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چکیده
منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان سهم عمدهای در ایجاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی در سطح جهان دارد .بیش از نیمی
از موافقتنامههای تجاری موجود در سطح جهان حداقل شامل یک کشور آسیا و اقیانوسیه است .با این وجود ،در سال ،2020
اکثر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه از سرعت فعالیتهای خود در امضا و انجام مذاکرات موافقتنامههای تجارت ترجیحی،
چه در داخل و چه در خارج از منطقه ،به دلیل همهگیری کووید 19-کاستهاند .در فاصله ژانویه  2019و دسامبر ، 2020
اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه ،تعداد  17موافقتنامه جدید تجارت ترجیحی را امضا ،و مذاکرات برای  6طرح جدید بین منطقهای
و چهار طرح درون منطقهای دیگر را نیز آغاز کردند.
بحران کووید 19-و تنشهای تجاری بین اقتصادهای مهم ،حال و آینده موافقتنامههای تجارت ترجیحی این منطقه را
شکل داده است .در واقع ،علیرغم اینکه موافقتنامههای جدید کمتری در منطقه آسیا و اقیانوسیه امضا شده و مورد مذاکره
قرار گرفته ،وسعت بسیاری از قراردادهای جدید در حال گسترش است و موارد متنوعتری شامل تسهیل سرمایهگذاری ،حقوق
مالکیت معنوی ،استانداردهای کار و محیط زیست و رقابت را نیز در بر میگیرد .تمامی  17موافقتنامه امضا شده از سال
 2019تا  2020فراتر از تجارت و کاهش تعرفهها بوده است؛ از  17توافق نامه تجاری 8 ،مورد شامل مقررات خاص تجارت
الکترونیکی است.
این مطلب خالصهای از نکات گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در ارتباط
با موافقتنامههای تجارت ترجیحی منطقه آسیا و اقیانوسیه را بررسی و ارائه میکند.
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منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان بزرگترین مشارکتکننده در ایجاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی ( )PTA1در سراسر
جهان است .با نگاهی به وضعیت فعلی موافقتنامههای تجارت ترجیحی با حداقل یک طرف از منطقه آسیا و اقیانوسیه،
 184موافقت تجاری در حال اجرا است 19 ،قرارداد امضا شده و در انتظار تصویب است و  95مورد نیز هنوز در حال
مذاکره هستند (از دسامبر .)2020
 از دسامبر  ،2020به تعداد  7موافقتنامه تجارت ترجیحی که در سال  2019آغاز شده 3 ،مورد دیگر نیز در سال
 2020اضافه شده است .این  10مورد که دور جدید مذاکرات آنها به تازگی آغاز شده به تعداد موافقتنامههای
تجارت ترجیحی در منطقه که در حال حاضر به  95موافقتنامه رسیده است ،میافزاید .این امر نشان میدهد که
کشورهای عضو مشارکت اقتصادی جامع منطقهای ،نسبت به سایر کشورهای منطقه در مذاکره کردن برای انعقاد
قراردادهای تجاری ،فعالتر هستند .در واقع ،به استثنای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ترکیه و انگلستان ،تمامی
مذاکرات دوجانبه به تازگی آغاز شده شامل برخی از کشورهای عضو مشارکت اقتصادی جامع منطقهای است .ده
موافقتنامه مزبور شامل  6موافقت درون منطقهای و  4موافقت بین منطقهای است.
نمودار  -1موافقتنامههای تجارت ترجیحی که مذاکرات مربوط به آنها پس از ژانویه  2019آغاز شده است
استرالیا
نیوزیلند
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 نمودار  2وضعیت کلی موافقتنامههای تجارت ترجیحی موجود در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را نشان میدهد.
موافقتنامههای تجارت ترجیحی که کاالها را پوشش میدهد و همچنین موافقتنامههایی که شامل کاال و خدمات
میشود ،دو قالب رایج برای تفاهمات تجاری منطقه هستند؛ بطوریکه قراردادهای آزادسازی تجارت کاالیی 38
درصد تمامی موافقتنامههای تجارت ترجیحی منطقهای در حال اجرا را شامل میشود و سهم موافقتنامههای
تجارت کاالها و خدمات نیز  50درصد است .سایر قراردادهای مندرج در نمودار  2مواردی مانند توافقات حوزه بخشی
را در بر میگیرد که  11درصد موافقتنامههای تجارت ترجیحی منطقهای در حال اجراست .سهم اتحادیههای
گمرکی تنها  1.1درصد است .قراردادهایی که تنها بر تجارت خدمات تمرکز دارند ( )EIAsسهم حتی کمتری5.0 -
درصد -از موافقتنامههای تجارت ترجیحی منطقهای داشته است (در واقع تنها یک مورد از این نوع قرارداد فیمابین
ارمنستان و اتحادیه اروپا وجود دارد).
نمودار  -2قراردادهای تجارت ترجیحی در حال اجرا از سال  ،2020به تفکیک نوع
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قراردادهای متمرکز بر تجارت اتحادیه گمرکی ،اتحادیه
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 همانطور که در نمودار  2نشان داده شده ،اغلب موافقتنامههای تجارت ترجیحی امضا شده توسط اقتصادهای آسیا
و اقیانوسیه دوطرفه هستند .در این راستا ،قراردادهای تجارت ترجیحی دوطرفه  78درصد کل قراردادهای تجارت
ترجیحی آسیا و اقاینوسیه را تشکیل میدهند ،این در حالی است که قراردادهای سه طرفه تنها  9درصد قراردادهای
تجارت ترجیحی در حال اجرا را تشکیل میدهند.
 در گذشته ،ادغام با  5زیرمنطقه گوناگون در آسیا و اقیانوسیه ،عامل کلیدی قراردادهای تجارت ترجیحی بود .از دهه
 1970الی اوایل دهه  ،2000اکثر موافقتنامههای ترجیحی بین اقتصادهایی امضا شده که در درون منطقه قرار
داشتند .طی آن دوره ،قراردادهای تجارت ترجیحی بین اعضای سازمانهای بین دولتی فرامنطقهای تشکیل شد:
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آسهآن ( ،)ASEAN2انجمن همکاریهای منطقهای جنوب آسیا ( ،)SAARC3کشورهای مستقل مشترکالمنافع
( )CIS4و مجمع جزایر اقیانوس آرام ( .)PIF5از اوایل دهه  ،2000تمرکز موافقتنامههای تجارت ترجیحی آسیا و
اقیانوسیه به اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه خارج از منطقه هم گسترش یافت ،اما عمدتا از طریق قراردادهای تجارت
ترجیحی دوطرفه بوده است .با این حال ،پیوست  1به وضوح نشان میدهد که قراردادهای تجارت ترجیحی درون
منطقهای همچنان مهم هستند.
 عمده موافقتنامههای تجارت ترجیحی فراتر از آزادسازی تجارت صرف کاالها هستند ،بطوریکه  54درصد از تمامی
قراردادهای در حال اجرا در منطقه ،هم کاالها و هم خدمات را پوشش میدهد.
 قراردادهای تجارت ترجیحی دوطرفه تقریباً  78درصد تمامی قراردادهای تجارت ترجیحی در منطقه موردبررسی را
تشکیل میدهند .به لحاظ پوشش جغرافیایی 49 ،درصد تمامی قراردادهای تجارت ترجیحی آسیا -اقیانوسیه با
اقتصادهای خارج از منطقه هستند ،که این موضوع مشارکت فعاالن اقتصادی آسیا-اقیانوسیه را به عنوان شرکای
مهم مذاکرات تجاری ،در داخل و همچنین خارج از منطقه را تقویت میکند.
نمودار  -3تعداد تجمعی موافقتنامههای تجارت ترجیحی در حال اجرا در آسیا و اقیانوسیه (به تفکیک منطقه جغرافیایی)


















































مناطق زیرمجموعه

داخل آسیا و اقیانوسیه

خارج از آسیا و اقیانوسیه

منبع :اسکاپ
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 براساس نمودار  ،3تعداد موافقتنامههای تجارت ترجیحی بین آسیا و اقیانوسیه و مناطق زیرمجموعه آن در سال
 2020به ترتیب  29درصد و  22درصد کل موافقتنامههای تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه است.
 اگر توافقات تجارت ترجیحی بخش قابل توجهی از تجارت بین یک اقتصاد و شرکای آن را پوشش ندهد ،تعداد کل
توافقنامه های تجارت ترجیحی تاثیری در تجارت آن اقتصاد نخواهد داشت .براساس آمارهای سال  ،2018به طور
متوسط صادرات به شرکای موافقتنامه تجارت ترجیحی حدود  47.8درصد از صادرات منطقه آسیا و اقیانوسیه در
جهان را تشکیل داده است .واردات از شرکای موافقتنامه تجارت ترجیحی نیز حدود  52.3درصد از کل واردات این
منطقه از جهان را در برداشته است .اگرچه تجارت تحت پوشش شرکای موافقتنامه ترجیحی بین مناطق به طور
قابل توجهی متفاوت است .از یک سو ،این منطقه شامل بوتان ( ،)%94.6افغانستان ( ،)%90.2الئوس ( )%89.2و
بروئنی دارالسالم ( )%92.3است که سهم صادرات خیلی باالیی با شرکای توافقنامه تجارت ترجیحی دارند .از سوی
دیگر ،اقتصادهای پیشرفته در منطقه ،از جمله سنگاپور ( ،)%95.3استرالیا ( )%79.5و جمهوری کره ( ،)%77.3پوشش
گستردهای از امضای قرارداد تجارت ترجیحی با قدرتهای بزرگ تجاری داخل و خارج از منطقه دارند که بیشتر در
آمریکا ،چین و اتحادیه اروپا دیده میشود.
 در بازه زمانی ژانویه  2018و دسامبر  27 ،2020موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا شده که حداقل شامل یکی از
اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه است .البته  10مورد آن در سال  11 ،2018مورد در سال  2019و  6مورد آن در
سال ( 2020از دسامبر  )2020امضا شده است.
 تعداد قراردادهای تجارت ترجیحی به تازگی امضا شده توسط اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه نسبت به سال گذشته
بیش از  50درصد کاهش داشته است .این امر عمدتاً به علت همهگیری کووید 19-بوده ،که نه تنها جریانهای
تجارت بینالمللی را مختل کرده ،بلکه برخی از مذاکرات تجاری را نیز متوقف کرده است.
 از  10طرح برجسته قرارداد تجارت ترجیحی که از ژانویه  2019آغاز شده ( 6مورد داخل منطقهای و  4مورد خارج از
منطقه) ،تنها  3مورد آنها طی سال  2020مذاکرات را آغاز کردهاند .از دسامبر  2020تا پایان این سال ،هیچیک از
توافقات جدید تجاری امضا نشده است.
 از سوی دیگر ،همهگیری کووید 19-اهمیت کسب اطمینان از باز بودن تجارت و اتصال زنجیره تامین کاالهای
اساسی ،به ویژه لوازم پزشکی ،را آشکار کرده است .بسیاری از اقتصادها در منطقه مجدداً بر لزوم انجام تعهدات خود
مبنی بر جلوگیری از اعمال کنترل بر صادرات و برقراری موانع تعرفهای و غیر تعرفهای جدید و رفع هر اقدام
محدودکننده موجود در تجارت کاالهای اساسی ،بخصوص در حوزه تجهیزات پزشکی ،تاکید کردهاند.
 بسیار دلگرمکننده است که قراردادهای تجاری جدیدی که طی دوره بررسی شده ،امضا شدهاند ،به طور کلی ،شامل
مواردی در حوزههایی مانند سرمایهگذاری ،استانداردهای اشتغال ،حقوق مالکیت معنوی و استانداردهای
زیستمحیطی هستند .در حقیقت 17 ،قرارداد امضا شده طی سال  2019تا  ،2020به جز قرارداد اندونزی-موزامبیک
و اتحادیه اوراسیا و صربستان -فراتر از آزادسازی تجارت کاالیی بوده است.
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 تالشهای انگلیس برای اطمینان از تداوم تجارت پس از اول ژانویه  2021تحت شرایط ترجیحی مندرج در
موافقتنامههای تجاری موجود اتحادیه اروپا و کشور ثالث ،منجر به افزایش تعداد (درصورت عدم پوشش)
موافقتنامههای همکاریهای اقتصادی جامع ( )CEPA6با اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه شده و ممکن است
طی چند سال آینده این رویه استمرار یابد .از دسامبر  ،2020انگلستان موافقتنامههایی را امضا کرده که عناصر
قراردادهای ثالث اتحادیه اروپا با اقتصادهای منتخب آسیا و اقیانوسیه ،از جمله کشورهای اقیانوس آرام (فیجی و
پاپوآگینهنو) ،گرجستان ،ژاپن ،جمهوری کره ،سنگاپور و ویتنام را گسترش میدهد .دولت انگلستان همچنین در حال
مذاکره در مورد تحقق موافقتنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اروپا با ترکیه و مذاکره در مورد موافقتنامههای جدید
با استرالیا و نیوزیلند بوده و قبالً موافقتنامههای شناخت متقابل ( )MRA7را نیز امضا کرده است.
نمودار -4پیوندهای موافقت تجارت ترجیحی با اعضای گروه همکاریهای اقتصادی جامع منطقهای
نیوزیلند

آسهآن
بروئنی دارالسالم
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جمهوری کره

سنگاپور
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ویتنام

ژاپن
منبع :اسکاپ

 مذاکرهکنندگان تجاری به طور فزایندهای به گنجاندن مبادالت تجارت دیجیتال در موافقتنامههای تجارت ترجیحی
روی آوردهاند :هشت مورد از  17قرارداد تجاری امضا شده طی  2019تا  ،2020شامل مقررات خاص الکترونیکی
بوده است .عالوه بر این ،اقتصادهای منطقه به ویژه سنگاپور ،موافقتنامه تجارت دیجیتال ( )DTA8را امضا کردهاند.
از دسامبر  ،2020منطقه مورد بررسی ،سه مورد موافقتنامه تجارت دیجیتال را به طور موفق امضا کرده است :قرارداد
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تجارت دیجیتال بین ژاپن و ایاالت متحده آمریکا در سال  2019امضا شده ،این در حالی است که قرارداد اقتصاد
دیجیتال ( )DEA9استرالیا -سنگاپور و موافقتنامه مشارکت اقتصاد دیجیتال شیلی -نیوزیلند -سنگاپور هر دو در
سال  2020امضا شدهاند .موافقتنامههای بیشتری که توسط سنگاپور هدایت میشوند ،در حال انجام هستند؛ زیرا
سنگاپور مذاکرات در حال جریانی با جمهوری کره دارد و در نظر دارد مذاکراتی را با انگلستان در سال  2021آغاز
کند.
 موافقتنامه گروه همکاریهای اقتصادی جامع منطقهای ( )RCEP10که در  15نوامبر  2020امضا شده ،نقطه عطف
مهمی در راستای ادغام تجارت در منطقه آسیا و اقیانوسیه است .حتی بدون مشارکت هند ،این قرارداد حدود 30
درصد تولید ناخالص داخلی جهان ،جمعیت جهان و تجارت جهانی را شامل میشود .این قرارداد پوشش قراردادهای
تجارت ترجیحی «آسهآن  »1 +را به روزرسانی میکند و فصلهایی که فراتر از موضوعات تجارت سنتی است ،مانند
فصول اختصاص داده شده به تجارت الکترونیکی ،سرمایهگذاری یا بنگاههای کوچک و متوسط را شامل میشود .با
این وجود ،مهمترین ویژگی گروه همکاریهای اقتصادی جامع منطقهای (جدا از افزایش اعتماد به همکاری
منطقهای) تبدیل قوانین متعدد مبدا به یک مجموعه قوانین سادهسازی شده و واحد است که به طور بالقوه میتواند
منجر به استفاده باالتر از این معامله ،به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط و زنجیرههای جهانی ارزش ،شود.
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پیوست 1
ماتریس دوجانبه اقتصادهای تحت پوشش روابط موافقتنامه تجاری

منبع :اسکاپ
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