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پـ

پوخت ه
ههتاوهک���و ئهم دواییهش هێش���تا ڕێکخ���راوی بازرگانیی
جیهان���ی ( )WTOبریتیی��� ه ل ه چوارچێوهیهک���ی کارکردنی
ههرهوهزی���ی چ���االک؛ لهبهرئهوهی توانیویهت���ی بهردهوام
لهگهڵ واقیع���ه ئابورییه گۆڕاوهکاندا خ���ۆی بگونجێنێت.
"ئهجێندای دهوحه" بۆ (گهش���هپێدان) الدانێک بوو لهس���هر
ئهم ڕێڕهوه؛ لهبهرئهوهی ڕهنگدانهوهی یهکێک ل ه گرنگترین
وهرچهرخانهکانی سیس���تهمی بازرگانی و ئابووریی جیهان ئارڤیند سوبرامانیان
نهبوو ،ک���ه بریتیی ه ل��� ه ههڵکش���ان و دهرکهوتنی چین.
س���هرهڕای ئهوهی چین گرنگیدهدات ب ه بهردهوامبوونی کران���هوهی ئابووری ،بهاڵم
دهستپێش���خهرییهک پێویست ه بۆئهوهی ئهجێندای دهوح ه  -بهدووباره داڕشتنهوهوه-
ههنگاوهکان���ی چین ب���ۆ بهت���هواوی هاتنهنێو سیس���تهمی بازرگانی���ی فرهالیهن
تهواوبکات .پێویس���ت ه دهستپێشخهرییهکی لهمجۆره لهس���هر دوو پای ه دامهزرابێت:
یهکهم ،ئهجێندایهکی ڕاوێژکاریی نوێ که ئهو پرس���ه س���هرهکییان ه لهخۆبگرێت ک ه
جێیبایهخی چین و هاوبهش��� ه بازرگانییهکانییهتی ،پاشان دهستکراوهیی بێتهئاراو ه
ل���ه و میکانیزم��� ه ئاڵوگۆرکاریی ه ئازادانهی ک��� ه ل ه ڕابردوودا ڕێکخ���راوی بازرگانیی
جیهانیی بهرهو س���هرکهوتنی بهرچاو بردبوو .دووهم ،س���هپاندنی کۆتوبهندی نوێ
بهس���هر ڕێککهوتننام ه دووقۆڵیی و ههرێمییهکاندا ،ئهمهش ب ه ئامانجی پارێزگاریی
له پاڵنهرهکانی بهردهوامیی ئهم سیس���تهم ه بازرگانییهی ئێستا ،که تاڕادهیهکی زۆر
دوور ه ل ه جیاکارییهوه.

پێشهکی :کێشمهکێش
«خولی دهوح��ه« بۆ دانوستانه بازرگانییهکان لهچوارچێوهی
ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانیدا گهیشتۆته کۆتاییهکانی خۆی ،و
لهئێستادا لهژێر ئامێری بووژانهوهی دهستکرددا دهژی ،ههوڵهکانیش
بۆ زیندووکردنهوهی ساردوسڕ و الوازن .پێدهچێت چوارچێوهی
کارکردن بۆ هاریکاریی بازرگانی فرهالیهن که له قۆناغی دوای
جهنگی جیهانیی دووهمدا داڕێژراوهتهوه ،ڕووبهڕووی ههڕهشهی
لهناوچوون بوبێتهوه ،لهگهڵ ئهوهشدا ،دوورنییه بهو ئهنجامه
کۆتایی پێبێت.
یهکێک لهو الیهنه باشانهی سیستهمی بازرگانیی فرهالیهن –که خۆی
دهبینێتهوه له ڕێککهوتننامهی گات ( ،)GATTپاشان ڕێکخراوی
بازرگانیی جیهانی -که وهک پێویست ق��هدری ن �هزان��دراوه،
بریتییه لهوهی که ههتاوهکو کاتێکی نزیکیش -جیا له دامودهزگا
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نێودهوڵهتییهکانی وهک سندوقی دراوی نێودهوڵهتی و ئهنجومهنی
ئاسایش له نهتهوه یهکگرتووهکان -نمایندهی چوارچێوهیهکی
کارکردنی چاالک دهکات بۆ هاریکاریی نێوان الیهنه گرنگهکان.
ئهمهش لهڕاستیدا ڕهنگیداوهتهوه له دروستکردنی بڕیار و ناوهڕۆکی
دانوستانهکان و گونجاندی بهردهوامیان لهگهڵ گۆڕانی واقیعی
ئابووریدا .لهبهر ڕۆشنایی ئهمهدا “ئهجێندای دهوحه“ بریتییه
له لهڕێالدان ،لهبهرئهوهی ڕهنگدانهوهی یهکێک له گهورهترین
وهرچهرخانه بنهڕهتییهکانی سیستهمی ئابووری و بازرگانیی
جیهانی نییه ،که بریتییه له دهرکهوتنی چین .ئهگهر کاردانهوه
و وهاڵمدانهوهی دهرکهوتنی چین سهرقاڵییهکی گرنگ بێت بۆ
دانوستانه فرهالیهنهکان ،دهکرێت چوارچێوه هاریکارییهکهی
ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی ئهکتیڤ بکرێت.
بهشی یهکهمی ئهم لێکۆڵینهوهیه باس له چۆنیهتی وهاڵمدانهوهی
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ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی دهکات بۆ بارودۆخه گۆڕاوهکان له
گشت قۆناغێک له قۆناغهکانی کارکردنی خۆیدا .هاوکات بهشی
دووهم یهکێک له ئاستهنگه گهورهکان ڕووندهکاتهوه ،ئاستهنگێک
که لهالیهن دانوستانهکانی دهوحهوه بهئاشکرا دانی پێدانهنرا ،که
ئهویش بریتییه لهو ئاستهنگهی ڕووبهرووی ئهندامانی ڕێکخراوی
بازرگانیی جیهانی بۆتهوه له گهیشتن به لێکتێگهیشتنێک دهربارهی
سیاسهته بازرگانییهکانی تایبهت به چین ،وهک نرخی دراوگۆڕینهوه،
که چاوهڕواندهکرێت ئهو بهربهستانه تیپهڕێنێت ،بهاڵم بهشێک نهبوو
له “ئهجێندای دهوحه“ .بهشی سێیهمیش تێڕوانینێکی تێروتهسهله
و ئهوه ڕووندهکاتهوه که دوورنییه پشکی چین له بازرگانیی
جیهانیدا له ماوهی  20ساڵدا ببێته دووهێندهی پشکی ویالیهته
یهکگرتووهکانی ئهمریکا ،تهنانهت لهگهڵ گریمانهکانی خۆگیریی
(تحفظ) چین بهرامبهر گهشهکردن و پشتبهستنی به بازرگانی.
بهشی چوارهم ئهوه لهخۆدهگرێت که چین بهرژهوهندی ههیه
له مانهوهی لهنێو سیستهمی بازرگانی کراوهی فرهالیهندا؛ پاشان
ئاسهواره دانراوهکان لهسهر ههوڵ و کۆششی چین ڕادهوهستن،
ههروهک چۆن هێزه بااڵدهستهکانی دیکه زۆرکات ههوڵدهدهن
بهمهبهستی گۆڕینی هێزی خۆیان بۆ ئیمتیازاتی بازرگانی .بهشی
پێنجهمیش باس له چۆنیهتی ڕهنگڕێژکردنی هاریکاریی نێودهوڵهتیی
دهکات به لهبهرچاوگرتنی پێشبینییهکان بۆ ههژموونی چین.
دهبینین ئیدی کاتی دهستپێشخهرییهکه سهبارهت به دانوستانه
بازرگانییه فرهالیهنهکان لهسهر بنهمای “ئهجێندای دهوحه“ ،له
ههمان کاتیشدا دووباره پێناسهکردنهوه و داڕشتنهوهی ،و کارکردن
بۆ جێگیرکردنی دۆخی چین له سیستهمی بازرگانیی فرهالیهندا.
وهها دهستپیشخهرییهک لهسهر دوو پایه دادهمهزرێت :یهکهم،
ئهجێندایهکی ڕاوێژکاریی نوێ که ئهو پرسه سهرهکییانه لهخۆبگرێت
که جێیبایهخی چین و هاوبهشه بازرگانییهکانییهتی ،پاشان
دهستکراوهیی بێتهئاراوه لهو میکانیزمه ئاڵوگۆرکارییه ئازادانهی
که له ڕابردوودا ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانیی بهرهو سهرکهوتنی
بهرچاو بردبوو .ههروهها پێویسته که چین بهشدارێکی چاالکی
دهوڵهمهندکردنی ئهو ئهجێندایه بێت ،نهوهک بهتهنها ئهجێنداکه
لهسهر چین چڕبکرێتهوه .پایهی دووهم ،سهپاندنی کۆتوبهندی
نوێی پهیوهست به ڕێککهوتننامه دووقۆڵیی و ههرێمییهکان ،که
لهتوانایدایه ببێته یارمهتیدهری بهردهوامبوونی پاڵنهرهکان –لهپێناو
پارێزگاریکردن له سیستهمێکی دوور له جیاکاریی ،که له ئێستادا
لهسهر بازنهیهکی فراوان جێبهجێدهبێت.

1
وهاڵمدانهوهی ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی ل ه
جێڕهوتی مێژووییدا
به ڕوانین بۆ ڕابردوو ،چوار قۆناغی گهشهسهندی ناوازه دهبینین
له وهاڵمدانهوهکانی «گات» یاخود «ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی»
بۆ بارودۆخه گۆڕاوهکان پاش دامهزراندنی له ساڵی ،19451
یهکهم ،لهخۆگرتنی ههوڵه ئهوروپییهکان بهئامانجی تهواوکاریی
( ،)integrationپاشان ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکاش ههستا
به پاڵپشتیی ئهمه ،بهوپێیهی درکی به پێویستییه سیاسییهکانی
تهواوکاریی کردبوو لهنێو ئهوروپادا .بهاڵم ،کاتێک ویالیهته
یهکگرتووهکانی ئهمریکا ههستی به کاریگهرییه تایبهتییهکانی
تهواوکاریی ئهوروپا کرد ،و لهپێناو کهمکردنهوه و سوککردنی
ئهم کاریگهرییانه ،خێرا پهنای بردهبهر دابهزاندن و کهمکردنهوهی
ڕهسمه گومرگییهکانی ( )Tariffsتایبهت به “دهوڵهتی یهکهم له
چاودێرییدا ([ ”)Most Favoured Nation tariffئهو دهوڵهتهی
زیاتر چاودێریی دهکرێت ،الدولة األول��ی بالرعایة] ،ئهمهش
له چوارچێوهی خوله جیاجیاکانی دانوستانهکانی بازرگانیی
فرهالیهندا .سهرۆکی پێشووی ئهمریکا (ج��ۆن کهنهدی) له
نامهیهکی تایبهتیدا بۆ کۆنگرێس داوای پالپشتییان لێدهکات لهپێناو
ئهو خوله ناوبراوه ،شایهتی لهسهر ئهوه دهدات که تهواوکاریی
ئهوروپی له سهرهوهی لیستی ئهو هۆکارانهدایه که پاڵنهربوون بۆ
دانوستانهکانی بازرگانیی فرهالیهن.
دووهم“ ،خولی تۆکیۆ” له دانوستانهکانی پهیوهست به بازرگانی
که ساڵی  1973دهستیپێکرد ،ههوڵێک بوو بۆ دهستکاریکردن
و چاوخشاندنهوه –النی کهم -به سێ پێشهاتی سهرهکیدا:
داڕوخانی سیستهمی بریتۆن ودز ( )Bretton Woodsبۆ تێکڕای
دراوگۆڕینهوهی جێگیر ،ههروهها جوڵهی نرخی نهوت ،لهگهڵ
دهرکهوتنی ژاپ��ۆن وهک هاوبهشێکی بازرگانیی سهرهکی.
پێویستیی بۆ چارهسهرکردنی ههڕهشهی کێبڕکێکارانهی ژاپۆن
ڕهنگدانهوهکهی ئهوهبوو که له خولی دانوستانهکانی تۆکیۆدا
فۆکوس خرایهسهر دانانی ڕێسای کۆمهک و ڕێوشوێنی پاراستنی
لهناکاو ( contingency protection)2له ڕووبهڕووبوونهوهی
زیادبوونی داهاتهکاندا.
لهگهڵ خێرابوونی پالنی گهشهپێدان و جیهانگیریی لهماوهی سااڵنی
ههشتاکانهوه ههتاوهکو ئهمڕۆ ،ئیدی واڵته گهشهسهندووهکان
(“ )Developing countryبچوکهکان” دهستیانکرد به گهشهکردن،
ژمارە ( )30-31ئابی 2017
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ئابووری چین بە خێراییەکی بێئەنداز گەشە دەکات

بهوجۆره بوونه بازاڕێکی کێشکهر بۆ دهوڵهته پیشهسازییه
ههناردهکهرهکان .ئهم پێشهاته کتوپڕه له وهرچهرخانی ئابووریی
زۆرێک له واڵته گهشهسهندووهکاندا ،وههای کرد زهرووریی
چاوخشاندنهوه بهو بااڵنسهی ڕاب��ردوودا بێتهئاراوه ،که لهژێر
سایهیدا واڵته گهشهسهندووهکان خرابوونه دهرهوهی پڕۆسهی
“گات”.
سێیهم ،له “خولی ئۆرۆگوای”دا واڵتانی گهشهسهندووی زیاتر
هاتنه نێو ڕێکخراوهکهوه ،لهبهرئهوهی بازاڕهکانی ئهم ڕێکخراوه
گرنگییهکی پهیداکردبوو ،پێویستبوو لهسهری گهلێک زیاتر لهو
ئیلتیزامانه ههڵبگرێت که له ڕاب��ردوودا واڵته پیشهسازییهکا ن
ههڵیانگرتبوو .پاشانیش نزیکییهکی زیاتر هاتهئاراوه لهنێوا ن
ئیلتیزاماتهکانی ئهندامان و الوازیی ئهو پهیڕهوهی له ڕابردوودا
ههردوو ئاستهکهی لهخۆگرتبوو .ئهوهی ڕوویدا له ههوڵهکاندا به
مهبهستی هێنانی واڵتانی گهشهسهندووی زیاتر بۆناو ڕێکخراوهکه
لهمیانهی بهڵێننامهی تاکالیهنهوه -هاوکات بریتیبوو له هێنانیژمارهیهکی زۆر زیاتر له واڵته بچوک و ههژارهکانیش بۆناو
ڕێکخراوهکه ،له فۆڕمێک له فۆڕمهکانی “الدان له بنهما
دیموکراتییهکان” که له کۆتاییدا گفتوگۆی دهکهین.
کتوپڕ چهند نوێکردنهوهیهک بهسهر ئهجێندا و بازنهی
دانوستانهکانی ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانیدا هات .سهرهتاکهشی
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دهگهڕێتهوه بۆ ههشتاکان کاتێک ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا
بینی که تایبهتمهندییه ڕێژهییهکهی خۆی له خاوهندارێتیی فکریی
و کهرتی خزمهتگوزارییهکاندا کۆبۆتهوه ،ئهمهش پاڵیپێوهنا
به ئاڕاستهی پهسهندکردنی ڕێسای نێودهوڵهتیی ن��وێ که
لهتوانایدابێت پارێزگاریی له مافی خاوهندارێتیی فکریی بکات
و بازاڕه نێودهوڵهتییهکان بهڕووی ئهو بهرههمانهدا بکاتهوه که
بهکارهێنانێکی چڕی خاوهندارێتیی فکری تێدایه (وهک پیشهسازیی
دهرمان و پڕۆگرامین و فیلمهکان) ،ههروهها خزمهرگوزارییه
دارایی و بانکییهکان و خزمهتگوزاریی کۆمۆنیکهیشن.
بهاڵم قۆناغی گهشهسهندنی سهرهکیی چوارهمی ڕێکخراوی
بازرگانیی جیهانی پهیوهسته به چینهوه :سهرهتاکهی دهگهڕێتهوه
بۆ سااڵنی نهوهد ،کاتێک بهڕوونی دیاربوو که چین گوزارشته له
ههلی گهیشتن به بازاڕێکی زهبهالح ،ئیدی ویالیهته یهکگرتووهکانی
ئهمریکا و یهکێتیی ئهوروپا ههوڵهکانیان خستهگهڕ بۆ ئاسانکردن
و کهمکردنهوهی بهربهسته بازرگانییهکانی بهردهم چین .ئهم
دهستپێشخهرییه ئهو ڕاستییهی دووپاتکردهوه که سهرکردایهتیی
چینی ،یان النی کهم بهشێکیان لهژێر سهرکردایهتیی سهرۆکی
پێشووتری ئهنجومهنی دهوڵهت (چو ڕونگجی) ،ویستیان ڕێکخراوی
بازرگانیی جیهانی وهک ئامڕازێک بۆ پاڵپشتیی له چاکسازییه
ناوخۆییهکانی خۆیان و چهسپاندنی ههنگاوهکانی ئهو واڵته لهنێو
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ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانیدا بهکاربهێنن .چینیش پهیوهستبوو
بهو دهستپێشخهرییهوه ،بهوپێیهی دهبێتههۆ ی کهمکردنهوهیهکی
زۆری بهربهستهکان له کهرتهکانی کشتوکاڵ و پیشهسازی و
خزمهتگوزارییهکاندا .چین ههر به تهنها نهبوو ،بهڵکو ژمارهیهکی
دیکه له ڕۆژههاڵتی ئهوروپا و دهوڵهته کۆمۆنیستهکان هاتنه نێو
ڕێکخراوهکهوه ،وهک ڤێتنام ،بهههمان شێوه بهپێی کۆمهڵێک
مهرجی توند.
بهم چهشته سیستهمی بازرگانی ،چینی دهرکهوتووی گرتهخۆی.
ئایا بههۆی چینی بهههژموونهوه ئهم ڕێکخراوه چۆن دهگونجێت
و فۆڕمدهگرێت؟ دهبینی سهرهڕای ئهوهی چین گهلێک هۆکاری
بههێزی ههیه بۆ پارێزگاریکردن له سیستهمی بازرگانی کراوه،
بهاڵم هێشتا کارێکی مسۆگهر و پهسهندکراو نییه .جیهان پێویستی
به بهستنهوهی چین ههیه به سیستهمێکی فرهالیهنهوه ،وهک
زهمانهتێک دژی ئهگهرێکی الواز که چین ههوڵی ئهوه بدات
هێزی خۆی بهرهو دهستکهوتی بازرگانی ئاڕاستهبکات.

2
دهرکهوتنی بازرگانیی چینی ئێستا و کاریگهرییهکانی

لهگهڵ ئهو  10کهرتهی زۆرترین ئاستی پاراستنیان ههیه (له
«سیستهمی پۆلێنکردنی بهرههمه ئهمریکییهکاندا  ”HSUSبه
ئاستی ژمارهی دهیهکان ناسراوه له کۆکردنهوهی ساڵی 2009دا،
لهسهر پڕهنسیپی دهوڵهتی یهکهم له چاودێرییدا ،که پهیوهسته
به ڕهسمی گومرگییهوه) .ههروهها چارتی ژماره ( )2پشکی چین
دهردهخات لهم کهرتانه له گهورهترین  10دهوڵهتی بازرگانییدا
لهماوهی نێوان سااڵنی  2001و 2009دا.
لێرهدا دوو خاڵ ههیه پێویسته تیشکیان بخرێتهسهر :یهکهم ،لهو
کهرتانهی زۆرترین ئاستی پاراستنیان لهسهره ،پشکی چین له
هاوردهکانی ساڵی 2009دا ،زۆر زیاتر بووه له کۆی هاوردهکان
(وهک له چارتی ژماره “”1دا دهرخ��راوه) و مهودای بهردهم

لهگ���هڵ خێرابوون���ی پالن���ی گهش���هپێدان و
جیهانگیری���ی لهم���اوهی س���ااڵنی ههش���تاکانهوه

دهرکهوتن و ئامادهیی بازرگانیی چین دیاردهیهکی دوور نییه .ههتاوهکو ئهمڕۆ ،ئیدی واڵته گهشهسهندووهکان
له بواری بازرگانی و پیشهسازییدا ،لهمڕۆدا به ئاشکرا چین "بچوکهکان" دهستیانکرد به گهشهکردن ،بهوجۆره
بۆته هاوردهکهرێکی گ�هوره بۆ گشت ب��ازاڕه بنهڕهتییهکان،

ئهم ئامادهییهشی له م��اوهی بهڕێوهچوونی دانوستانهکانی بوونه بازاڕێکی کێشکهر بۆ دهوڵهته پیشهسازییه
«خولی دهوح �ه«دا بهشێوهیهکی گهوره گهشهیکرد .دواتر  10ههناردهکهرهکان

گهورهترین واڵتی بازرگانیی جیهان دیاریدهکهین و بڕی ههره
بههێزی دهرامهتی ههر یهکێکیان له کهرتی بهپیشهسازیکردندا
( )Industrialisationدهستنیشاندهکهین .3لهماوهی نێوان سااڵنی
 2001و 2009دا پشکی چین له بازاڕه سهرهکییهکانی هاوردهکردندا
دووهێنده زیادیکردووه ،له ههندێک بازاڕه ههره گرنگهکانی
هاوردهکردنی جیهاندا ،پێنجیهکی کۆی هاورده پیشهسازییهکان
�اورده پیشهسازییهکانی
لهالیهن چینهوهیه ،پشکی چین له ه� 
ژاپۆن بریتییه له  ،%35له یهکێتیی ئهوروپا  ،%30له ویالیهته
یهکگرتووهکانی ئهمریکاش کهمێک زیاتره له .%254
سهرهڕای ئهمهش ،چین ڕووبهڕووی ناسهقامگیریی گهوره دهبێتهوه
له بازاڕه هاوبهشه بازرگانییه سهرهکییهکان لهو کهرتانهی که
بههرهمهند بوون لهوپهڕی ئاستی پاراستن .بۆ ڕوونکردنهوهی
ئهمهش 10 ،گهورهترین هاوبهشه بازرگانییهکه دیاریدهکهین،

ههموو هاوردهکهرهکانی دیکهی ئهم ب��ازاڕان �هی بهرتهسک
کردۆتهوه .5بۆ نموونه پشکی چین لهم کهرتانهدا له واڵتی ژاپۆن
دهگاته نزیکهی  ،%70له کۆریاش دهگاته زیاتر له  ،%60له
بهڕازیلیش نزیکهی  ،%55له ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا
و کهنهدا و یهکێتیی ئهوروپاش نزیکهی  .%50دووهم ،تهنانهت
لهم کهرته پارێزگاری لێکراوانهشدا ،پشکی چین بهشێوهیهکی
گهوره زیادیکردووه له ماوهی «خولی دهوح�ه«دا .له زۆرێک
له واڵته هاوردهکهرهکانی (وهک بهڕازیل و یهکێتیی ئهوروپا و
ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا) پشکی چین بۆ زیاتر له دوو
هێنده بهرزبۆتهوه .ئهوهی جێگهی سهرنجه بریتییه لهو پشکی
ب��ازاڕهی چین توانیویهتی تهنانهت له واڵتانی وهک کهنهدا و
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چین دەیەوێت پارێزگاری لە سەربەخۆیی یوان بکات

مهکسیک و تورکیادا بهدهستیبهێنێت ،که لهگهڵ واڵته دراوسێ
گهورهکانی ڕێککهوتنی بازرگانیی ئازادی ههیه .پاشان ئازادکردنی
بازرگانی لهژێر سایهی «ئهجێندای دهوحه«دا لهمڕۆدا –بهتایبهت
لهو کهرتانهی ڕهنگوبۆیهکی سیاسییان پێوهیه و ڕهسمی گومرگیی
بهرزیان لهسهره -بهشێوهیهکی بهرچاو پهیوهسته به کردنهوهی
بازاڕی واڵتانی دیکه بهڕووی ههناردهکراوه چینییهکاندا .بهکورتی،
لهگهڵ بڕێک له زیادهڕهویدا دهکرێت بڵێین ڕهسمی گومرگیی
دهوڵهتانی یهکهم له چاودێرییدا له ڕاستیدا ڕهسمێکی چینییه،
یان ڕاستتر بڵێین ڕهسمی چینی له ڕاستیدا ڕهسمی «دهوڵهتێکی
کهمترین پهسهندکراو»ه.

دهرهاویشتهکان :فیلهک ه له «ژوره سهوزهکهدا»
«ژوره سهوزهکه« بریتییه له هۆڵی سهرهکیی دانوستانهکانی
ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی .لهوێ ترسێکی هاوبهشه ههیه –
بهاڵم ترسێکی ڕانهگهیاندراو -که خۆی له کێبڕکێی واڵتی چینی

ئایدیا دیپلۆماتیك

بهههژموون به ئاڕاستهیهکی گهشهکردوودا دهبینێتهوه .6لهمڕۆدا
وادیاره که بهرهوپێشچوون له «خولی دهوحه«دا بهشێوهیهکی
یهکالکهرهوه لهسهر زیاتر کرانهوهی بازاڕ ڕاوهستاوه ،ئهویش
لهڕووی خزمهتگوزارییهکان و کشتوکاڵهوه نا ،بهڵکو لهڕووی
پیشهسازییهوه (گهیشتنی بهرههمه ناکشتوکاڵییهکان بۆ بازاڕهکان
یاخو « ”NAMAبهپێی دهستهواژهکهی ڕێکخراوی بازرگانیی
جیهانی) .دانوستانهکانی تایبهت به خزمهتگوزارییهکان بهپێی
پێویست نهبووه جێی گرنگی ،لهئێستاشدا وهک شتێکی زۆر ئاڵۆز
و بێبهها لێیدهڕوانرێت ،چونکه ڕێخۆشکهر نییه بۆ گهیشتن به
کراوهییهکی گهورهی بازاڕهکان لهم خولهدا .له بواری کشتوکاڵدا،
لهژێڕ سایهی بهرزبوونهوهی نرخی ماده خۆراکییهکاندا و پێشبینیی
بهردهوامبوونی ئهو بهرزبوونهوهیه ،ڕێوشوێنهکانی پاراستنی
هاوردهکراوهکان کهمتر بوونیان ههیه .لهبری ئهوه ههڕهشهی
کۆتوبهندهکانی سهر ههناردهکراوه کشتوکاڵییهکان زۆرترین
مهترسییان ههیه ،بهاڵم چارهسهرهکهی له “ئهجێندای دهوحه“دا
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نییه ،س���هرهڕای ههوڵهکانی ههندێک له واڵتانی ئهندامی
ڕێکخراوهکه .لهبهرئهوه “خولی دهوحه“ لهمڕۆدا بهشێکی زۆری
پهیوهسته به دانوستانهکانی تایبهته به گهیشتن به بازاڕهکان
سهبارهت به بهرههمه پیشهسازییهکانهوه و بازرگانیی بهرههمه
پیشهسازییهکان .وهک پێشتر باسمانکرد ،چین دوودڵییهکی زۆری
ههیه ،بهتایبهت له گشت کهرته پارێزگاری لێکراوهکاندا.
بهاڵم بااڵدهستیی و ههژموونی چین الی خۆیهوه پێویسته بهوجۆره
بمێنێتهوه ئهگهر پهیمانی بهسوودی چهندالیهنه نهبهسترێت .بازاڕی
چینی –سهرهڕای ئیلتیزاماته دوورمهوداکانی چین به ئاڕاستهی
هاتنهنێو ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانییهوه -له گهلێک بوارهوه
پارێزراو دهبێت (وهک پهینی کیمیایی ،بارههڵگرهکان ،ههروهها
ههندێک له پێکهاته پیشهسازییهکانی دیکه) .سهرهڕای ئهوهش
–وهک البۆرد مارتین و ڤان مێنسبرۆژگی (Laborde Martine
 )and Van Mennsbrugge 2011ڕوونیدهکهنهوه -له میانهی
ئهو ئازادکردنه بازرگانییهی له دانوستانهکانی دهوحهدا لهالیهن
دهوڵهتانی ئهندامی ڕێکخراوهکهوه پێشنیارکرابوون ،بهههمانشێوه
دهوڵهتانی دیکهش ڕێ��ژهی زیادبوونی ههناردهکراوهکانیان
زی��اددهک��ات .دهکرێت پێشنیاره پێشکهشکراوهکانی ویالیهته
یهکگرتوهکانی ئهمریکا و واڵتانی دیکه بهو جۆره لێکبدهینهوه
که ههنگاونانی دیکهیه بهرهو ئازادکردنی بازرگانی له کهرته
دهستنیشانکراوهکاندا بۆ دهستکهوتی گهورهتر له پهیوهست به
ههناردهکردنهوه.
چی شتێک میکانیزمی ئاڵوگۆڕکاریی پهکدهخات ،یاخو ئهو
مامهڵهیهی که له ڕابردوودا دانوستانهکانی ڕێکخراوهکهی بهرهو
سهرکهوتن بردبوو؟ تائاستێکی زۆر ههژموونی بازرگانیی چینی
بههۆی ستراتیژیی گهشهی دروستی ئهو واڵتهوه بهدهستهاتووه،
که بهشێوه گشتگیرهکهی ئابووریی بازاڕی لهخۆگرتووه ،لهگهڵ
پلهیهکی بهرزی نائاسایی له کرانهوهی بازرگانیی (Subramania,
 .)2011لهگهڵ ئهوهشدا کێشهکه ئهوهیه که تێڕوانینێکی سیاسیی
بههێز ههیه پێیوایه که سهرکهوتنی ههناردهکراوه چینییهکان
بهدیدێت و بهردهوامدهبێت ،ئهمهش بههۆی نرخی دراوگۆڕینهوه
به کهمتر له بههای خۆی.
ئهوهی گریمانه نهکراوه و لهڕووی سیاسییهوه ناواقیعییه ئهوهیه
که چاوهڕێی ئهوه بکهین که هاوبهشه بازرگانییهکانی چین
ههڵبستن به زیاتر کردنهوهی بازاڕهکانیان بهڕووی چیندا کاتێک
بههۆی واقیعهکهوه بهوجۆره لێی دهڕوانن که (لهمیانهی نرخی

درواگۆڕینهوه به کهمتر له بههای خۆی) سهپاندنی ڕهسمی
گومرگیی لهسهر هاوردهکراوهکان و باربوو ی ههناردهکراوهکان،
ههر بهتهنها له کهرته پیشهسازییه دهستنیشانکراوهکاندا نییه،
بهڵکو له گشت کهرتهکاندایه .ههتاوهکو ئێستاش ئارگومێنتهکان
لهسهر دابهزینی بههای دراو و مهوداکهی ،لهژێر مشتومڕدایه .له
ڕووپێوییهکدا که کالین و ویلیامسۆن (Cline and Williamsson
 )2008ئهنجامیانداوه و گهلێک لهو لێکۆڵینهوانهی گرتۆتهخۆی که
دهربارهی شێوان و تێکچوونی “ڕهنمینبی ( ”RMBدراوی چینی)
ئهنجامدراون ،لهنێو  18لێکۆڵینهوهدا  17دانهیان گهیشتوون بهو
ئهنجامهی که ڕهنمینبی گهلێک له بههای خۆی نزمتربۆتهوه،
ناوهنده تێکڕای نزمبوونهوهی بههاکهی دهگاته  %19بۆ ماوهی
نێوان سااڵنی  2000و  2007بهشێوهیهکی گشتی .که بهشی ههره
بهرزی ئهو ڕێژهیه دهکهوێته نێوان سااڵنی  2004و  .2007لهالیهکی
دیکهوه ههریهکه له دوناوای ،لیه و لی (Dunaway, Leigh and
 )Li 2006پێیانوایه که گشت خهماڵندنهکانی تایبهت به دابهزینی
بههای ڕهنمینبی گهلێک ههستیاره بههۆی لێکهوتهکانی پهیوهست
به نموونهکان و بهها گۆڕاوهکان  ،parametersلهبهرئهوه نابنه
ترسه بهردهوامه که
جێگهی پشتپێبهستن .لهگهڵ ئهوهشدا ئهو 
چین پشکێکی گهوره ی بازاڕ بهدهستبهێنێت وهک گهورهترین
ئهنجامی ههر داڕشتنهوهیهک له بازرگانیدا لهبهر ڕۆشنایی “خولی
دهوحه“دا ،ههر بهتهنها له بازاڕی تایبهت به واڵتهکاندا نا ،بهڵکو
له “بازاڕه سێیهمینهکان»7دا ،که ئهگهری ئهوه ههیه ههریهک
لهوانه ههست به کاریگهرییهکانی نرخی دراوگۆڕینهوه بکهن.
یهکێك له ئاماژهکانی ئهم ترسه ئهوهیه که واڵته پیشهسازییهکان،
بهتایبهت گهشهسهندووهکان ،بهشێوهیهکی زۆر پهنادهبهنه بهر
پاراستنی بهپهله بۆ ڕووبهڕووبوونهوهی هێنراوهکان له چینهوه
( .)Bown, 2010بۆ نموونه زیادبوونی ڕێژهی ئهو ئیجرائاتانهی
که واڵته گهشهسهندووهکان دژ به چین دهیگرنهبهر بۆ نههێشتنی
زیادهبهرههمیی بازاڕ (وهک بهشێک له ڕێژهی کۆی ئیجرائاتهکان)
له %19وه لهساڵی  2002بۆ  %34لهساڵی  .2009هاوبهرامبهری
ئهو ژمارانه له واڵته پیشهسازییهکان بریتییه له  %11و %27
یهک بهدوای یهک ،بهاڵم پهنابردن بۆ ئهم میکانیزمه گهلێک
گرانتر دهبێت کاتێک چین له ساڵی 2016دا دهگاته پێگهی
ئابووریی ب��ازاڕ .س �هرهڕای ئ�هوهش ،دهستهبهرییه کاتییهکانی
تایبهت به بهرههمه دیاریکراوهکان که له دهمی چوونی چین
بۆ ناو ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی گفتوگۆی لهسهرکرابوو ،له
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ساڵی 2013هوه ماوهی بهسهرچووه .ئهمهش واڵتان زیاتر دڕدۆنگ
دهکات سهبارهت به کێبڕکێ لهگهڵ چین.
ئێستاش با سهرنجێکی خێرا بخهینه سهر قهیرانه دیار و ئاشکراکهی
بهڕازیل .بههای دراوی ئهو واڵته بهشێوهیهکی گهوره ()%40
له ماوهی چهند ساڵێکی کهمی ڕاب��ردوودا ههڵکشا ،لهکاتێکدا
دراوی ڕکابهرهکانی له ئاسیا ،بهتایبهت چین ،بهرزبوونهوهیان
بهخۆوه نهبینی .بهڕازیل ههمیشه بێئومێدانه لهههوڵدابوو
بۆ بهکارهێنانی ڕێوشوێنهکانی سهرمایه بۆ ڕزگاربوون له ئهم
فشارانهی سهر دراوهکه .هێنراوهکانی له چینهوه بهرزکردهوه،
بهتایبهت لهو کهرتانهی زۆرترین پاراستنیان لهسهره .ئابووریی
سیاسیی دهبێته شتێکی ناوازه -لهژێرسایهی ئهم دۆخهی ئێستادا-
ئهگهر بهربهسته بازرگانییهکانی ئهم کهرتانه کهمبکاتهوه .بیرمان
نهچێت که ڕهسمی گومرگی بهڕازیل لهم کهرتانهدا دهگاته
نزیکهی  %25له ئاستێکی ناوهندییدا( ،بڕوانه چارتی ژماره “.)”2
لهبهرئهوه شتێکی سهیر نییه ئهگهر وهزیری دارایی بهڕازیل گویدۆ
مانتیگا ( )Guido Mantegaله یهنایهری 2011دا له لێدوانێکدا
بڵێت “ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا و چین خراپترین
سهرپێچیکارانن له مهسهلهی نرخی دراوگۆڕینهوهدا ...لێرهوهیه
که جهنگی دراوهک��ان وهردهچهرخێن بۆ جهنگی بازرگانی”.8
له ڕاستیدا بهڕازیل چهند پێشنیارێکی پێشکهش به ڕێکخراوی
بازرگانیی جیهانی کردووه که تێیدا ئهو هۆکارانهی ڕوونکردۆتهوه
که بوونهته پاڵنهری گرتنهبهری باجی پاراستنی لهناکاو دژ به
هاوردهکراوهکان لهو واڵتانهی که نرخی دراوگۆڕینهوهیان لهسهر
بههایهکی کهمتر له بههای ڕاستهقینه دامهزراوه .لهم دواییانهدا
حکومهتی ئهو واڵته ههستا به ههڵگرتنی باجی سهپێنراو بهسهر
هاوردهی ئۆتومبێل بهڕێژهی  ،%30ههروهها به ڕێژهیهکی زۆر
لهسهر پارچه هاوردهکراوهکان ،ئهمهش پاش ئهوه هات که ڕێژه ی
هاوردهی ئۆتۆمبێلی چینی ڕووی له بهرزبوونهوه کردبوو.
کێشهی شڵهژانه بازرگانییهکان ،له دۆخی واڵتێکی وهک چیندا
به سیاسهت بارگاویی کراوه ،بهتایبهت له بواری پیشهسازییدا،
ههربۆیه ئهم کێشهیه ههر له بهڕازیلدا کورت نابێتهوه .گشت
هاوبهشه بازرگانییه سهرهکییهکانی چین –جگه له کۆریای باشوور-
تووشی فراوانبوونێکی گهورهی کهلێنی نێوان ههناردهکانیان بۆ
چین و هاوردهکانیان له ههمان واڵت بوونهتهوه .بۆ نموونه،
ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا و یهکێتیی ئهوروپا سێ جار
تهرازووی بازرگانییان تووشی کورهێنان بوو به ڕادهیهک گهیشتۆته
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کریستین الگارد  -سەرۆکی بانکی جیهانی

 200ملیار دۆالر ،پاشانیش  250ملیار دۆالر (بڕوانه چارتی ژماره
«3-ا») .ههروهک چۆن واڵتانی دیکهی خاوهن بازاڕی دهرکهوتوو
زیادبوونێکی لهڕادهبهدهری کورتهێنانی ت�هرازووی بازرگانییان
لهگهڵ چین بهخۆوهبینیوه (بڕوانه چارتی ژم��اره «3-ب»).
وهزیری بازرگانیی هیندستان ئاناند شارما ()Anand Sharma
دهڵێت “کێشه له تهرزاوی بازرگانیی لهگهڵ چیندا دوودڵکهره.
لهسهر بهرزتری ئاست گفتوگۆمان لهسهر ئهوه کردووه کاتێک
سهرۆک وهزیران [ی هیندستان] له هانۆی چاوی به سهرۆکی
چین کهوت له ئۆکتۆبهری 2010دا” .ههروهها وهزیری دارایی
بهڕازیل دهڵێت“ :دهمانهوێت کااڵ دروستکراوهکانمان ههنارده
بکهین [بۆ چین] و بڕێکی کهمتر کااڵ بخهینه بازاڕهوه“.
لهڕوانگهی ئابوورییهوه ،تهرازووی بازرگانیی فرهالیهن گرنگترین
شته بۆ واڵتان ،ههر ئهوهشه دهتوانێت کاریگهری بخاته سهر
نرخی دراوگۆڕینهوه .بهاڵم به لهبهرچاوگرتنی بڕێکی گهوره
له زیادهی بازرگانیی جیهانیی چین ،که تاڕادهیهک ڕوویکردۆته
سیاسهتی دراوی چینی ،ئیدی کێشهی بازرگانیی دووالیهنهی چین
بۆته کێشهیهکی سیاسیی بۆ گهلێک له واڵتان.
له ڕووی کردارهکییهوه ،ئهو بناغهیهی ئاڵوگۆڕی ئیمتیازاتهکانی
سیاسهتی تایبهت به بازرگانیی لهسهر دام�هزراوه الوازدهبێت،
لهبهرئهوهی بهوپێیه له میکانیزمه واقیعییهکانی سایسهتی
بازرگانی –نرخی دراوگۆڕینهوه -دهڕوانرێت که ئهو ئیمتیازاتانه
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ههڵدهوهشێنێتهوه ،لهههمان کاتیشدا دهچێتهوه دهرهوهی
بازنهی سیستهمهی فرهالیهن و دانوستانهکانی .ههروهها ئهوهی
چین له فۆڕمی سازشی بازرگانییدا پێشکهشیدهکات ،بهوپێیه
لێیدهڕوانرێت که بههۆی ئهو سیاسهتهی له نرخی دراوگۆڕینهوهدا
پهیڕهویکردووه لهدهستیدهدات .ئهم پهیوهندییهی نێوان نرخی
درواگۆڕینهوه و ئازادکردنی ئاڵوگۆڕکارانهی بازرگانی گرنگییهکی
ئهوتۆی پێنهدراوه ،که پێدهچێت هۆکارێکی سهرهکی بێت بۆ
تێگهیشتن له قهیرانی ئێستا (.)Bergsten, xx
ئهنجامێکی سروشتیی ئهم شیکارییه ئهوهیه که ئهگهر سیاسهتی
دراوی چینی بهشێوهیهکی بهرجهسته گۆڕانی بهسهردا نهیهت،
ئهگهر چهند ڕێوشوێنێکی باوهڕپێکراو نهنرێت سهبارهت به
بهکارهێنانی ئهم سیاسهتانه له داهاتوودا ،ئهوا ئهو تێڕوانینهی
پێشتر ڕوونمانکردهوه بهردهوامیی دهبێت .ئاماژهگهلێک ههن
سهبارهت بهوهی چین دهستیداوهته پالنێکی دڵنیا ،جا ئهگهر
هێواشیش بێت له پڕۆسهی بهنێودهوڵهتیکردنی دراوهکهیدا ،که
به تێپهڕبوونی کات دهبێتههۆی ههڵوهشاندنهوهی نرخاندنی
ڕهنمینبی به کهمتر له بههای خۆی .سهرهڕای ئهوهی ئاسۆی
بهنێودهوڵهتیکردنی ڕهنمینبی هێشتا ڕوون نییه ،چاوهڕێدهکرێت
له ماوهی ساڵێک یان دوو ساڵی داهاتوودا ڕووبدات.

3
ههژموونی داهاتوو
وهک ئهوهی له خشتهی ژماره ()1دا پیشاندراوه و پێشتریش
گفتوگۆی لهسهرکراوه ( ،)Subramanian 2011چ��اوهڕوان
دهکرێت لهماوهی  20ساڵی داهاتوودا چین بگاته بااڵدهستیی
ئابووری :ههروهها پێشبینیدهکرێت به هاتنی ساڵی  ،2030کۆی
بهرههمی ناوخۆیی ڕاوهستاو لهسهر بازاڕ یهکسانبێتهوه لهگهڵ
بهرههمی بازاڕی ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا ،ههروهها
کۆی بهرههمی ناوخۆیی ڕاوهستاو لهسهر یهکسانکردنهوهی هێزی
کڕین بگاته دووهێندهی ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا و
ئهوروپا ،ههروهها دراویی چینی ههلی نویی بێتهپێش –بهوپێیه
دراوێکی یهدهگه -که ڕهنگه ببێته ههڕهشه بۆسهر دۆالر،
ئهمه لهکاتێکدا ئهگهر پێش دۆالریش نهکهوێت .ئهم پێشبینییانه
ئهوه له چین ناخوازن که به تێکڕایهکی بهرز بهڕێژهی %11
گهشهبکات ،که له ماوهی  15ساڵی ڕابردوودا چین بهو ڕێژهیه
گهشهیکردووه ،بهڵکو هێنده بهسه که لهماوهی دوو دهیهی

داهاتوودا تهنها بهڕێژهی سااڵنهی  %7گهشهبکات .ههروهک
چۆن ئهم پێشبینییانه ئهوه ناکهنه مهرج بهسهر چینهوه که
پارێزگاریی لهو ئاڕاستهیهی ئێستای بکات له کرانهوهدا (پێوانه
به ڕێژهی بازرگانی بۆ کۆی بهرههمی ناوخۆیی).
دهتوانین کۆمهک له تیۆریی ئابووری و ئاماژه بهردهستهکان
بکهین بۆ زانینی قهبارهی بازرگانیی چاوهڕوانکراو .ڕێک
بهوجۆرهی که له فیزیادا هێزی نێوان دوو شت پشتدهبهستێت
به توانای بارستهیان و ماوهی نێوانیان ،بهههمان شێوه بازرگانیی
نێوان دوو واڵت پشتدهبهستێت به بارسته و قهبارهی ههردووال
(کۆی بهرههمی ناوخۆیی) و گشت ئهو هۆکارانهی کار له
بازرگانیی دهکهن ،لهنێویاندا تێچوونی گواستنهوه و ئاستهنگه

دهرکهوتن و ئامادهیی بازرگانیی چین دیاردهیهکی
دوور نییه .له بواری بازرگانی و پیشهس���ازییدا،
لهمڕۆدا به ئاشکرا چین بۆته هاوردهکهرێکی گهوره
بۆ گش���ت بازاڕه بنهڕهتییهکان ،ئهم ئامادهییهشی
له ماوهی بهڕێوهچوونی دانوس���تانهکانی "خولی
دهوحه"دا بهشێوهیهکی گهوره گهشهیکرد.
سیاسییهکان.
بنهما تیۆرییهکهی ئهوهی که به ئهزموونی کێشکردن (جاذبیة)
ناسراوه ،خهریکه لهم چهند ساڵهی دواییدا جێگیردهبێت .بڕوانه:
(Eaton and Kortum, 2002; Anderson and van Wincoop,
2003; Subramanian and Wei, 2007; Helpman, Meltiz
 .)and Rubinstein, 2008پێچهوانهی “لێکنزیککردنهوهی
ئابووری” ،که لهڕووی تیۆرییهوه سهرکهوتنی بهدهستهێناوه
بهاڵم بهشێوهیهکی کاڵوکرچ و نهشاز نهبێت نهیتوانیوه درکی
جیهانی واقیع بکات ،سیاسهتی “کێشکردن” ئهوهی سهلماندووه
–بهوپێیهی هۆکارێکی دیاریکراوه له بازرگانیدا  -که بریتییه له
هێز و گونجاندن له جیهانی ڕاستهقینهدا.
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یەکێک لە بانکە گەورەکانی چین

لهڕوانگهیهکی شیکارییانهوه ،پێویسته تێبینیی ئهوه بکهیهن
که ئهگهر زۆره گۆڕانکارییهکان له بازرگانییدا ،دهرئهنجامێکی
ت لهژێر کاریگهرییهکانی
ڕاستهوخۆی گۆڕانکارییه ئابوورییهکان بێ 
“کێشکردن”دا .9خشتهی ژماره ( )2ئهنجامهکان ڕووندهکاتهوه
(بۆ دهوڵهته ههڵبژاردهکان) .ئهگهر سیاسهتهی کێشکردن ئهو
هێزه پڕاکتیزه بکات که لێی چاوهڕواندهکرێت ،ئهوا کاریگهری و
ئاسهوارهکانی گهلێک سهرسوڕهێن دهبن ،به چهشنێکی کاریگهرتر
له کۆی بهرههمی ناوخۆیی .چین که ڕێژهی %10ی ئابووریی
جیهانیی کااڵی پێکهێناوه له ساڵی 2010دا ،له ساڵی 2030دا
ئهو ڕێژهیه دهگاته نزیکهی  .%15بازرگانییهکهشی دووهێندهی
بازرگانیی ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا زیاددهکات ،ههروهها
چوارهێندهی بازرگانیی ئهڵمانیا زیاددهکات ،که ئهمهیان توشی
پاشهکشێ بووه له پشکی خۆی له بازرگانیی جیهانییدا.
یهکێک له کاریگهرییه ههره ڕوون و دیارهکانی ئهزموونی
کێشکردن بریتییه لهوهی که بازرگانیی نێوان دوو واڵتی چاالک
به خێراییهکی گهوره گهشهدهکات وهک له بازرگانیی نێوان دوو
دهوڵهتی کهمتر چاالک (ئهمهش بههۆی سوودهکانی بازرگانییهوه
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که بههۆی ئهو سیاسهتی کێشکردنهوه بهدهستدێت که له ناوخۆی
دوو دهوڵهتهکهدا پهیڕهودهکرێت) .پشکی بازرگانیی نێوانهیی
( )interface tradeئهوروپا که %29ی بازرگانیی جیهانیی پێکدێنێت
له ساڵی 2008دا ،له ساڵی 2030دا دادهبهزێت بۆ نزیکهی .%9
به پێچهوانهی ئهوهوه ،بازرگانیی نێوانهیی نێوان واڵتانی گروپی
“برێکس” و بازرگانیی نێوانهیی نێوان واڵتانی گروپی “بیکس”
(لهنێویدا ئهندۆنیسیا له شوێنی ڕوسیا) بهشێوهیهکی زۆر گهوره
بهرزدهبێتهوه؛ بازرگانیی نێوانهیی نێوان واڵتانی ئاسیا که لهمڕۆدا
سێیهکی بازرگانیی نێوانهیی نێوان واڵتانی ئهوروپا پێکدێنێت ،پێش
هاتنی ساڵی  2030پێش بازرگانیی نێوانهیی ئهوروپا دهکهوێتهوه.
به دهربڕینێکی دیکه ،ههر بهتهنها سهنتهری کیشکردنی ئابووریی
جیهانی ڕوو له ئاسیا ناکات ،بهڵکو لهگهڵیدا ناوهندی بازرگانییکردن
لهگهڵ چینیشدا روو لهههمان کیشوهر دهکات و دهیکاته خاڵێکیی
میحوهریی ،یاخود به تهواوی دهیکاته سهنتهر.

4
ههژموونی ئابووری له داهاتوودا چی دهگهیهنێت؟
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دهستپێکی ئ �هم بهشه ئ��ام��اژهدان �ه ب���هوهی ک�ه ئهگهرهکان
لهبهرژهوهندی پارێزگارییکردنی چینه له سیستهمی بازرگانی
فرهالیهنی ک��راوه .پاشان ههڵدهستێت به ههڵسهنگاندنی
کاریگهرییه بهدهستهاتووهکان لهسهر ئهگهرێکی دیکهی الواز،
بهاڵم هێشتا واقیعییه ،ئهویش بریتییه لهوهی :که چین له ههوڵدا
دهبێت ،ههروهک هێزه بااڵدهستهکانی دیکه ،بۆ ئاڕاستهکردنی
هێزی خۆی بۆ دهستکهوته ئابوورییهکان.

بهرژهوهندیی خودیی وهک دهستپێکی کرانهوه
واڵتی چینی بااڵدهست لهڕووی ئابوورییهوه ،وهک زۆرێک له
هێزه پێشهنگهکانی دیکه ،دهبێته ئهو دهوڵهتهی که لهڕوانگهی
بهرژهوهندییه خودییهکانییهوه ههڵسهکهوت دهکات ،النی کهم
پهیوهست به پرسه سهرهکییهکانهوه .هیچ پێویست بهوهش
نهکات که چین وهک دهوڵهتێک ههوڵبدات بۆ پاشگهزبوونهوه لهو
سیستهمه کرانهوه بازرگانیی و داراییهی لهپاش جهنگی جیهانیی
دووهم �هوه ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا لهدوای خۆیهوه
بهجێیهێشتووه .ئهو تێڕوانینهش که دهڵێت تاڕهدهیهکی زۆر چین
ب�هردهوام دهبێت لهم سیستهمهی ئێستای ،پشت بهو ڕاستییه
دهبهستێت که چین بهشێوهیهکی ناوازه کرانهوهی بهدهستهێناوه.
به لهبهرچاوگرتنی قهبارهی چین ،ههروهها به لهبهرچاوگرتنی
ئهوهی که واڵته گهورهکان له واڵته بچوکهکان کهمتر خواستیان
ب��ۆ ب��ازرگ��ان��ی ه�هی�ه ،دهبینین ک�ه چین ه��اوردهک �هرێ��ک و
ههڵسوڕێنهرێکی بازرگانیی ناوازهیه .ههروهها کرانهوهی چین،
له
لهڕووی دهستکهوت و داهاته بازرگانییهکانهوه زۆر زیاتره 
گشت ئاستێک که ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا له ماوهی
دوای جهنگهوه پێیگهیشتووه ،ههروهها هاوشێوهی ئهو ئاستهیه
له کرانهوه که شانشینی یهکگرتوو له لوتکهی ئیمپڕاتۆریی خۆیدا
پێیگهیشتووه .بۆ کورتکردنهوهی ئهم ژمارانه ،تێبینیدهکرێت
که ڕێ��ژهی بازرگانی بۆ ک��ۆی بهرههمی ناوخۆیی ویالیهته
یهکگرتووهکانی ئهمریکا به دهگمهن %15ی تێپهڕاندووه له ماوهی
بااڵدهستیی ئابووریی ئهمریکیدا ،بهراورد به ڕێژهی ئێستای چین
که دهگاته ( %57بڕوانه خشتهی ژماره «.)»3
بهها سالبهکان ئاماژهن بۆ کورهێنانی تێکڕای ئاڵوگۆڕی بازرگانی.
سهرڕێژیی/کورتهێنان له تێکڕای ئاڵوگۆڕی بازرگانیدا پێکدێت له
شیکردنهوهی دابهزینی پهیوهندیی نێوان ئاماژهی تێکڕای ئاڵوگۆڕی
بازرگانیی و ژمارهی دانیشتوان (له ستوونی دووهمدا) ،ههروهها

دانیشتوان و بهرکهوتهی تاک له کۆی بهرههمی ناوخۆیی (له
ستوونی سێیهمدا) ،ههروهها دانیشتوان و بهرکهوتهی تاک له
کۆی بهرههمی ناوخۆیی و گۆڕاویی وێنهیی بهرههمهێنهکانی
پترۆڵ (له ستوونی چوارهم) ،و لهگشت ئهم جۆره پهیوهندییه
ڕوو له کهمییانهدا ،کارگهی تایبهت به گۆڕاویی وێنهکانی شانشینی
یهکگرتوو ( ،)1870ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا (،)1975
چین ( ،)2008قهبارهی سهرڕێژیی /کورتهێنان له تێکڕای ئاڵوگۆڕی
بازرگانی بۆ ههریهکه لهو دهوڵهته پهیوهندیدارانه دهردهخات .به
لهبهرچاوگرتنی پێشهاته ئاماژهپێدراوهکان له وێنه لۆگاریتمییهکهدا،
سهرڕێژیی/کورتهێنان له تێکڕای ئاڵوگۆڕی بازرگانی بریتییه له
بهرههمێکی نهخوازراو بۆ کارگهکان ،بهپێی گۆڕاوێکی وێنهیی که
یهک پهیوهندیی خستنهڕووی پێوهی ههیه.
پشتبهستنی چین به بازرگانی ،چاوهڕوان دهکرێت وهها لهو واڵته
بکات پارێزگاری له سیستهمی بازرگانی و دارایی کراوه بکات.
نووسهران و شارهزایانی سیاسی لهو باوهڕهدان که بازرگانی و
ئاڵۆزبوونی بهرژهوهندییهکانی پهیوهست بهو بوارهوه ،جێپێی چین
قایم ناکهن دژ به ملمالنێی ئابووری و سهربازی :ئهڵمانیاش پێش
جهنگی جیهانیی یهکهم به ههمان شێوه دهوڵهتێکی بازرگانیی
بوو .بهاڵم لێرهدا دوو جیاوازیی یهکالکهرهوه ههن :یهکهم،
چین به جۆرێک پشت به بازرگانی دهبهستێت که به هیچ
جۆرێک ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا و تهنانهت ئهڵمانیاش
لێی نزیکنهبوونهتهوه .دووهم ،لهژێر سایهی نزمبوونهوهی ئاستی
داهاتی تاک له چیندا ،بهرژهوهندیی چین له کرانهوهدا پێدهچێت
گهلێک له ڕاب��ردوو گهورهتر بێت ،لهبهرئهوهی دهرکهوتنی
ئهو گهشهسهندنهی که شهرعیهتی حکومهتی واڵتهکهی لهسهر
دامهزراوه ،پشتی بهستووه به سیستهمی ئابووریی کراوه.
ل �ه قۆناغی دوای جهنگی جیهانیی دووهم����دا ،ویالیهته
یهکگرتووهکانی ئهمریکاش ههمان ئهم سیستهمهی لهخۆگرتبوو
به دهستپێک له بهرژهوهندییهکی خودیی ڕۆشن .بهپێچهوانهی
ئهمهوه ،بهرژهوهندیی چین لهم سیستهمهدا دهشێت زیاتر
وجودیی بێت به لهبهرچاوگرتنی دابهزینی ئاستی داهات.
سهرهڕای ئهوهش ،قواڵیی کامڵبوونی نێودهوڵهتیی چین پێدهچێت
بهبێ هیچ کۆمهکێکی پاراستن گۆڕان بهخۆیهوه ببینێت .چهنین
کۆمپانیای دهوڵهته پیشهسازییهکان ههن که پهیوهندییهکانیان
له پڕۆسهی
لهگهڵ چیندا پهرهپێداوه و ههستاون به پهیمانبهست 
کۆکردنهوه و کهرهستهی ناوهندیی و خزمهتگوزارییهکان.
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ههروهها خودی کۆمپانیا چینییهکانیش هاوبهندیی بههێزیان
پهرهپێداوه لهگهڵ کۆمپانیا بیانییهکانی دروستکردن و بانکه
بیانییهکان و بازرگانه بهشهکییهکان و کۆمپانیاکانی کۆمۆنیکهیشن
و گواستنهوه ،که هاوکات لهسهرئاستی دهرهوهش بهشێوهیهکی
ڕوولهزیادبوو خهریکی وهبهرهێنانن .دهرئهنجامی ئهمهش،
بزنسهکانی پهیوهست به بهکاربهران و هاوردهکهرانی کااڵ و
خزمهتگوزارییهکان له چین ،بهشێوهیهکی بههێز پهیوهسته به
هاوپیشهکانیان له واڵتهکانی دیکه .ههر ڕێوشوێنێکی پاراستن
دهکرێته ببێته ههڕهشه بۆسهر ئهم پهیوهندییانه و دواجار
وێرانبوونی بازرگانیی چینی لێبکهوێتهوه .ئهم پشتپێبهستنه
ئاڵوگۆڕکارییه دهبێته پاڵپشتێک بۆ هێزی ئابووریی سیاسی که
دهتوانێت بهرههڵستی فشارهکانی پاراستن بکات.
ت
لێرهدا هۆکارێکی دیکه ههیه بهرهو ئهو باوهڕه ئاڕاستهدهبێ 
که ب�هرژهوهن��دی��ی چین له ههبوونی سیستهمێکی ک��راوهدا
بههێزدهبێت؛ لهڕاستیدا چین کار لهسهر بازاڕگهرمیی بۆ ڕهنمینبی
دهکات و ههوڵ بۆ بهرزکردنهوه و دهرخستنی دهدات .دوایین
پالنی پێنج ساڵهی چین جهخت لهوهدهکاتهوه ههوڵبدرێت بۆ
بهنێودهوڵهتیکردنی ڕهنمینبی و کارکردنی پلهبهپلهیی بۆ گهیشتن
به گۆڕینی ئهو دراوه بۆ دراوێکی نیودهوڵهتی .بهدرێژایی
دووساڵی ڕاب��ردوو ،چین گهلێک پالنی جیاجیای گرتهبهر بۆ
ناساندن و بهبازاڕکردنی بهکارهێنانی دراوهک��هی له مامهڵه
بازرگانی و داراییه نێودهوڵهتییهکاندا .له ئهنجامی ئهوهشدا ،ئێستا
چاوهڕێدهکرێت ئهو سهنهدانهی له دهرهوه ههناردهدهکرێن و
به ڕهنمینبی پارهدارکراون بگاته  180بۆ  200ملیار دۆالر ،که
بهراورد به قهبارهی چهند ساڵی کهمی ڕابردوو شایهنی باس نییه.
لهگهڵ ئهوهشدا ،بهنێودهوڵهتیکردنی ڕهنمینبی دهرچهیهکی
سیاسیی بۆ دروستکهرانی سیاسهت لهو واڵت�ه دهکاتهوه له
ستراتیژییهکهیان «مێرکانتیالیزم» .10کاتێکیش بهرههمی ئهو
کاریگهرییانه دهردهک���هون که بههۆی بهنێودهوڵهتیکردنی
دراوهکهوه هاتونهته ئاراوه ،و لهالیهن خاوهن بهرژهوهندییهکانی
ه�هن��اردهک��ردن�هوه بهرههڵستی س �هره �هڵ��دهدات ،ڕاستهوخۆ
دهسهاڵتدارانی چین ههوڵی تێپهڕاندنی ئهمه دهدهن لهڕێگهی
زهقکردنهوه و قهبهکردنی گرنگیی ئهو سوودانهی له گۆڕینی
ڕهنمینبی بۆ دراوێکی یهدهگی نێودهوڵهتییهوه بهدهستدێن.
لهوکاتهدا هاوکێشهکه بهوجۆرهیه که زیانه ئابوورییهکان
(که خۆیان دهبیننهوه له پاشهکشهی ههناردهکراوهکان و ئهو

ئایدیا دیپلۆماتیك

زیانانهی له نرخپێدانی دراوهوه دێنهئاراوه) ڕووبهڕوودهبنهوه
لهگهڵ دهستکهوتهکانی جێگه و پایهی نیشتیمانییانه ،که له
هاندانی بهرزکردنهوهی ڕهنمینبی بۆ پێگهی دراوێکی یهدهگهوه
سهرچاوهدهگرن .11دهکرێت بهدهستهێنانی چهند دهستکهوتێکی
ڕهمزیی و نیشتیمانیی ،کۆتایی به ناڕهزایهتیی ئهوانه بهێنێت که
گیرۆدهی زیانێکی زۆر بوون .پاشانیش «یهکهمێتیی ڕهنمینبی»
دهبێته دروشمی دروستکهرانی سیاسهتی چینی بۆ دهرچوون له
«مێرکانتیالیزم».
بهمجۆره ،کارێکی هاندهره که چین به سیفهتێکی خولیی دهستبکات
به بهشداریکردن له کاروبارهکانی یهکالکردنهوهی ناکۆکییهکانی
ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی ،جا وهک تهماشاکهرێکی ناکۆکییهکان
بێت ،یان وهک بهدهنگهوههاتووییهک بێت بۆیان .تاڕادهیهکی
زۆریش قایل بێت به گوێڕایهڵیی بۆ مهرجهکانی کاروبارهکانی
یهکالکردنهوهی کێشه و ناکۆکییهکانی ناوچهکه .بۆ نموونه ،لهنێو
ههشت پرسدا که ویالیهته یهگتووهکانی ئهمریکا خستونیهتهڕوو،
سیانیان به یاداشتی لێکتێگهیشتن چارهسهرکراون ،دووانیان له
چاوهڕوانی دهرچوونی بڕیارێکدان ،له سیانی دیکهشدا چین
ڕاسپێردراوه به پابهندیی به بڕیارهکانی دهستهی یهکالکردنهوهی
ناکۆکییهکان .12لهژێرسایهی بڕێکی زۆر له چاالکیی ئابووریدا که
دهوڵهت کۆنترۆڵی کردوون یان ئاڕاستهیان دهکات ،لێکۆڵینهوه
و وردبوونهوه له پابهندبوونی ڕاستگۆیانهی چین کاتێکی زۆر
دهخایهنێت .ب�هاڵم چهند ئاماژهیهک ههن ب �هوهی که چین
ئهرکهکانی سهرشانی جێبهجێدهکات له ڕێکخراوی بازرگانیی
جیهانیدا و کارهکه بهههند وهردهگرێت.

گۆڕینی هێز بۆ دهستکهوتهکان
تهنانهت ئهگهر بهرژهوهندیی چین لهوهدا بێت که پارێزگاریی له
سیستهمی بازرگانیی فرهالیهن بکات ،بهاڵم هێشتا بواری ملمالنێ و
مشتومڕ لهئارادا دهبێت .تهنانهت خودی ویالیهته یهکگرتووهکانی
ئهمریکا یاری به سیستهمی بازرگانی دهکات له بهرژهوهندیی
خۆی؛ بۆ نموونه ،لهمیانهی پارێزگارییکردنێکی ماوهدرێژ له کۆته
بڕییهکانی پهیوهست به پیشهسازییهکانی ڕستن و جلوبهرگ و
باربووه شێوێنراوهکانی بازرگانی له بهرههمه کشتوکاڵییهکاندا،
ئهو کارهی ڕێگهدهدات به پهنابردنێکی تاڕادهیهک ئاسان بۆ
پاراستنی بهپهلهی پیشهسازی ،ئهوهیه که هاوبهشه بازرگانییهکان
پابهنددهکات به سهپاندنی چهند کۆتوبهندێکی ئارهزوومهندانه
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بهسهر ههناردهی ئۆتومبێل و ئاسندا .ئهوهی زیاتر بابهتێکی ناتهواو
ی پهیوهستن به
و کرچوکاڵه بریتییه له تێپهڕاندنی ئهو ڕێسایانه 
پاراستنی خاوهندارێتیی فکرییهوه ،سهرهڕای ناڕهزایهتیی توندی
دهوڵهته گهشهسهندووهکان.
بهمجۆره ،پێویسته بپرسین :ئایا سیستهمی بازرگانیی کراوهی
ئێستا لهسهر ڕێساگهلێکی زامنکراو ڕاوهستاوه؟ ئهزموونهکانی
مێژوو بهوجۆره وهاڵممان دهدهنهوه که نابێت دڵنیا بین .ناتوانین
لهسهر ئهو باوهڕه بین که بهریهککهوتنی بهرهژهوهندییهکان هێزی
تهواویان دهبێت بۆ درێژهدان به دۆخی ههنوکهیی .ههروهک
چۆن گرهنتییهکی مسۆگهر نییه که لهخۆگرتنی ئایدۆلۆژیای
ئێستای ئابووریی ب��ازاڕ ،بهوپێیهی بنهمایهکی بااڵدهسته بۆ
ڕێکخستنی پهیوهندییه ئابوورییهکان ،خۆڕاگردهبێت لهبهردهم
بارگۆڕانهکانی «فاشیۆن»ی فکریدا ،ههروهها لهبهردهم گوڵبژێری
ئهو تهفسیراتانهی که خزمهت به بهرژهوهندییه تایبهتییهکانی
دروستکهرانی سیاسهت دهک��هن ،دواج��اری��ش ل�هب�هردهم ئهو
قهیرانه داراییانهی بهبێ گومان دهبنه گێژهڵوکهیهک بۆ ئابووریی
جیهانیی مۆدێرن .مهرج نییه بهرژهوهندییهکان و ئایدۆلۆژیاکان و
دامودهزگاکان ،له ناوخۆ یان له دهرهوه ،بهس بن بۆ پارێزگاریی
له سیستهمی ئێستا .بهاڵم دهبێت ئهوهمان لهبهرچاوبێت که
ههمیشه و ههردهم شتی چاوهڕواننهکراو و نالۆژیکیی بوونیان
ههیه.
پاشانیش هێشتا ئ�هگ�هری ئ �هوه ههیه که چین ههوڵبدات
بۆ دهم��هزهردک��ردن��هوهی هێزی خ��ۆی به چهند ڕێگهیهک،
لهنێویاندا :پهیڕهوکردنی سیاسهتی پیشهسازی و پڕۆتێکشیۆنیزم
[ protectionismسیاسهتی پارێزگاری له بهرههمی ناوخۆیی]
لهسهر ئاستی ناوخۆ ،گهیشتن به سهرچاوه و کهرهستهکان له
دهرهوه بهشێوهیهک تهنها خۆی دهستی پێیان بگات (حصري)،
ههروهها بهدهستهێنانی ههلی ناوازه بۆ گهیشتن به بازاڕهکان
لهمیانهی چوونهنێو ڕیزبهندیی جیاکارییانه لهگهڵ هاوبهشه
ههڵبژێردراوهکانیدا.
کارێکی زهرووری نییه که هاندان و جواڵندن بۆ پڕاکتیزهکردنی
هێز له پاڵنهرێکی پیسهوه بێت لهالیهن چینهوه ،لهوانهیه زۆر به
ئاسانی لهو ڕاستییهوه ئهوه ههڵێنجین که زیادبوونی قهبارهکهی،
هێزێکی بازاڕیی گهورهتری پێدهبهخشێت .پاشان بهرژهوهندیی
ئابووریی خودیی پاڵ به دهوڵهتهوه دهنێت بۆ بهکارهێنانی
هێز بۆ باشکردنی خۆشگوزهرانیی خۆی لهڕێگهی کاریگهریی

دان��ان لهسهر مهرجه بازرگانییهکانی ،ه�هروهه��ا لهمیانهی
“زیادکردنی نرخی ههناردهکراوهکانییهوه یان کهمکردنهوهی
نرخی هاوردهکراوهکانی” (لهنێویاندا کهرهستهی خاو) .لهڕاستیدا
“ڕێککهوتننامهی گات ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی” میکانیزمێکه
بهدهست واڵته گهورهکانهوه بۆ دوورکهوتنهوه له پڕاکتیزهی
هێزی بازاڕ بهشێوهیهکی ئاڵوگۆڕکاریی (Bagwell and Staiger,
 .)2004لهبهرئهوه داواکاریی ئێمه لهم لێکۆڵینهوهیهدا بۆ خولێکی
دانوستانه بازرگانییهکانی تایبهت به چین ،له درککردنمانهوهیه
بهوهی گرێبهستی پێشوو که له کاتی هاتنی چین بۆناو ڕێکخراوی
بازرگانیی جیهانی واژووکراوه ،لهوانهیه گوزارشت له هاوسهنگیی
نهکات (لهڕوانگهی چینهوه) .پاشان ،پێدهچێت پێویستییهک
ههبێت بۆ بهستنی گرێبهستێکی نوێ که ڕهنگدانهوهی گرنگییه
زۆر و بهرچاوهکانی چین بێت.

کاتێ���ک بهڕوون���ی دیاربوو که چین گوزارش���ته
له ههلی گهیش���تن به بازاڕێک���ی زهبهالح ،ئیدی
ویالیهت���ه یهکگرتووهکانی ئهمری���کا و یهکێتیی
ئهوروپا ههوڵهکانیان خس���تهگهڕ بۆ ئاس���انکردن
و کهمکردن���هوهی بهربهس���ته بازرگانییهکان���ی
بهردهمی
پهراوێزهكان
 )GATT( .1کورتکراوهی ناوی ڕێکخراوی (هاوبهندیی گشتیی
ڕهسمی گومرگ و بازرگانی)یه General Agreement on Tariffs
 ،and Tradeکه ماوهیهک پێش بهفهرمی دامهزراندنی ڕێکخراوی
بازرگانیی جیهانی لهنێوان نوێنهرانی زیاد له  20دوڵهتدا دامهزرا
به مهبهستی ڕێکخستنی کاروباری بازرگانیی و گومرگ لهنێوان
واڵتاندا ،پاشان ئهم چوارچێوهیه فراوانتر بوو و نوینهرانی نزیکهی
 100واڵت بڕیاریان لهسهر دامهزراندنی ڕیکخراوی بازرگانی
جیهانی دا( .و .کوردی).
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 .2کۆمهک و دهستگیرۆیی بۆ نههێشتنی زیادهبهرههمیی له
بازاڕدا( .و .عهرهبی).
 .3ئهم بهشه پشتبهسته به توێژینهوهیهکی هاوبهش لهگهڵ
فرانسیس نیگ ( .)Francis Ngلهمیانهی شیکارییهکهماندا دوو
له یهکه پیشهسازییهکان دووردهخهینهوه که بهکاربهرێکی چڕی
سامانهکانن( :کانزاکان و سوتهمهنی و ڕۆنهکان و مرواریی و
خشڵ) لهگهڵ (بهرد و کانزا بهنرخهکان و ئهڵماس).
 .4پێدهچێت لهم ژمارانهدا زیادهڕۆییهک ههبێت سهبارهت به
ههژموونی چین ،لهبهرئهوهی بازرگانیی به پێی تێکڕا دهپێورێت،
نهوهک به بههای زیادکراو .بڕوانهJohnson and Noguera,( :
.)forchcoming
 .5لهنێو گشت واڵتان و کهرتهکاندا ،بهبهردهوامی چین وهک
گرنگترین هاوردهکهر دهردهکهوێت ،زۆرب�هی کاتهکانیش به
بڕی گهوره .بۆنموونه له ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمریکا ،له
کۆی  10کهرتی ههره پارێزگاریی لێکراو ،چین بهرزترین پشکی
هاوردهکراوهکانی  8لهو کهرتانهی ههیه ،که ڕێژهکانیان لهنێوان
 %22بۆ ئهو ماده ڕیشاڵییانهی دهستکردی مرۆڤن لهگهڵ %76
که بریتییه له پێاڵو.
 .6سهرهڕای تیشک خستنهسهر ئهو ئاستهنگانهی “خولی دهوحه“
ڕووبهڕوویان دهبێتهوه بههۆی ههژموونی چینهوه ،بهاڵم ئهگهری
بوونی هۆکاری دیکه دوورناخهینهوه بۆ ئهو سستییهی توشی
خولهکه هاتووه .بۆ نموونه بڕوانه له ویالیهته یهکگرتووهکانی
ئهمریکا که به شێوهیهکی تهدریجی کارهکانی گران کردووه
لهوانهیه به ئاستێکی ئهستهم لهڕووی سیاسییهوه -لهڕووی ئهوههواڵنهی دهیدات بۆ وهدهستهێنانی دهستکهوتی بازرگانیی له
واڵتانی دیکه.
“ .7األسواق الثالثة  ”third marketsبریتییه له بازاڕی بازرگانی
به کاغهزه داراییهکانهوه لهو ب��ازاڕان�هی لهالیهن خانهکانی
دهاڵڵییهوه ڕێکنهخراون ،که ئهم مامهاڵنه زیاتر لهالیهن ئهو
الیهنانهوه بهکاردێت که ئهندام نین له بۆرسه و بازاڕه داراییه
ڕێکخراوهکاندا .مامهڵهکانی ئهم بازاڕانه تێچوونی مامهڵهکانیان
کهمه ،هاوکات خێراییهکی زۆر له بهڕێوهچوونی مامهڵهکاندا.
ئهمجۆره له بازرگانیی کاغهزه داراییهکان له سااڵنی شهستهکانی
سهدهی بیستهمهوه دهرکهوتوون.
 .8ڕوون نییه که ئایا هاوسهنگیی وهزیرهکهی بهڕازیل لهنێوان
سیاسهتی “ئاسانکاریی بڕیی” لهالیهن بانکی یهدهگی فیدڕالیی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئهمریکییهوه ،و سیاسهتی “درواگۆڕینهوهی چینی” پهنادهباته بهر
جۆرێک له هاوبهندیی لهگهڵ گروپی “برێکس” یاخود پهنادهباته
بهر باوهڕێکی ڕاستهقینه له کاریگهرییه هاوشێوهکاندا.
 .9پێدهچێت ئهم پێشبینییانه داهات گۆڕاو بن له بازرگانیدا.
ئهگهر ههر گۆڕانکارییهکی له چهشنی بهشبهشکردنی بهرههمهێنان
ڕووبدات ،لهوانهیه پهیوهندییهکانی نێوان بازرگانی و داهاتیش
بگۆڕێت.
 .10مێرکانتیالیزم یان ڕێبازی بازرگانی ( :)Mercantilismڕێبازێکی
ئابوورییه ،له سااڵنی پێش شۆڕشی پیشهسازییدا له ئهوروپا
بااڵدهست بوو ،ئهم ڕێبازه ڕاوهستاوه لهسهر دهستتێوهردانی
دهوڵهت له ژیانی ئابووری به ئامانجی زیادکردنی کهڵهکهکردنی
سامانه داراییهکانی له میانهی زیادکردنی یهدهگی زێڕهوه ،ئهمهش
به کۆتکردن و سنووردارکردنی هاوردهکردن و پاڵپشتیکردنی
ئهو کااڵیانهی دهکرێت بنێردرێنه دهرهوه ،ههروهها دامهزراندنی
مۆنۆپۆلی بازرگانیی دهرهکی( .و .عهرهبی).
 .11سوودی ئابووریی سهرهکیی دراوی یهدهگ بریتییه توانای
قهرزکردنی زۆرترین پاره به نرخێکی کهمتر ل�هوهی ئهگهر
دراوێکی یهدهگ نهبێت ،بهاڵم ئهگهر چین ببێته قهرزدهرێکی
پوخت ئهوا ئهم سووده نرخێکی وهها گهورهی نابێت.
 .12ئهوهی سهرنجڕاکێشه ڕاپۆرتهکهی “ئهنجومهنی پهیوهندییه
دهرهکییهکان ( ”)CFR 2011ئاماژه بهوه دهکات که کۆمپانیا
ئهمریکییهکان دوودڵن لهوهی بهوجۆره لێی بڕوانن که هاندهر و
پشتیوانیکهری پرسهکانی ڕێکخراوی بازرگانی جیهانین بهتایبهت
دژ به چین ،له ترسی ئهوهی ببێتههۆی ڕێوشوێنی تۆڵهسێنیی
که ببێته پوچهڵکردنهوهی ههلهکانی ئێستا بۆ گهیشتن به بازاڕ،
یاخود سوود به ڕکابهرهکان بگهیهنێت.
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