایــن موضــوع بی درنــگ پرسشــی را مطــرح کــرد کــه چــرا بایــد 
واتــن فــال اقــدام بــه شــکایت حقوقــی از طریــق یــک مرجــع قضایی 
ــی  ــی توانای ــی داخل ــام حقوق ــه نظ ــی ک ــد هنگام ــی بکن بین الملل
گرفتــن تصمیمــات عادالنــه را دارد؟ گروه هــای جامعــه مدنــی 
اســتدالل می کننــد کــه کشــورهای توســعه یافتــه بــا نظــام حقوقــی 
ــات  ــل اختالف ــرای ح ــی ب ــای فراقضای ــه ارگان ه ــازی ب ــوی نی ق
ــردم مطــرح  ــول م ــه پ ــا ک ــد. از آنج ــرمایه گذاری خارجــی ندارن س
اســت خســارات نبایــد توســط میانجیگرهایــی تصمیــم گرفتــه شــود 
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کــه بــه هیــچ وجــه پاســخگو بــه عمــوم نیســتند و تصمیماتشــان را 
نمی تــوان از بابــت تصحیــح قانونــی یــا مبتنــی بــر واقعیــات بازبینــی 
کــرد. پرونده هــای برجســته ماننــد این هــا احتمــاالً افــکار عمومــی 
ــر  ــی مصمم ت ــرمایه گذاری فرا-اطلس ــارت و س ــراکت تج ــه ش را علی
ــت شــما« از  ــه همیــن علــت اســت کــه پیمایــش »دول می کنــد. ب
از شــراکت تجــارت و  2016 نشــان می دهــد کــه پشــتیبانی 
ــاً  ــه اســت- دقیق ــش یافت ــرمایه گذاری فرا-اطلســی بشــدت کاه س
17 درصــد آلمانی هــا و 18 درصــد آمریکایی هــا معتقدنــد کــه 
شــراکت تجــارت و ســرمایه گذاری فرا-اطلســی »چیــز خوبــی« 
اســت در مقایســه بــا 50 درصــد کســانی کــه دو ســال پیــش چنیــن 

باوری داشتند.

قدم برداشتن در مسیر پوپولیستی
ــی در  ــای مهم ــگاهیان دغدغه ه ــهروندان و دانش ــای ش گروه ه
دولــت-  اختالفــات  حل وفصــل  دربــاره  عمومــی  مشــاوره های 
ســرمایه گذار ابــراز داشــته اند و بررســی ها نشــان می دهــد کــه 
مخالفــت از کشــورهای عضــو ماننــد بلژیــک، فرانســه و آلمــان باعــث 
ــان  ــا بــه ســمت فاصلــه گرفتــن از زب ــا اتحادیــه اروپ شــده اســت ت
ــا  ــد. ام ــت کن ــرمایه گذار حرک ــت- س ــات دول ــل اختالف حل وفص



129

ــک  ــدن ی ــه گنجان ــش ب ــم خوی ــکا در تصمی ــا و آمری ــه اروپ اتحادی
ســرمایه گذار در قانــون حل وفصــل اختالفــات دولتــی در یــک 
معاملــه آینــده کامــاًل ثابــت قــدم باقــی ماندنــد. ایــن احتمــاالً ناشــی 
از توافــق تجــاری و اقتصــادی جامــع4 اتحادیــه اروپــا- کانــادا اســت 

که معلق مانده است.
دادگاه  نظــام  یــک  جامــع،  اقتصــادی  و  تجــاری  توافــق 
ســرمایه گذاری درنظــر گرفتــه اســتتا برخــی از نگرانی هــای مربــوط 
ــد  ــرف کن ــرمایه گذار را برط ــت- س ــات دول ــل اختالف ــه حل وفص ب
ــق  ــی، داشــتننظام اســتیناف و دقی ــل انتصــاب قضــات عموم ازقبی
ــا  ــه ب ــه و منصفان ــورد عادالن ــه کهبرخ ــی آنچ ــان ارتباط ــردن زب ک

سرمایه گذاران خارجی را تشکیل می دهد.
اگــر نظــام دادگاه ســرمایه گذاری تحــت توافــق تجــاری و 
اقتصــادی جامــع مــورد تأییــد قــرار گیــرد، منبــع اصلــی اختــالف 
نظــر در یــک معاملــه آتــی اتحادیــه اروپــا- آمریــکا عمدتــاً دور زده 
خواهــد شــد. براســاس نظــرات گــروه حامــی مصرف کننــده بــه نــام 
»شــهروند عمومــی«، کــه رالــف نــادر بنیانگــذاری کــرد، بیــش از 80 
درصــد از شــرکت های تابعــه آمریکایــی در اتحادیــه اروپــا بــه 
بنگاه هــای آمریکایــی مــادر تعلــق دارنــد کــه در کانــادا نیــز مشــغول 

4.  Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
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فعالیــت هســتند. ایــن بنگاه هــای آمریکایــی از طریــق توافــق تجاری 
و اقتصــادی جامــع، موفــق شــده اند بــه نظــام دادگاه ســرمایه گذاری 
ــور نیســتند منتظــر فصــل ســرمایه گذاری  ــد و مجب دسترســی یابن
در شــراکت تجــارت و ســرمایه گذاری فرا-اطلســی باشــند. اتحادیــه 
اروپــا انتظــار دارد کــه نظــام دادگاه ســرمایه گذاری یــک الگــو بــرای 
معامــالت  در  ســرمایه گذارانش  اختالفــات  حل وفصــل  فراینــد 
تجــاری آتــی بشــود. امــا همچنــان پرســش هایی بــر ســر مشــروعیت 
نظــام دادگاه ســرمایه گذاری باقــی اســت، و دربــاره قانونــی بــودن آن 

در پایان سال 2017 تصمیم گرفته خواهد شد.
ــپاه  ــنجی از »س ــای نظرس ــه، یافته ه ــی قضی ــرف آمریکای در ط
دموکراســی«، در بســتر آمریکایــی معاهده تجــاری اقیانــوس آرام، در 
ــر ســر آماده ســازی ســرمایه گذاری  ــی ب ــه بحــث آت ســنجش چگون
اکثریــت  اســت.  آموزنــده  می کنــد  ایفــا  نقــش  احتمــاالً 
آمریکایی هایــی کــه نظرســنجی شــدند بــا ایــن توافــق آشــنا نبودنــد 
ــت گســترده )70  ــا اکثری ــتند ام ــی نداش ــه آن موضع ــا نســبت ب ی
ــل  ــا حل وفص ــت ب ــی در ضدی ــنیدن جمالت ــس از ش ــدی( پ درص
ــد  ــده ش ــا خوان ــرای آنه ــه ب ــرمایه گذار ک ــت- س ــات دول اختالف
ــر  ــر س ــث ب ــر بح ــد. اگ ــر ش ــق افزون ت ــن تواف ــا ای ــا ب مخالفت ه
شــراکت تجــارت و ســرمایه گذاری فرا-اطلســی، حــول حمایت هــای 
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ســرمایه گذاری باشــد، افــکار عمومــی تصــور می کنــد دولت هایشــان 
بــه طرفــداری از شــرکت های چندملیتــی بــزرگ می پــردازد و 
شــاید هنــوز بایــد منتظــر واکنــش شــدید دیگــری علیــه توافقــات 

آتی بین آمریکا و اروپا باشیم.
منظــور اینســت کــه منافــع بالقــوه کارایــی کــه بــا بهینــه کــردن 
ــیده  ــی رس ــد اعل ــه ح ــای ب ــف و تعرفه ه ــررات مضاع ــم مق تنظی
بدســت می آیــد، در شــور و شــوق اعطــای حقــوق ویــژه بــه 
ــی  ــواهد تجرب ــت. ش ــد رف ــت خواه ــی از دس ــرمایه گذاران خارج س
اندکــی وجــود دارد کــه بــا دادن ایــن حقــوق، ســرمایه گذاری 
ــل بی نقــص اقتصــادی  ــه طوریکــه بدی ــد ب خارجــی افزایــش می یاب
اختالفــات  کــه  اســت  اســترالیا  آمریــکا-  تجــاری  توافــق  آن 
ــل  ــی حل وفص ــام دادگاه داخل ــت را درون نظ ــا دول ــرمایه گذار ب س
می کنــد. ایــن رویــه قضایــی کــه اســترالیا پیــش گرفــت اشــاره بــه 
ایــن نکتــه دارد کــه اقتصادهــای توســعه یافتــه بــا نظام هــای حقوقی 
داخلــی پیشــرفته، بــه مــاده و شــرط از نــوع حل وفصــل اختالفــات 
ــای دادگاه  ــه نظام ه ــون ک ــد چ ــازی ندارن ــرمایه گذار نی ــت- س دول
داخلــی آنهــا دارای ســابقه تثبیت شــده حمایــت و پاســداری از 
حاکمیــت قانــون اســت. آمریــکا، انگلســتان و اتحادیــه اروپــا کامــاًل 
ــدارد کــه یــک  ــن شــرایط منطبــق هســتند. پــس تعجبــی ن ــا ای ب
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بررســی مســتقل توســط وزارت کســب وکار، نــوآوری و مهارت هــای 
ــل  ــوع حل وفص ــروط از ن ــواد و ش ــه م ــت ک ــه گرف ــتان نتیج انگلس
ــه  ــی ارائ ــادی اندک ــع اقتص ــرمایه گذار، مناف ــت- س ــات دول اختالف
ــی  ــی محسوس ــای سیاس ــرض هزینه ه ــت را در مع ــد و دول می ده

می گذارد.
ــدرت  ــدن ق ــی ش ــات ضدجهان ــه احساس ــاری ک ــر ج در عص
می توانــد  سیاســی  انــدک  هزینه هــای  حتــی  اســت،  گرفتــه 
ملی گرایــی اقتصــادی را بــاال ببــرد. تحــوالت سیاســی اخیــر- 
ــه  ــتیاق ب ــا- اش ــه اروپ ــد اتحادی ــعارهای ض ــت و ش ــپ، برگزی ترام
تجدیــد تــوازن قــدرت اقتصــادی و ادعــای مجــدد حــق حاکمیــت 
ملــی را بازتــاب می دهــد. پــس از ســال ها رشــد اقتصــادی نامــوزون 
و کاهــش هزینه هــای ضــروری و ریاضــت اقتصــادی، مــردم از ابــزار 
رأی دادن بــرای ابــزار خشــم نســبت بــه تشــکیالت سیاســی موجــود 
ــد.  ــتفاده می کنن ــورده اس ــت خ ــادی شکس ــت های اقتص و سیاس
پیشــنهاد امضــای توافقــات تجــاری کــه حقــوق ویــژه ای بــه 
ــه  ــورهایی ک ــن کش ــه قوانی ــد، برپای ــی بده ــرمایه گذاران خارج س
همســویی کمتــری بــا ترجیحــات موجــود شــهروندان دارنــد، مــردم 
ــا ایــن توافقــات دشــمن کــرده و احتمــاالً  را بــه میــزان بیشــتری ب

شراکت های آتی فرا-اطلسی را از مسیر خود خارج می کند.
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