ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـﻦ ﻗـﺮار داد ﺗﺠـﺎرت آزاد
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
راﺷﺎﺗﻮدی ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﻗﺮار داد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺠﺎرت
آزاد را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺎن را ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۴۰درﺻﺪ از ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖ
ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﮐﺴﻞ و ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﻧﺎم رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻗﺮار
داد» ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو اﺳﺖ و از ﯾﮑﻢ ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد  ۶۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﭘﻮﺷﺶ
دﻫﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺴﯿﻼ ﻣﻠﻤﺴﺘﺮوم ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺗﺠﺎری اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺑﺎ ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮار داد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
اﺳﺖ.

ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ۱۰
درﺻﺪی ﺧﻮدروﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی  ۰.۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻃﯽ  ۱۲ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺮار داد ،ﺗﻌﺮﻓﻪ  ۳۰درﺻﺪی ﺑﺮ روی ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
وارداﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻮدا و ﭼﺪار را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اروﭘﺎﯾﯽ و ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﺮار داد ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺮاﻧﺲ ﭘﺴﻔﯿﮏ را در
اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ
ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ژاﭘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺪف ﺑﻌﺪی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮ روی واردات ﻓﻮﻻد و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺠﺎرت اروﭘﺎ-آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺠﺎرت ﺗﺮاﻧﺲ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ و ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
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