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Abstract 

European Commission published EU trade policy titled an open, sustainable and 

assertive trade policy in Feb 2021. The main concern underlying this new policy 

is EU preparation for confronting new geopolitical developments derived from 

increasing role of Asia in the global economy, great power competition and new 

advancements in digital trade and global communication. Due to Iran’s 

economic interactions with EU countries and also the sensibility of Iran’s 

economic ties with Asian partners to EU policy, EU trade policy would have 

significant impacts on Iranian economy. The article investigate the elements of 

EU trade policy 2021 and how it influences Iran. Applying Barnett and Duvall 

conceptualization of power, the article argues that EU approach to global trade 

has evolved from power to trade to power through trade and this approach has 

paradoxical impacts on Iranian economy; negative impact in regard to EU 

compulsory and discursive power and positive impact in regard to EU structural 

and institutional power. 
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 0202تعامل قدرت و تجارت در سیاست تجاری 
پیامدهای آن بر روابط تجاری  اتحادیه اروپا و

 1ایران

 حیدرعلی مسعودی

 h_masoudi@sbu.ac.irایران الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  استادیار روابط بین

 چکیده
 استت یس»اروپا را با عنوان  هیاتحاد یتجار دیجد استیس 0202 هیاروپا در فور ونیسیکم
ی خود را برا د،یجد استیس نیاروپا با ا هیاعالم کرد. اتحاد «و جسورانه داریباز، پا یتجار

سته    شیافتاا المللتی از جملته    ناشی از تحوالت بین کیتیژئوپل یها یدگرگونمواجهه با 
در عرصته   کیت و تحتوالت تننولوژ های بارگ  رقابت قدرت دیتشد ،یدر اقتصاد جهان ایآس

کند. سیاست تجتاری جدیتد اتحادیته اروپتا تتت یرات       آماده می یارتباطات جهانتجارت و 
زیادی بر ایران خواهد داشت؛ ه  از جهت مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اروپا و هت   

هتای اتحادیته اروپتا.     اش از سیاستت  ی مراودات ایران و شرکای آسیاییریرپذیتت از جهت 
هایی  ادیه اروپا چه ویژگیسیاست تجاری جدید اتح»اصلی مقاله این بوده است که  سؤال

ایتن پتژوهش بتا استت اده از چتارچوو م هتومی       «. گذارد دارد و چه تت یراتی بر ایران می
و با تحلیل محتوای کی ی اسناد اتحادیه اروپا، نشتان داده  « بارنت و دووال درباره قدرت»

برای  قدرتروینرد »است که سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا به معنای گذار کامل از 
توانتد از   است و تثبیت این روینرد متی « قدرت از طریق تجارت روینرد»ی سو به «تجارت

بر روابت   « آ ار من ی»و از ابعاد اجباری و گ تمانی « آ ار مثبت»ابعاد ساختاری و نهادی 

قتدرت  تجاری ایران داشته باشد. در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا تسل  تدریجی روینرد 
ی رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا و کلتوضیح داده شده و سپس تصویر  ارتاز طریق تج

هتا،   ی سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا بررسی گشته استت و در بشتش یافتته   ها مؤل ه
ی قدرت اجباری، ساختاری، ها مؤل هتت یرات سیاست تجاری جدید اروپا بر ایران در قالب 

 رد تحلیل قرار گرفته است.نهادی و گ تمانی اتحادیه اروپا مو
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 مقدمه

شیود هیه    های اقتصادی جهان محسوب میی  بلوک نیتر بزرگاتحادیه اروپا یکی از 
درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد. بر اساس  14میلیونی خود  444با جمعیت 

 11بیا بییا از    0201المللی پول، اقتصاد اتحادییه اروپیا در سیال     آمار صندوق بین
دوم، پس از ایاالت متحده آمریکا قیرار  تریلیون دالر تولید ناخالص ملّی در جایگاه 

 14. تجارت روزانیه هیاال و خیدمات در اتحادییه اروپیا  یدود       (IMF 2021)دارد 
میلیون شغل را ایجاد هرده است. به دلیل  53شود هه  دود  میلیارد دالر برآورد می

ای به موضیو  تجیارت    این  جم باالی تجارت، مقامات اتحادیه اروپا اهتمام ویژه
های تجاری اتحادیه را مورد ارزیابی دوباره قیرار   سیاست بار کد و چند سال یدارن
روی  هیای پییا    ای و چیالا  دهند و بر اساس ارزیابی تحوالت جهانی، منطقیه  می

هیا تیدوین و پیهینهاد     های جدیدی برای  یل ایین چیالا    اتحادیه اروپا، سیاست
سیاسیت جدیید    0201رییه  هنند. بر این اساس، همیسیون اتحادییه اروپیا در  و   می

سیاست تجاری بااز    -بازنگری سیاست تجاریتجاری اتحادیه اروپا را با عنوان 
اعالم هرد. اتحادیه اروپا با این سیاست جدیید، خیود را بیرای     1پایدار و جسورانه

هند. این  آماده می 0252انداز  ثباتی ژئوپلیتیک در چهم های اقتصادی و بی دگرگونی
، ناشی از ا زایا سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تهدید منازعیات  دگرگونی اقتصادی

و تحوالت تکنولوژیک در  (Bruyninckx, 2013)های بزرگ، تغییرات اقلیمی  قدرت
 عرصه ارتباطات جهانی است.

سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا بر ههورهای دیگر از جملیه اییران تیرثیر    
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خود با اروپا و هم در روابط با سایر شرهای گذارد. ایران هم در روابط دوجانبه  می
های تجاری اروپا قرار دارد. در شیرایطی   اش مانند چین تحت ترثیر سیاست تجاری

هه ایران و آمریکا روابط دیپلماتییک و تجیاری رسیمی ندارنید، نگیاه بسییاری از       
شود و تواند جایگزین رابطه با آمریکا  مقامات ایرانی این است هه رابطه با اروپا می

برخی از نیازهای اقتصادی و صنعتی ایران را برطرف هند.  تی با روی هیار آمیدن   
های غیرغربی  دولت جدید ایران هه ظاهراً گرایا بیهتری به سمت رابطه با قدرت

های دیپلماتیک اولیه بین ابراهیم رئیسی و مقامات  مانند چین و روسیه دارد، تماس
رئییس   2«شیارل میهیل  »جمهور  رانسه و  رئیس 1«امانوئل مکرون»اروپایی از جمله 

وگوی تلفنی بیا مکیرون خواسیتار     شورای اروپا برقرار شده است. رئیسی در گفت
و  (الی   1422 ی،سی)رئشد « دو ههور انیم داریو پا یروابط متوازن، قو یبرقرار»

های میورد   وگو با شارل میهل بر تمایل ایران به توسعه مناسبات در عرصه در گفت
. ضیمن اینکیه  ریور    (ب 1422 ی،سی ی)رئایران و اتحادیه اروپا ترهید هرد  عالقه 

هننده و نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مراسم تحلیی  دولیت    مذاهره 3«انرهیه مورا»
های  راوان در روابط دو طرف، ایران  رغم  راز و نهیب جدید ایران نهان داد، علی

هنند و به تداوم و پیهر ت این روابیط   درک میو اروپا ارزش راهبردی یکدیگر را 
 امیدوارند.

بر این اساس، سؤال اصلی نوشیتار ایین اسیت هیه سیاسیت تجیاری جدیید        
ها چه تیرثیری بیر روابیط تجیاری      هایی دارد و این ویژگی اتحادیه اروپا چه ویژگی

گذارند. در واقع هدف اصلی پیژوها، بررسیی سیاسیت تجیاری جدیید       ایران می
آثار منفی و مثبت ا تمالی آن بر روابط تجاری ایران است. در ایین راسیتا،   اروپا و 

ابتدا چارچوب مفهومی مطالعه و سپس تصویر هلی از رابطه تجاری هنونی ایران و 
هیای متتلی  سیاسیت تجیاری جدیید       شود و در ادامه ابعاد و مؤلفه اروپا ارائه می

تیرثیرات سیاسیت تجیاری جدیید     ها،  شود. در بتا یا ته اتحادیه اروپا بررسی می
های قیدرت اجبیاری، سیاختاری، نهیادی و گفتمیانی       اروپا بر ایران در قالب مؤلفه

                                                                                                                                 

1. Emmanuel Macron 
2. Charles Michel 

3. Enrique Mora 



 014      ...پیامدهای آن بر  اتحادیه اروپا و 0202تعامل قدرت و تجارت در سیاست تجاری 

 

 گیرد. اتحادیه اروپا مورد تحلیل و ارزیابی قرار می

 ی قدرت از طریق تجارتسو به. چارچوب مفهومی: از قدرت برای تجارت 4

وپا در عرصه جهانی اسیت.  های هنهگری اتحادیه ار ترین جنبه تجارت یکی از مهم
بزرگییی اقتصییاد اتحادیییه اروپییا و سییهم عویییم آن از واردات جهییانی، پیامییدهای  

گیذاران خیارجی دارد. اتحادییه اروپیا      معناداری بیرای شیرهای تجیاری و سیرمایه    
هیای مبنیایی خیود را در قالیب      اسیت ارزش  درصیدد عنوان یک نهاد  وق ملّیی   به

ن دسترسی به بازارهای اروپا به شروطی ماننید  های تجاری از جمله منوط هرد رویه
 ,Young and Peterson) های داخلیی ههیورهای دیگیر تیروید هنید      تغییر سیاست

2006, p.796)    برای رسیدن به این هدف، دو رویکرد عمیده وجیود داردر رویکیرد .
 Meunier and) 2«قادرت از رریات تجاارت   »رویکرد و  1«قدرت برای تجارت»

Nicolaïdis 2006). 
الملیل بیه    گرایانیه از روابیط بیین    قدرت برای تجارت، مبتنی بر برداشت واقع

معنای توانمندی اتحادیه اروپا برای صدور هاال، خدمات و سیرمایه بیه ههیورها و    
مناطق دیگر است. بر ایین اسیاس، اتحادییه اروپیا در روابیط تجیاری دوجانبیه و        

ف و در سطح نهادهای چندجانبیه  ای به دنبال دسترسی بیهتر به بازارهای هد منطقه
ها و تسهیل تجارت جهیانی اسیت. در مقابیل،     زنی درباره نوام تعر ه به دنبال چانه

رویکرد قدرت از طریق تجارت، مبتنی بر نگاه لیبرال اسیت. پیهیینه ایین نگیاه بیه      
هیه شیروط  قیوق     گیردد  یبازم 1992عملکرد جامعه اقتصادی اروپا از اوایل دهه 

(. 11، ص. 1591بهری را به توا قات تجاری با ههورهای ثالث اضا ه هرد )بیات، 
بسیاری از ههورها از جمله ههورهای آ ریقایی،  یوزه هارائییب و اقییانوس آرام    

 انید  دادهبه این شیروط تین    اجبار بهبرای به دست آوردن امتیازات تجاری از اروپا، 
 (.139، ص. 1594، جانی )صادقی زیاری و سیه

 ایوبی  هیم بعد از ارتقای جامعه اقتصادی اروپا به اتحادیه اروپا ایین رویکیرد   
تجارت اتحادیه اروپا بیا بقییه ههیورها و منیاطق بایید بیه        معناادامه یا ت؛ به این 
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ا زایا توانمندی برای صدور ضوابط و معیارهای اتحادیه اروپا به سایر ههورها و 
 رض این رویکرد این است هه روابیط تجیاری در بسیتر     مناطق جهان منجر شود.

های بنیادین اتحادیه اروپا مانند دموهراسی،  قیوق بهیر، توسیعه متیوازن و      ارزش
 یاجتماعالمللی و  تواند منجر به یادگیری اجتماعی هنهگران بین  کومت قانون می

پلیتییک  ها شیود. در واقیع، یکیی از ابزارهیای قیدرت ژئو      با این ارزش ها آن شدن
اتحادیه اروپا، استفاده از تجارت برای رسیدن به اهداف غیرتجاری اسیت. در ایین   
الگوی ر تاری، اتحادیه اروپیا بیه جیای سیلطه تجیاری صیرف، بیه دنبیال تثبییت          

های بنیادین خود در ههورهای شیریک اسیت. تفیاوت مییان قیدرت بیرای        ارزش
 ست.مهتص شده ا 1تجارت و قدرت از طریق تجارت در جدول 

 
 (Meunier & Nicolaïdis, 2006, p. 910) رویکردهای سیاست تجاری اتحادیه اروپا .2جدول 

 
 قدرت برای ت ارت

 )صدور کاال، خداات و سراایس(
 قدرت ات طریق ت ارت

 )صدور استانداردها و هن ارها(

 روابط دوجانبس
تنی اتلارن و نااتلارن برای  قدرت چانس

 دسترسی بس باتار
 ساتی، ت سعس، حکمرانی و تغییر استانداردها دا کراسی

 دسترسی اتلابل بس باتارها یا انطلسروابط 
صدور ض ابط باتار واحد اروپایی و ابزارهای حکمرانی 

 بس سایر اناطق
 ای اد نظام چندجانبس ات طریق ت ارت عمیق تنی چندجانبس چانس روابط جهانی

 
مفهوم قدرت از طرییق تجیارت، رویکیرد اتحادییه     تا اینجا معلوم شد هه بر اساس 

محور  رهیت   اروپا به تجارت از رویکرد صرف اقتصادی به سمت رویکرد قدرت
شیود.   الملیل تلقیی میی    هرده است. قیدرت یکیی از مفیاهیم هیانونی روابیط بیین      

های اعمال قدرت ارائیه   پردازان متتل  تفاسیر متفاوتی درباره ماهیت و شیوه نوریه
 قیی هنهگران از طر ریهنترل اذهان و اعمال ساقدرت را  1«هانس مورگنتا». اند هرده

در واداشیتن   «الی  » گریبیاز  ییتوانیا  2«رابرت دال»، تطمیع، تهدید و هسب ا ترام
 3«جیوزف نیای  »و  داد یصورت انجام نم نیا ریهه در غ یبه انجام هار «ب» گریباز

داننید. یکیی    موس یا ناملموس میدیگران از طریق منابع مل ختنسا یا متقاعد وادار
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ریمونید  »و « بارنتمایکل »ها از قدرت را  بندی ترین مفهوم از جدیدترین و خالقانه
و قیدرت   2«قدرت بر»دو نو  قدرت تعاملی یا  ها آناند. به نور  انجام داده 1«دووال

 قیی از طر گرانیهنترل دوجود دارد. قدرت تعاملی به معنای  3«قدرت به»تکوینی یا 
شیکل دادن  به معنیای   ینیقدرت تکواما  ،است شده ساخته ایاز پ یروابط اجتماع

 تیی هو نیتکیو  قیی از طر گیران یبر د یرگذاریترثو هنترل  یبرا یبه روابط اجتماع
 گرانیبیاز  یسیت یو چ یسیت یه ینیدر واقیع قیدرت تکیو   است. هنهگران  یاجتماع
و در  هنید  یمهتص م ها آن یممکن را برا یها نهیرا مهتص هرده و گز یاجتماع

 Barnettمطابق با اهداف مورد نور است ) گرانید یها تیقدرت برساختن هو واقع

and Duvall, 2005, pp. 42–49). 
پیردازی بارنیت و دووال دربیاره ابعیاد تعیاملی و تکیوینی        با استفاده از مفهوم

تیوان تحیول سیاسیت تجیاری اتحادییه اروپیا را توضییح داد. رویکیرد          قدرت می
در واقع ناظر بر بعید تعیاملی قیدرت اتحادییه      ،یعنی قدرت برای تجارت ست،نت

اروپا با جهان پیرامون است؛ به این معنا هه اتحادیه اروپا بر اسیاس رونید مرسیوم    
هسیب  سعی هرده است دست برتر را در روابط تجاری با ههورها و مناطق دیگیر  

بلکیه   ،ر تیاری دیگیران نیسیت    . در اینجا اتحادیه اروپا به دنبال تغیییر قواعید  هند
امیا در رویکیرد قیدرت از طرییق      ؛خواهد بر دیگران سلطه تجاری داشته باشید  می

های بنیادین و الگوهای ر تاری خیود   تجارت، اتحادیه اروپا به دنبال تحمیل ارزش
هیا و   سیازی روابیط تجیاری بیه رعاییت ایین ارزش       به دیگران و در واقع مهروط

 ست.ا تای منا ع اتحادیه اروپاالگوهای ر تاری در راس
هننید؛ قیدرت    همچنین بارنت و دووال چهار گونیه قیدرت را شناسیایی میی    

 0شناسیی قیدرت در جیدول     گونیه   اجباری، سیاختاری، نهیادی و گفتمیانی. ایین    
توان آن را در تحلیل نحوه ترثیرگذاری سیاست تجاری جدیید   مهتص است و می

 .شود ه میار بست هه در ادامه به آن پرداختاتحادیه اروپا بر محیط پیرامون به ه
 

                                                                                                                                 

1. Michael N Barnett and Raymond Duvall 

2. Power over 

3. Power to 
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 شناسی قدرت از نظر مایکل بارنت و ریموند دووال گونه .0جدول 
 ن ع رابطس

 بستر اعمال قدرت
 پراکنده استلیم

 قدرت نهادی قدرت اجباری بستر تعاالی باتیگران
 قدرت گفتمانی قدرت ساختاری بخش باتیگران بستر تک ین

 (Barnett and Duvall, 2005, p. 48)منبعر 

 
هیای   قدرت اجباری به معنای توانایی بازیگر در شیکل دادن هینا   قدرت اجباری:
از قیدرت نزدییک بیه تعریی       گونیه  نیی امسیتقیم اسیت.   طیور   بیه بازیگران دیگر 

به این معنا هه قدرت را میزان توانایی بازیگر در  ؛است الملل نیبروابط  انیگرا واقع
هنند. این  رای پیهبرد منا ع در تراد با منا ع دیگران تعری  میهاربرد منابع مادی ب

توان شامل ابزارهای قدرت نوامی، قدرت اقتصادی، نفیوذ   منابع مادی قدرت را می
 .(Barnett and Duvall, 2005, p. 50)ای و توانایی تکنولوژیک در نور گر یت   رسانه

طلبیی اتحادییه    مهم قدرت های توان گفت هه یکی از جنبه بر اساس این تعری  می
گیرانیه بیر تجیارت     اروپا، هنترل شدیدتر منابع مادی قدرت از طریق نوارت ستت

هاای   تکنولاویی »موضیو    چراهیه  ؛ها با هاربردهای دوگانه است هاالها و  ناوری
ها و هوش مصنوعی اوالً ترثیرات اقتصیادی، سیاسیی،    مانند ربات 1«آینده و نوپدید

ظهییور موجییب انییی بییرای اروپییا خواهنیید داشییت و ثانیییاً  رهنگییی و نوییامی  راو
و در نتیجه تغیییر قواعید    (Fu and Soete, 2010)های تکنولوژیک در جنوب  قدرت

المللی خواهد شد. در این راستا، سیاست تجاری جدید اتحادیه  بازی در عرصه بین
سیازی ضیوابط هنتیرل     میدرن »هیا از طرییق    اروپا در جهت مهیار ایین تکنولیوژی   

 ماییت  با هدف های  ساس  نوارت بر صادرات هاالها و  ناوریرای ب 2ادراتص
  رهت هرده است.« الملل و  قوق بهر از امنیت بین

قییدرت، تحمیییل روابییط و  ی اعمییالهییا راهیکییی از قاادرت سااای:اری: 
قیدرت   بیرخالف آمییز بیه دیگیران اسیت.      های ساختاری نابرابر و تبعیض موقعیت

هنا بیازیگران دیگیر از طرییق قواعید ر تیاری       هردن محدودنهادی هه به معنای 

                                                                                                                                 

1. future and emerging technologies (FET) 

2. Export control regulation 
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جدید است، قدرت ساختاری به معنای برقراری یا  فظ رابطه تکیوینی خیاص بیا    
ای است هه منا ع بازیگر قدرتمند تحقق یابید.  فیظ رابطیه     گونه هنهگران دیگر به

 یهیای  نیه نمو دار هیسرما رادست و  رودست در قالب رابطه برده / ارباب و هارگر/ 
. اروپیا  (Barnett and Duvall, 2005, p. 53)از قدرت ساختاری در تاریخ بهر اسیت  
اش همواره با ههیورهای واقیع در  یوزه     به دلیل قدرت باالی صنعتی و اقتصادی

پیرامون خود یعنی خاورمیانیه و آ ریقیا رابطیه اقتصیادی  رادسیت داشیته اسیت.        
گیذاری در  یوزه    مصیرف و سیرمایه   بیازار  هصادرات هاالهای صنعتی، دسترسی ب

ترین مصادیق ایین رابطیه  رادسیت اسیت. قیدرت سیاختاری        انرژی از جمله مهم
هیای تجیاری جدیید در راسیتای  فیظ و       هند هه سیاست اتحادیه اروپا ایجاب می

نقا اقتصیادی  زاینیده چیین در    به تقویت این رابطه  رادست عمل هند. با توجه 
ان انتوار داشت هه اروپا و چین بر سر قدرت سیاختاری  تو  وزه پیرامونی اروپا می

بیه   دادن شیکل در خاورمیانه رقابت ستتی در پیا خواهند داشیت؛ چیین بیرای    
روابط جدید برای نفوذ اقتصادی بیهتر در خاورمیانه و اروپا برای  فیظ روابیط از   

 .موجود ایپ
یگیران  به هینا د  دادن شکلقدرت نهادی به معنای توانایی قدرت نهادی: 

 ,Barnett and Duvall, 2005)از طریق تعیین قواعد و الگوهای ر تاری جدید است 

pp. 51–52)ِپیچیده اتحادیه اروپا در دو سیطح   . این قواعد و الگوها در بستر نهادی
 .Meunier and Nicolaïdis, 2006, pp)گییرد   ملّی و  وق ملّی مورد مذاهره قرار میی 

ای از قواعد  پیوسته هم مجموعه به»عنوان  نهادها به 1«زیتو آنتونی». به نور (909–908
تواننید امکیان    ، میی «هنید  ها را مهتص میی  ها هه هنا مطلوب در موقعیت و رویه
 ,Zito, 2005)گیری قواعد ر تاری و تصمیمات سیاسی جدید را  راهم هننید   شکل

p 364)سیازی و   اعیده بنابراین یکی از وجوه مهم قدرت نهیادی اتحادییه اروپیا، ق    ؛
سیت.  ا های بنیادین اتحادیه اروپیا  المللی بر اساس ارزش هنجارسازی در عرصه بین

بلکیه بیه    ،المللیی نیسیت   تغییر ماهوی بازیگران بین درصدددر اینجا اتحادیه اروپا 
. تییدوین ضییوابط جدییید  ییاهم بییر سییتا هییا آندنبییال تغییییر الگوهییای ر تییاری 

                                                                                                                                 

1. Anthony R. Zito 
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گیذاری   بیرای محیدود هیردن سیرمایه    گیذاری مسیتقیم خیارجی و تیالش      سرمایه
های چینی در اتحادیه اروپا یکی از ابزارهیای قیدرت نهیادی ایین اتحادییه       شرهت

در  1گیذاری  رغم توا ق اصولی دو طرف درباره توا یق جیامع سیرمایه    است هه علی
در سیند اخییر سیاسیت تجیاری     ( European Commission, 2020a) 0202دسیامبر  

 .(Cotula, 2021)است  شدهه توج به آناتحادیه اروپا 
 نیتکییو یبییه معنییارا قییدرت مولّیید  بارنییت و دووالقاادرت تم:نااان : 

بیه هیار    3«یگفتمیان  یها هیرو»و  2«شناخت یها نوام» قیاز طر یاجتماع یها سوژه
و  یاجتمیاع  یها راینید هیا،   گفتمیان بیا   ونید ی. در واقع قیدرت مولّید در پ  برند می

دهید هیه     یم حیتوضو  پردازد  یمعنا م یو دگرگون تیتثبد، یبه تول یمعر ت یها نوام
 Barnett andآورند ) یم وجود بهرا  یخاص گرانیچگونه باز یالملل  نیبهای   گفتمان

Duvall 2005, pp. 55–56)هنید   . در این نو  از رابطه قدرت، اتحادیه اروپا سعی می
ی دیگیر را در رونید   المللی  های گفتمانی جدیدی را پدید آورد و بازیگران بین رویه

در گفتمان تجاری جدیید اتحادییه   (. Zito, 2005, p. 364)درگیر هند  ها آنیادگیری 
گیذاری،   های جدید در زمینه تجیارت و سیرمایه   سازی اروپا موضوعاتی مانند قاعده

به معنای رسیدن به توا قات چندجانبه بیر اسیاس قواعید داخلیی      (1)تجارت عمیق
، گیذار بیه اقتصیاد دیجیتیال و     (Young and Peterson, 2006, p. 795)اتحادیه اروپا 

هیای   هیای تجدیدپیذیر و محاسیبه هزینیه     اقتصاد سبز به معنای اسیتفاده از انیرژی  
ست هه به شکل مبهم در برخیی  ا های اقتصادی اتحادیه اروپا محیطی  عالیت  زیست

  یرا گیذاری   تجیارت و سیرمایه   نامه موا قتمذاهرات تجاری اروپا از جمله بر سر 
 ,Leal-Arcas and Alvarez Armas, 2018)مورد توجه قیرار گر تیه اسیت     کیآتالنت

pp. 6–9). 
چهار نو  قیدرت اجبیاری، سیاختاری، نهیادی و      گفته، مطالب پیابر اساس 

 نهان داد. (1)نمودار  توان در قالب مدل مفهومی زیر گفتمانی اتحادیه اروپا را می
 

                                                                                                                                 

1. Comprehensive Agreement on Investment 

2. systems of knowledge 

3. discursive practices 
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 درت از طریق تجارت اتحادیه اروپامدل مفهومی ق .2 نمودار

 . بررسی سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا9

هیای سیاسیت تجیاری جدیید اتحادییه اروپیا، ظهیور         تیرین پیهیران   یکی از اصلی
شده با ایین تحیول    چین و ضرورت مواجهه  ساب خصوص بههای آسیایی  قدرت

های آسییایی   المللی پول، رشد اقتصادی ساالنه قدرت آمار صندوق بین راست. بنا ب
اتحادیه اروپیا و آمریکیا    هه یدر ال ؛درصد خواهد بود 1تا  4 دود  0203تا سال 

 شود. مهاهده می 0درصدی را تجربه خواهند هرد هه در نمودار  4تا  0رشدهای 
 

 
 0204-0222 ی جهانیها قدرترشد تولید ناخالص داخلی  .0نمودار 

 ی پولالملل نیبمنبعر صندوق 

 قدرت گفتمانی • قدرت نهادی•

 

 قدرت ساختاری•

 

 قدرت اجباری•

انحصار 
 تکنولوژیک

تشدید رقابت  
 اروپا و چین 

ضوابط جدید  
تجارت و 

 سرمایه گذاری

 گفتمان 

 اقتصاد سبز

0 2 4 6 8

 کش رهای گروه هفز

 اتجادیس اروپا  

 ایاالت اتجده  اریکا

 هند

 دولز های ن ظه ر و در حال ت سعس  سیا

 چین
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دهد اقتصیاد چیین    ها نهان می بینی پیا ،است ارائه شده 5 نمودارطور هه در  همان
از اقتصیاد آمریکیا پیهیی     0201از اقتصاد اتحادیه اروپیا و در سیال    0201در سال 

 .خواهد گر ت و به قدرت برتر اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد
 

 

 اسمی تولید ناخالص ملّیرشد  .1نمودار 

ESPASمنبعر 
1 

 
تیرین   قدرت اقتصادی رو بیه رشید چیین در دهیه گذشیته همیواره یکیی از مهیم        

های اتحادیه اروپا بوده است. بر اساس این دغدغه، اتحادییه اروپیا از سیال     دغدغه
روابط اقتصیادی بیا چیین در     ةتری را دربار گیرانه به بعد رویکردهای ستت 0213

انید   عبارت ترین اقدامات اتحادیه اروپا در قبال چین ست. از جمله مهمپیا گر ته ا
توجه به  قیوق بهیر بیه     ؛2عنوان اقتصاد بازار آزاد عدم شناسایی اقتصاد چین به ازر

 هار برای هاها نقا دولیت   ؛شکل موازی در هنار توا قات تجاری با این ههور
ی در  یوزه  گیذار  قیانون در اقتصاد و انتقال دانا تتصصیی و تجیارب در زمینیه    

زیستی. اروپا از این طریق به دنبال رقابت بیا چیین و    امنیت غذایی و مسائل محیط
. (Brugier, 2017, pp. 210–211)دستیابی به سهم بیهتر در اقتصاد این ههور اسیت  

                                                                                                                                 

1. European Strategy and Policy Analysis System (http://europa.eu/espas) 

2. Market Economy Status (MES) 

http://europa.eu/espas
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 .شود می نییبت بررسی و یاست تجاری جدید اتحادیه اروپادر ادامه اهداف س

 اهداف سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا لیوتحل هیتجز .9-4

اروپا از اواییل قیرن   : داریو پا ریپذ تیمسئولارزش  رهیو زنج 1«تذار سبز»از  تیحنا
هیای  سییلی را در اقتصیاد خیود      هه سهم انرژی است ی تالش هردهطورجد به 01

های تجدیدپذیر مانند بادهای سا لی و  راسیا لی،   هاها و برعکس، سهم انرژی
؛ ایین  ی گازهای  اضالب را ا زایا دهد راور بازانرژی خورشیدی، انرژی آبی و 

 قابل مهاهده است. 3و  4در نمودارهای  امر
 

 
 (0220-2442در اتحادیه اروپا ) کربن دیاکس یدنسبت انرژی الکتریکی و  .0نمودار 

 منبعر همیسیون اروپا

                                                                                                                                 

1. green transition 
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 اروپای تجدیدپذیر در اتحادیه ها یانرژ .4نمودار 

 1منبعر سایت همیسیون اروپا

 
گیذاری در   در الگوسیازی و قاعیده  هنجااری اروپاا    قدرت های مهم  یکی از جنبه

. بر این اساس، اروپیا  (Falkner, 2007) وزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی است 
داند هه توان و صال یت هنجارگذاری خالقانه در زمینیه محییط    خود را قدرتی می

وییژه   بیه زیست و هاربست این هنجارها در تعامالت دیپلماتیک با ههورهای دیگر 
ضیمن اینکیه    ؛(Shaohua, 2015; Chaban et al. 2015)آسییایی را دارد   ههیورهای 

تواند الگیوی مناسیبی    یابی اتحادیه اروپا می  ل انی و راههای پیچیده  کمر مکانیزم
شیود   متعدد تلقی  نفع یذهای  محیطیِ دارای طرف منازعات زیست و صل  لبرای 

(Zito, 2005, pp. 368–369) گذاری اروپا بیر اسیاس پیمیان اقلیمیی      هدف. همچنین
و وسیایل   ونقیل   میل  هیردن  یبرقی پاریس این است هه هر چه بیهیتر در مسییر   

بیا آالینیدگی همتیر     دیی تول یبیرا های تجاری و اقتصیادی   گرمایهی و ارائه مهوق
 .(European Commission, 2020b) رهت هند 

                                                                                                                                 

1. https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules_en 

 بیوگاز

 گرماییانرژی زمین

 بادهای ساحلی

 انرژی اقیانوسی

 مایع زیستی

 نیروی آبی

 انرژی خورشیدی

 انرژی متمرکز خورشیدی

 بادهای فراساحل

 مواد زیستی جامد

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules_en
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پذیر و پاییدار یکیی از اهیداف دیگیر سیاسیت       ایجاد زنجیره ارزش مسئولیت
گیذاری، پاسیخ هوشیمندانه     ست. در واقع ایین هیدف  ا تجاری جدید اتحادیه اروپا

شیدنِ زنجییره    منفی و مثبت جهیانی  راتیترثاروپا به تناقض درونی درباره  اتحادیه
هیای   طیرف، در دهیه   (. از یک19، ص. 1599نیا،  ارزش در تجارت است )شریعتی

گییری روابیط پیچییده     اخیر شاهد گسترش زنجیره جهانی ارزش و در نتیجه شکل
های رقیابتی   ند مزیتتوا ایم هه هم می های دیگر بوده های اروپایی با شرهت شرهت

ها در مواقیع بحیران    پذیری این شرهت اتحادیه اروپا را ا زایا دهد و هم به آسیب
منفیی قیرار    ریترثی اقتصاد اروپا را تحت آور تابمنجر شود و در نتیجه پایداری و 

دهد. منتقدان بر این نورند هه اتحادیه اروپا در  ال از دست دادن قیدرت رقابیت   
چراهیه   ؛ای در زنجیره ارزش جهانی است ر تولید هاالهای واسطهخود با چین بر س

امیا سیهم هاالهیای     یا تیه،  ای اروپا در هاالهای چینی هیاها  سهم هاالهای واسطه
 García-Herrero and)اسیت   پیدا هردهای چینی در هاالهای اروپایی ا زایا  واسطه

Turégano, 2020.) 

 1حمایت از گذار دیجیتال. 9-4-4

هیای متتلی  اقتصیادی     ناپذیر از بتیا  ارتباطات دیجیتال به بتا جداییامروزه 
اتحادیه اروپا از جمله تجارت هاال و خدمات، صنایع و  تی ههاورزی تبدیل شده 

بیه   0211درصد تولیید ناخیالص جهیانی در سیال      42است. بر اساس آمار  دود 
 یروش  عرصه دیجیتال اختصاص داشیته اسیت. در همیین سیال، ارزش دیجیتیال      

نهان داده شده  5هرده هه در جدول  رتریلیون دالر گذ 03هاالهای  یزیکی از مرز 
 است.

  

                                                                                                                                 

1. digital transition 
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 0222ده کشور برتر در تجارت الکترونیک  .1جدول 

 اقتصاد رتبس
کل ت ارت 
الکترونیم 
 )ایلیارد دالر(

سهم ت ارت 
الکترونیم بس ت لید 
ناخالص داخلی 

 )درصد(

ت ارت 
الکترونیم درون 

 یوکار کسب
 )ایلیارد دالر(

ت ارت الکترونیم 
ی وکار کسبدرون 

بس کل ت ارت 
 الکترونیم )درصد(

ت ارت الکترونیم 
بس  وکار کسب

اشتری )ایلیارد 
 دالر(

1 
ایاالت 
 اتجده

4،484 84 2،584 42 1،4،4 

 143 5، 3،112 44 3،444 ژاپن 4
 1،341 81 83، 12 4،348 چین 3
 144 3، 1،443 48 1،348 کره جن بی 8
 444 21 454 34 14، انگلیس 5
 141 45 442 ،4 442 فرانسس 4
 141 44 444 14 244  لمان 2
 34 4، 344 ،1 3،8 ایتالیا 4
 41 8، 344 48 384 استرالیا ،
 24 24 441 43 333 اسپانیا 14

 
کش ر  14

 باال
1،،114 35 15،224 43 3،334 

 8،3،4  41،454 34 45،484 جهان 

 UNCTADمنبعر 

 
اتحادیه اروپا برای اینکه بتواند مزیت رقابتی خیود را در  یوزه تجیارت دیجیتیال     

های سازمان تجیارت جهیانی و در    هند ذیل ضوابط و رویه تالش می ،ا زایا دهد
راستای  مایت از گذار دیجیتیال در عرصیه تجیارت، بیه تیوا قی جیامع دربیاره        

های اتحادییه اروپیا    پاسداری از دادهتجارت دیجیتال شامل تجارت داده در راستای 
هیای   دست یابد. همکاری با ایاالت متحده آمریکا در ایین راسیتا یکیی از اولوییت    

 (European Commission, 2021d)آینده اتحادیه اروپا خواهد بود 

 اصالح سازمان تجارت جهانی. 9-4-9

اقتصادی اتحادیه اروپا، سازمان تجیارت جهیانی امیروزه بیا      گذاران استیساز نور 
در هر سه هیارهرد اصیلی خیود یعنیی      چراهه ؛ی مواجه استجدبحران هارهردی 

تسهیل مذاهرات اعرا برای آزادسازی تجاری، نوارت بر اجرای ضوابط تجیاری و  
اختال ات بین اعرا با مهیکالت اساسیی مواجیه شیده اسیت. اعریای        و صل  ل

اند ضوابط تجاری جدید ناظر بر موضیوعات   تجارت جهانی هنوز نتوانسته سازمان



 042      ...پیامدهای آن بر  اتحادیه اروپا و 0202تعامل قدرت و تجارت در سیاست تجاری 

 

 زیسیتی را تیدوین و میورد    برانگیز مانند تجارت دیجیتال و پاییداری محییط   چالا
انید ههیورهای    و هیار نویارتی نتوانسیته    یساز نهیزمتوا ق قرار دهند. همچنین در 

د. نی زمینیه تجیارت وادار هن   قوانین و رویه ملّی در بارةعرو را به شفا یت هامل در
تجارت خارجی خود را بیر اسیاس ضیوابط سیازمان      دوسوماتحادیه اروپا بیا از 

هیای تجیاری دوجانبیه میدیریت      نامیه  توا قرا در قالب  سوم کتجارت جهانی و ی
از  ؛دنمایی  یی را برای اصالح سازمان تجارت جهیانی ارائیه میی   ها هنهادیپ و هند می

جمله رسیدن به توا قات اولیه چندجانبه میان اعرایی هه خواهان پیهر ت در  ل 
مهییکالت سییازمان هسییتند و سییپس تییالش بییرای وارد هییردن اییین توا قییات بییه 

های سازمان تجارت جهانی. اتحادییه اروپیا همچنیین خواهیان نویارت       چارچوب
سیازی   افهای تجاری ههیورهای عریو از طرییق شیف     اعرای سازمان بر سیاست

های تجاری ههورها و تدوین ضوابط انتقال تکنولوژی و تجارت الکترونییک   رویه
 .(European Commission, 2021a)است 

 های تجاری نامه سازی موافقت تقویت روند اجرایی. 9-4-1

و از امریا هیرده اسیت    تجیاری   نامه توا قههور جهان  11اتحادیه اروپا با بیا از 
های تجاری جهان را در اختیار دارد. هارآمدی  نامه توا قشبکه  نیتر بزرگاین نور، 

هیا و پایبنیدی شیرهای     نامیه  توا یق این شبکه تجاری منوط به اجرای درسیت ایین   
تجاری به تعهدات در زمینه دسترسی بیه بیازار، مقیررات توسیعه پاییدار،  قیوق       

محیطییی اسییت. بسیییاری از اییین    اجتمییاعی نیییروی هییار و معیارهییای زیسییت  
از سوی شرهای اقتصیادی اتحادییه    1«ای موانع غیرتعر ه»های تجاری با  نامه  قتموا

هیای   با منا ع تجاری و اقتصادی مجموعه متعددی اند هه در موارد  اروپا مواجه شده
ابزارهای اتحادیه اروپا بیرای ر یع ایین     (2)جو در ههورهای دیگر پیوند دارند. رانت

 ؛طرح موضو  در سیطح سیازمان تجیارت جهیانی     راز اند عبارتای  موانع غیرتعر ه
ذییل   اخیتالف   یل مراجعیه بیه روییه     ؛تماس مستقیم با رهبران سیاسی ههیورها 

های سازمان تجارت جهانی و نهایتاً توسل به اقدامات  دوجانبه یا مکانیزم نامه توا ق

                                                                                                                                 

1. non-tariff measures (NTMs) 
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 ای و  مایتی. همیسییون اروپیا در   جبرانی از جمله اقدامات ضددامپینگ، ضدیارانه
ی هرد هه هید ا تبیادل اطالعیات و    انداز راهرا  1مسیر تماس یکپارچه 0202سال 

تجاری در ههورهای غیراروپیایی از   نامه توا قمهاوره به هسانی است هه از نقض 
 زیستی شکایت دارند. جمله در زمینه دسترسی به بازار و ضوابط هاری و محیط

 ، کشورهای نامزد عضویت و آفریقاتقویت مشارکت اتحادیه اروپا با همسایگان. 9-4-1

مهییارهت بییا ههییورها در راسییتای منییا ع و  2«ی اروپییاگیهمسییا اسییتیس»هییدف 
ست. تعامالت نهادی ا  ریقاآهای اروپایی در  وزه پیرامونی در خاورمیانه و  ارزش

 3«عار   هیا اروپا و اتحاد یراهبرد یتوو اب:کار تمت»با اتحادیه عرب در قالب 
در  وزه انرژی، تقویت روابیط تجیاری    خصوص بهقتصادی برای گسترش روابط ا

نامیه تجیارت آزاد و    و شیرو  میذاهرات موا قیت     یارس  دیخلبا شورای همکاری 
ی هوچیک از جملیه   وهارهیا  هسیب روابط با اتحادییه مدیترانیه بیرای  ماییت از     

های گذشته در  وزه همسایگان اروپا بوده است. همچنین  ترین روندهای سال مهم
تعمییق روابیط تجیاری و اقتصیادی بیا ههیورهای اروپیایی         درصدده اروپا اتحادی

، مقدونیه، صربستان و آلبیانی( و  نگرو مونتهمانند ههورهای بالکان غربی ) رعرویغ
ههیورهایی ماننیید گرجسیتان، مولییداوی و اوهیراین اسییت هیه بییا اتحادییه اروپییا      

اند و نامزد عرویت در اتحادییه اروپیا    هرده امرا 4«جامع تجارت آزاد نامه موا قت»
در   های اتحادیه اروپا در رابطه بیا ایین ههیورها، همکیاری     هستند. یکی از اولویت

زمینه تنویم قواعد و ضوابط تجارت سبز و دیجیتال است. همچنین اتحادییه اروپیا   
گوهیای سیاسیی،   و به گسترش روابط با ههورهای آ ریقایی از طریق پیهبرد گفیت 

نامیه تجیارت آزاد و پیگییری     مکاری بیا اتحادییه آ ریقیا بیرای اجیرای موا قیت      ه
ی دارد جید گذاری پایدار با آ ریقا و همسیایگان جنیوبی تعهید     قراردادهای سرمایه

(European Commission, 2021e, pp. 18–19). 

                                                                                                                                 

1. Single Entry Point, https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form 

2. European Neighborhood Policy 
3. EU-LAS Strategic Dialogue 
4. Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) 
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 ی تجاری در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپاگذار استیس. 9-4-0

یون اروپا جهان در دوره گذار ژئوپلیتیک و ژئواهونومییک خیود قیرار    از نور همیس
گرایی و  جانبه جویی، یک های جهانی به سمت مقابله گر ته است. روابط بین قدرت

هنید. در چنیین    هیا  رهیت میی    ی رقیب در بسیاری از  یوزه هارها دستورپیهبرد 
المللییی  نشییرایطی، جهییان نیازمنیید تقویییت  کمرانییی چندجانبییه و همکییاری بییی

هیای نویام    تواند چیالا  محور است. بر اساس این برداشت، اتحادیه اروپا می قاعده
به شرطی هه  ؛چندقطبی هنونی در عرصه جهانی را به  رصتی برای خود تبدیل هند

میییان ههییورهای  یهییا ائییتالف ونوییام جهییانی را درک  1گرایانییه ماهیییت معاملییه
هارآمدسازی نوام چندجانبیه جهیانی در   را تقویت هند و به سمت  2االذهان مهترک

د. تقویت تجارت بیاز، منصیفانه   نمایها و منا ع اتحادیه اروپا  رهت  راستای ارزش
محور، اجتناب از تصاعد منازعیات تجیاری و نوسیازی قواعید تجیاری از       و قاعده

، اتحادییه اروپیا بیا آمریکیا،     رو نیی اهسیتند. از   هارآمدترین ملزومات این نوام  مهم
گیو و  و گفیت  ،المللیی  دا، هند و چین در راستای  فظ نهادهای چندجانبه بیین هانا

همکاری  هرده خواهد داشت و در عین  ال، خود را برای ورود به نویم جهیانی   
 European)چندقطبیِ همراه بیا تینا بیین بیازیگران هلییدی آمیاده خواهید هیرد         

Commission, 2021c, pp. 4–6). 
هیای   یکیی از ضیرورت   کیی آتالنت  یرا  دهیی د بیآسبازسازی و تحکیم روابط 

به خود اروپاست. روابط تجاری اروپا و آمریکا بیهترین آسیب را در دوران ترامپ 
سنگین بر واردات  یوالد و آلومینییوم از اروپیا و تهدیید بیه خیرو  از        تعر هد. دی

تیرین متحیدان و    سازمان تجارت جهانی نهان داد هه جنگ تجیاری مییان نزدییک   
گذاری آمریکا در اتحادییه   سرمایه مجمو پیوندد.  اقتصادی هم به وقو  میشرهای 

گیذاری اروپیا در آمریکیا     در آسییا و هیل سیرمایه    اش گذاری اروپا سه برابر سرمایه
 ,Gasparini, 2021) گذاری اروپا در هند و چیین اسیت   ههت برابر مجمو  سرمایه

pp. 2–3). 

                                                                                                                                 

1. Transactional nature 

2. Like-minded nations 
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خیی اقیدامات عملیی دولیت او در     گرای دولت بایدن و بر رویکرد چندجانبه
جهت هاها اختال ات تجاری آمریکا و اروپا از جمله توا ق بر سر تعلییق تعر یه   

و ایرباس به مدت پند سال و همچنیین   نگیبوئهای  بر محصوالت مرتبط با شرهت
ایین   (The White House, 2021a)مقابلیه بیا روییه ضیدبازار چیین در ایین  یوزه        

ه است هه روابط دو طرف به سیمت ثبیات بیهیتر  رهیت     امیدواری را ایجاد هرد
بیا   0201در سیپتامبر   1اروپیا  -هند. ضمن اینکه شورای تجارت و  نیاوری آمریکیا  

هدف تدوین رویکردهای هماهنگ درباره موضوعات تجاری و تکنولوژیک و نییز  
هیای مهیترک    بیر اسیاس ارزش   کیی آتالنت  یرا تعمیق روابط تجیاری و اقتصیادی   

ار خود را آغاز هرد. این شورا ده هارگروه خواهد داشت هه در زمینه دموهراتیک ه
استانداردهای  ناوری، اقلیم و  ناوری پاک، زنجییره عرضیه،  نیاوری اطالعیاتی و     

گذاری به بررسیی   ی  ناوری، هنترل صادرات و نوارت بر سرمایهها پلتفرمارتباطی، 
 .(The White House, 2021b) پردازند  ل برای ر ع مهکالت می و ارائه راه

هنند هه اروپا همچنیان   بینی می پیا «جان مرشایمر»نوران مانند  برخی صا ب
در هنار آمریکا باقی خواهد ماند و ممکن است در جنگ تجاری ا تمالی بیر ضید   

، برخییی دیگییر ماننیید (Mearsheimer, 2019, pp. 48–49)چییین وارد عمییل شییود 
تری دارند و بر این نورند هه اروپا در  یال بررسیی    نگاه محتاطانه «جکسون جین»

ناپیذیری و شیکنندگی وضیعیت     بینی با پیا همواجه یبرا 2«استقالل راهبردی»ایده 
. به نویر او  تیی بیه قیدرت رسییدن      (Janes 2021, p. 61) ستا سیاسی در آمریکا

 ؛هنید هیا را برطیرف    های تجیاری اروپیایی   هامل نگرانی طور بهتواند  بایدن هم نمی
ها در سنا و مجلس نمایندگان آمریکیا،   با توجه به اهثریت شکننده دموهرات چراهه

گرایانیه در   هیای  ماییت   خواهان برای دنبال هردن سیاست همچنان  هار جمهوری
مذاهرات تجاری با ههورهای دیگر از جملیه ههیورهای اروپیایی تیداوم خواهید      

 .(Janes, 2021, pp. 71–72)داشت 
رغم اراده سیاسی دو سوی آتالنتیک برای  ل منازعیات تجیاری    یبنابراین عل

                                                                                                                                 

1. The U.S.-EU Trade and Technology Council (TTC) 
2. Strategic autonomy 
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بیا هیدف جلیوگیری از اقیدامات ضیدرقابتی       خصیوص  بیه هیا   و توسعه همکیاری 
، پررنیگ  (European Commission, 2021e, pp. 8–9)هیای اقتصیادی دیگیر     قیدرت 

هیای جدیید    توان موجد چیالا  المللی را می در سیاست بین کیتیژئوپلشدن منطق 
های سیاست تجاری جدید  روابط این متحدان قدیمی دانست. پس از بیان مؤلفهدر 

بیا اسیتفاده از چیارچوب مفهیومی قیدرت بارنیت و دووال، نحیوه         ،اتحادیه اروپا
 .خواهد شد ترثیرگذاری این سیاست بر ایران بررسی

 . رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا1

 4 یدود   0202اروپا بعد از چین دومین شریک تجاری ایران است. ایران در سیال  
هیه  میلیون یورو به آن صادرات داشیته   432میلیارد یورو از اروپا واردات و  دود 

 قابل مهاهده است. 4 نموداردر 
 

 
 )میلیون یورو( 0202-0222تجارت اتحادیه اروپا و ایران  .6نمودار 

 (European Commission 2021b, p. 3)منبعر 
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 0202شرکای تجاری ایران در سال  .0جدول 
 کل تجارت صادرات واردات

 
شریم 
 ت اری

 ارتش
درصد 
 جهانی

 
شریم 
 ت اری

 ارتش
درصد 
 جهانی

 
شریم 
 ت اری

 ارتش
درصد 
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انیدازی هیرد    اروپا را راه -پروژه توسعه تجارت ایران 0219اتحادیه اروپا در ژانویه 

با همکاری مهیترک   ساله پند ةو ههت میلیون یورو به آن اختصاص داد. این پروژ
از طرییق  النللا    وزارت صنعت  معدن و تجارت ایران و مرکاز تجاارت بای    

پیهبرد توسعه اقتصادی و  درصدد ا زایا تجارت هاال و خدمات بین ایران و اروپا
دار  های تجاری اولوییت  . بر اساس این پروژه، بتااست اجتماعی پایدار در ایران

شامل گیاهان دارویی، میوه و سبزیجات، محصوالت پتروشیمی، قطعیات خیودرو،   
روابیط تجیاری اییران و     هار دستور ناوری اطالعات و ارتباطات و گردشگری در 

 .(European Union, 2021)اند  اروپا قرار گر ته

توسعه روابط تجاری ایران و اروپا، ا یای برجیام   در راه نتستقدم بنابراین، 
های ثانویه آمریکا بر ضد ایران است. بعد از اجیرای برجیام در سیال     و ر ع تحریم

 342درصید و واردات از اییران  یدود     41صادرات اروپا به اییران  یدود    0214
نفت خام بود. در صورت ا ییای   این واردات درصد ا زایا یا ت هه بتا عمده
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درصیدی   12بدبینانیه ا یزایا    یهای ایران دو سیناریو  ام و ر ع دوباره تحریمبرج
درصدی متصیور اسیت    102بینانه ا زایا  تجارت ایران و اروپا و سناریوی خوش

توان انتوار داشت هیه   بینانه، باز هم نمی هه  تی در صورت تحقق سناریوی خوش
. در سناریوی بازگردد 0214سال  در ها میتحرروابط تجاری دو طرف به زمان ر ع 

میلیارد ییورو و در سیناریوی    3. 3بدبینانه، صادرات اروپا به ایران به  دود ساالنه 
میلییارد   1. 1میلیارد یورو خواهد رسید هه هنوز با رقیم   0. 4بینانه به  دود  خوش

 اصیله دارد. همیین وضیعیت دربیاره      0211یورو بعد از اجیرای برجیام در سیال    
از ایران هم صادق است. به ترتیب بر اسیاس سیناریوهای بدبینانیه و    واردات اروپا 

میلیارد یورو در سال خواهید بیود    3. 3تا  4بینانه، واردات اروپا از ایران بین  خوش
 اصیله   0214هیا در سیال    میلیارد یورو در سال بعد از ر ع تحیریم  1. 1هه با رقم 

 (.Batmanghelidj, 2021, pp. 5–7)خواهد داشت 
رسد هه اراده سیاسی و بستر نهادی الزم برای بازسیازی   مجمو  به نور می در

اما تحقق عینی این دو  ؛روابط اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اروپا  راهم است
های ثانویه آمریکا بر ضد ایران است. در صیورت ا ییای    نیازمند ر ع تحریم مؤلفه

ولی برآوردهیا   ،ایران و اروپا ا یا شود توان امیدوار بود هه روابط تجاری برجام می
توان انتویار داشیت هیه سیطح روابیط       دهد هه  تی در این صورت، نمی نهان می

برسد. در ادامه باید دیید   0214های ایران در سال  تجاری به سطح زمان ر ع تحریم
توانید   هه رویکرد جدید اتحادیه اروپا در قبال مسائل تجاری چیست و چگونه میی 

 ط تجاری ایران ترثیر بگذارد.بر رواب

 ها . یافته1

 قدرت اجباری و تحدید فناورانه ایران. 1-4

سازی ضیوابط هنتیرل    به دنبال مدرن سیاست جدید تجاریاتحادیه اروپا بر اساس 
 ماییت  با هیدف  های  ساس  نوارت بر صادرات هاالها و  ناوریرای صادرات ب

خواهید خیود    اروپا از این طریق می اتحادیه. الملل و  قوق بهر است از امنیت بین
اقدامات خیود را   یبهر  قوقرا قدرتی هنجاری بازنمایی هند هه تبعات امنیتی و 
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بیر روابیط    ای توانید پیامیدهای محدودهننیده    اما این سیاست میی  ؛گیرد در نور می
طیرف بتیا مهمیی از هاالهیا و      از ییک  چراهیه  ،تجاری ایران و اروپا داشته باشد

های با هاربرد دوگانیه در  یوزه زیرسیاختی اقتصیاد میورد اسیتفاده قیرار         ی ناور
های زیرساختی اییران در اختییار    گیرند و از طرف دیگر بتا مهمی از  عالیت می

هیای نویامی ههیور در پیونید      بیا مجموعیه   ینوع بهها و نهادهایی است هه  شرهت
 .هستند

وضیوعات اصیلی در روابیط    های با هاربرد دوگانه به یکیی از م  مسئله  ناوری
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا در دولت باییدن تبیدیل شیده اسیت. وظیفیه      

وری و تجیارت اییاالت متحیده    ترسیس  نا در شورای تازه هنترل صادراتهارگروه 
هیا و   های  قیوقی دربیاره تجیارت  نیاوری     اتحادیه اروپا، ارائه مهورت -آمریکا 
پذیری و ارائه مجوزهای مورد  دوگانه، ارزیابی ریسک های علمی با هاربرد پژوها

تیر   بنابراین ضوابط ستتگیرانه ؛(The White House, 2021b)نیاز در این  وزه است 
و همچنییین اهمیییت تجییارت  هییای  سییاس صییادراتی اتحادیییه اروپییا در  نییاوری

کیا  های با هاربرد دوگانیه در روابیط اتحادییه اروپیا و اییاالت متحیده آمری        ناوری
تجاری و صنعتی با ایران را  یراهم و  ، تواند زمینه محدودسازی روابط اقتصادی می

رو  هروبی موانع جدییدی   را با های اروپایی در ایران گذاری شرهت  رور و سرمایه
هیای اروپیایی از ضیوابط     بینی هرد هه به مییزان تبعییت شیرهت    یاتوان پ هند. می

تعامالت اقتصادی ایران و اروپیا  ،  ساسهای  جدید در  وزه  ناوریگیرانه  ستت
 .محدودتر خواهد شد

 نیدر رقابت با چقدرت ساختاری اروپا و تداوم رابطه اقتصادی با ایران . 1-9

قدرت ساختاری به معنای تکوین روابیط اجتمیاعی جدیید     چنانکه پیهتر بیان شد،
بتیا   در راستای تحقق منا ع بازیگر قدرتمند یا  فیظ روابیط اجتمیاعی منفعیت    

پیهین است. رابطه اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا با ههورهای  یوزه پیرامیونی   
بتا برای اروپا بوده اسیت و در   ای سودآور و منفعت در خاورمیانه و آ ریقا رابطه

،  فظ و تحکییم  راهبردی اتحادیه اروپا های دغدغهترین  شرایط هنونی یکی از مهم
. (European Commission, 2021e, pp. 18–19)این روابط در رقابت با چیین اسیت   
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تجیاری و یکیی از    نتسیت گییری اقتصیادی چیین، اروپیا شیریک       قبل از قیدرت 
. سؤال بیزرگ ههیورهای اروپیایی    شد یمترین شرهای صنعتی ایران محسوب  مهم

ورمیانه چه پیامدهایی خواهد داشت بیرای  این است هه  رور  زاینده چین در خا
های همکاری اقتصیادی را بیا    های مالی و پروژه بیهترین همکهه همچنان   یاروپای

. توا ق همکاری بلندمیدت اییران و   (Rózsa, 2020, p. 7) ههورهای خاورمیانه دارد
تواند ایران را به یکیی   انداز  رور اقتصادی پررنگ چین در ایران می چین و چهم

ل هند. در نتیجه اییران  های آینده تبدی های رقابت بین اروپا و چین در سال از هانون
ذخیایر عوییم انیرژی و نییروی انسیانی میاهر       ، کیی تیژئوپلبه دلیل موقعیت ممتاز 

ا یای  . در صورتاز این رقابت اقتصادی در راستای منا ع خود بهره ببرد دتوان می
 بیرای  بیهتری انگیزه اروپایی متوسط و هوچک های شرهت ها تحریم ر ع و برجام

 اروپایی های شرهت تجربه اینکه به با توجه ویژه به؛ تداش خواهند ایران  رور در
 ایرانیی  هننیده  مصیرف  و اسیت  بیهیتر شان  چینی رقبای از ایران با اقتصادی هار در

 دارد.ها  محصوالت اروپایی به نسبت بهتری ذهنیت و تصویر

 گذاری قدرت نهادی و تغییر جریان سرمایه. 1-1

تدوین ضوابط نویارت بیر   ، سیاست تجاری جدید اروپا های هجنب نیتر مهمیکی از 
و  «اقتصیاد آزاد » دگاهیی دو د. در ایین بیاره   اسیت  1گذاری مستقیم خیارجی  سرمایه

اقتصیاد بیازار اسیتدالل     دگاهیی دطر یداران   رانید  مقابل هم قرار گر ته «گرا تی ما»
 یگیذار  هیو سیرما  یهالن تجار یاه استیاقتصاد مانند س یند هه مسائل اساسهن یم

 یخیارج  یگیذار  هیو ر ع موانع سیرما  یاقتصاد یآزادساز یدر راستا دیبا یخارج
 یان بیا توسیل بیه آزادسیاز    تو ینورند هه نم نیبر ا انیگرا تیاما  ما ؛ رهت هند

 کیهیای اسیتراتژ   ییی تسلط بر دارا یرا برا یگذاران خارج هیدست سرما، یاقتصاد
خیاص   طیور  بیه نویر   این اختالف(. Bian, 2020, p. 174اروپا باز گذاشت ) هیاتحاد

هیای گذشیته دییدگاه     های چینی نیز وجود داشیته و در سیال   گذاری درباره سرمایه
 ,Malorie Schaus)گرایی طر داران بیهیتری پییدا هیرده اسیت      یعنی  مایت ،اخیر

گیذاری مسیتقیم خیارجی چیین در      مییزان سیرمایه   ،ها استیس. بر اثر همین (2021
                                                                                                                                 

1. The EU FDI screening regulation 
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در سیال  میلییارد ییورو    3. 4رقم به  0214در سال میلیارد دالر  44از  تحادیه اروپاا
تعیین معیارهای جدیید از جملیه در    خواهد با می اتحادیه اروپارسیده است.  0202
هیای   شرهت، محیط هارو  نیروی انسانی، زیست محیطنوم و امنیت عمومی،  زمینه

ابط جدید یا رها هردن هار اقتصیادی بیا   چینی را در برابر انتتاب میان رعایت ضو
هیاال و  سیرمایه،  موانع جدیدی بیرای ورود  و از این طریق،  اتحادیه اروپا قرار دهد

و در نتیجه محدودسیازی   ختنسا یتیامنچینی ایجاد هند. نتیجه این روند،  خدمات
 خواهد بود.های چینی در اتحادیه اروپا   عالیت شرهت

بینیی   توان پیا گذاری چین در اتحادیه اروپا می با  رض محدود شدن سرمایه
 گذاری خواهند بود به دنبال مقاصد جدیدی برای سرمایه ی چینیها شرهتهرد هه 

توانید یکیی از    ساله با چین می 03های راهبردی  با توجه به توا ق همکاریایران  و
ردیییابی »هییای  هییای جدییید چییین باشیید. بییر اسییاس داده گییذاری مقاصیید سییرمایه

های چین در اییران   گذاری مجمو  قراردادها و سرمایه 1«گذاری جهانی چین ایهسرم
 theشیود )  میلییارد دالر بیرآورد میی    01 یدود   0201تیا   0223در  اصله زمیانی  

American Enterprise Institute 2021 .) هیا در صیورت    بینیی  برخیی پییا  بر اساس
میلیارد دالر در بتیا   012ساله، چین  دود  03های  توا ق همکاری شدن ییاجرا

و صینایع اییران    ونقیل   میل میلیارد دالر در بتا  102نفت و گاز ایران و  دود 
ضمن اینکیه بیر اسیاس    . (Petroleum Economist 2019) خواهد هردگذاری  سرمایه

هیه مییزان تجیارت     رود یمانتوار  0214سای جمهور دو ههور در سال ؤمواضع ر
(. البته باید Reuters 2016برسد ) 0204دالر در سال میلیارد  422بین ههور به رقم 
 اصیالح گذاری و  تسهیل قوانین سرمایه، وهار هسببهبود شرایط در نور داشت هه 
 هیای  گیذاری  سیرمایه نسبت به چین شروط اساسی بیرای جیذب   باورهای عمومی 

 است.مستقیم چین 

 قدرت گفتمانی و گفتمان اقتصاد سبز. 1-1

های جدید اتحادیه اروپا  رهت به سمت اقتصاد سیبز و در نتیجیه    یکی از سیاست
و هیاها وابسیتگی بیه    های  سیلی ماننید نفیت و گیاز     هاها نیاز اروپا به انرژی

                                                                                                                                 

1. China Global Investment Tracker 
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 1هیه نمیودار    طیور  همیان رغم این سیاست،  . علیاستهای  سیلی  واردات انرژی
دهید،   ن میی درباره وابستگی اروپا به واردات منابع سوختی در سه دهه گذشته نها

درصید در   94بلکیه از  یدود    ،هاها نداشته تنها نهوابستگی به واردات نفت خام 
رسییده اسیت. همچنیین وابسیتگی بیه       0211درصید در   91 دود به  1992سال 

درصید در سیال    30واردات گاز طبیعی به شکل جههی رشید داشیته و از  یدود    
 رسیده است. 0211درصد در  13به  دود  1992

 

 
 (0222 – 2442درصد وابستگی اتحادیه اروپا به واردات سوخت از خارج ) .4نمودار 

 https://ec.europa.eu/eurostat منبعر

 
هننیده نفیت خیام ههیورهای عریو       عمده تیرمین ایران همواره یکی از چند ههور 

اییران   0211دهید، در سیال    نهان می 1نمودار طور هه  اتحادیه اروپا بوده است. آن
 دود چهار درصد نفت خام ههورهای عرو اتحادیه اروپا را تیرمین هیرده اسیت.    

دولت ترامپ، آمیار دقیقیی از مییزان صیادرات      به دستها  پس از بازگهت تحریم

 هاوختسهمه 

 ی فسیلیهاسوخت

 سنگزغال

 مایع طبیعی و گازن ت خام 

 گاز طبیعی

https://ec.europa.eu/eurostat


 2022 پاییز ♦ 1 شماره ♦ 21سال  ♦ روابط خارجی     844

 

هیزار بهیکه در    42یران به اروپا وجود ندارد، اما برخی برآوردهیا رقیم   نفت خام ا
 .(Statista, 2021)اند  روز را تتمین زده

 
 0222سال در درصد واردات نفت خام اتحادیه اروپا  .2نمودار 

 ec.europa.eu/Eurostatمنبعر 

 

واردات، با توجه به روند تاریتی نیازهیای انیرژی اتحادییه اروپیا و وابسیتگی بیه       
واردات  مچنان نیازمنید ه مدت  و میانمدت  هوتاهدر اروپا بینی هرد هه  توان پیا می

 رهیت بیه سیمت اقتصیاد      در بلندمیدت  امیا  ؛خواهید بیود    ارس دیخلانرژی از 
تیرین دارنیدگان    عنوان یکیی از مهیم   را بهتواند ارزش راهبردی ایران  غیر سیلی می

. اگرچیه اییران تیالش هیرده بازارهیای      دهد هاها اروپامنابع انرژی  سیلی برای 
انرژی آسیا اقیانوسیه را جایگزین هسری صادرات به اروپیا هنید، امیا از آنجیا هیه      

رژی بیوده  انی   یوزه  در گذاری اروپا در اییران  سرمایه قراردادهای نیتر مهم همواره
دت در بلندمی تواند  جویی روسیه می در هنار رقابت، راهبرد اقتصاد سبز اروپا، است

منجر به هاها نیاز به نفت و گاز ایران و در نتیجه هاها مزییت اقتصیادی اییران    
 .شوددر  وزه منابع انرژی برای اروپا 
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 گیری نتیجه

سؤال اصیلی نوشیتار ایین بیود هیه سیاسیت تجیاری جدیید اتحادییه اروپیا چیه            
ارنید.  توانند بر روابط تجاری اییران تیرثیر بگذ   چگونه می ها نیاهایی دارد و  ویژگی
های اصلی تدوین سیاست تجاری جدیید اتحادییه اروپیا، گیذار قیدرت در       محرک

هیای   هیای اقتصیادی در آسییا، تهیدید رقابیت      المللیی، ظهیور قیدرت    عرصه بیین 
هیای اقلیمیی و گیذار     تر شدن بحیران  های بزرگ، وخیم ژئوپلیتیک و رقابت قدرت

ه اروپا بیه ایین نتیجیه    اتحادی گذاران استیسدیجیتال در عرصه  ناوری بوده است. 
هیای   تواننید در برابیر چیالا    نمی قدرت برای تجارتی سنتاند هه با منطق  رسیده

را در پییا   قادرت از رریات تجاارت   جدید واهنا نهان دهند و باید رویکیرد  
بندی بارنت و دووال از قدرت به ما همک هرد هه  هم نوری بهتیری   گیرند. مفهوم

از سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا به دست آوریم و بر اساس آن نهیان دهییم   
هه هدف این سیاست ا زایا قدرت اتحادیه اروپا در چهار بعید قیدرت اجبیاری،    

ییک از ایین    ساختاری، نهادی و گفتمانی است. پویا قدرت اتحادیه اروپا در هیر 
 بر روابط تجاری ایران ترثیر بگذارد. تواند یمابعاد 

نمییود قییدرت اجبییاری در سیاسییت تجییاری جدییید، تییالش بییرای انحصییار  
های  ساس از طریق محدودسازی تجارت هاالهای بیا هیاربرد دوگانیه     تکنولوژی

 بیا هیاربرد دوگانیه    یدربیاره هاالهیا   یتر شیدن ضیوابط تجیار    رانهیگ ستتاست. 
ند موانع جدیدی در روابط تجاری اییران بیا ههیورهای اروپیایی و شیرهای      توا می

تجاری دیگر ایران ایجاد هند. تهکیل هارگروه هنترل صادرات در شورای تجیارت  
تیوان   نیز مزید بر علت خواهد شد و می 0201و  ناوری آمریکا و اروپا در سپتامبر 

از ضیوابط   قتصیادی اییران  های تجیاری و ا  طرف بینی هرد هه به میزان تبعیت یاپ
تعامالت ، بتهی از های  ساس در  وزه  ناوریاتحادیه اروپا جدید گیرانه  ستت

 با ههورهای دیگر دچار اختالل خواهد شد.اقتصادی ایران صنعتی و 
بعد قدرت ساختاری در سیاست تجاری جدید، تهدید رقابت اروپا و چین و 

ی با محیط پیرامونی خود است. ایین  تالش اروپا برای  فظ روابط سودآور اقتصاد
های رقابت  را به یکی از هانون جمهوری اسالمیهای آینده  تواند در سال مسئله می
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، کیی تیژئوپلبیه دلییل موقعییت ممتیاز     بین اروپا و چین تبدیل هند. در نتیجه ایران 
از ایین رقابیت اقتصیادی در     دتوانی  ذخایر عویم انرژی و نیروی انسانی میاهر میی  

. بعد قدرت نهادی در سیاست تجاری جدیید، تیدوین   ی منا ع خود بهره ببردراستا
هیا دربیاره نویم     گذاری با تمرهز بر نگرانیی  گیرانه تجارت و سرمایه ضوابط ستت

موانیع جدییدی   است. ایین هیار    محیط هارو  نیروی انسانی، زیست محیطعمومی، 
هنید و در نتیجیه،    چینیی بیه اروپیا ایجیاد میی      هاال و خیدمات سرمایه، برای ورود 

. در صیورت  گذاری خواهنید بیود   به دنبال مقاصد جدید سرمایه های چینی شرهت
هیای چینیی را    توانید بتهیی از ایین سیرمایه     ای دیگر، ایران می بهبود عوامل زمینه

 جذب هند.
 اقتصاد سبز به گذار ، استیسدر نهایت، وجه گفتمانی قدرت اتحادیه اروپا در 

و هیاها وابسیتگی بیه    های  سیلی مانند نفت و گیاز   ه انرژیهاها نیاز اروپا ب و
مچنیان  ه میدت   و میانمدت  هوتاهدر اروپا های  سیلی است. اگرچه  واردات انرژی

 رهت به سمت  در بلندمدت اما ،خواهد بود  ارس دیخلواردات انرژی از  نیازمند
تیرین   از مهیم عنیوان یکیی    را بیه تواند ارزش راهبردی اییران   اقتصاد غیر سیلی می

 .هاها دهد اروپادارندگان منابع انرژی  سیلی جهان برای 
 



 

 

 

 ها نوشت پی
نبه تجارت آزاد جامع و عمییق  اتحادیه اروپا با بسیاری از ههورهای جهان توا ق دوجا. 1

هرده است؛ از جمله با ههورهایی مانند گرجستان، مولداوی و اوهیراین هیه    امرا
 ,Piros and Koops, 2020پیوستن بیه اتحادییه اروپیا هسیتند. نیک بیهر        خواهان
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