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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.
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  مقدمه

میزان در  المللی این کشور به کمترینسو ارتباطات بینالملل موقعیتی دوگانه دارد. از یکایران در اقتصاد سیاسی بین

روانی و عملیاتی اقتصاد سیاسی صورت مضاعف از تحوالت در محیط هاي اخیر رسیده است. از دیگر سو کشور بهدهه

 ، رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک"پایش تحوالت تجارت جهانی"هاي شود. سلسله گزارشالملل متأثر میبین

دهد. در این قالب رویدادهاي کلیدي از منظر تأثیرگذاري بر دیپلماسی اقتصادي و ایران را موردبحث و بررسی قرار می

گیرند. در این گزارش، گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه جهانی ک ایران موردبحث و بررسی قرار میموقعیت ژئواکونومی

  اند.اي محیط ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار گرفتهو منطقه
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  تحوالت الیه جهانی

  صنعتی است؟ يهاارانهیچین آماده مذاکره در مورد 

جاري با ت از تمایل به مذاکره ییهانشانه این کشور چین در افتتاحیه چهارمین نمایشگاه واردات جمهورسیرئسخنرانی 

یمیل ذ صورتبهنکات این سخنرانی را  ترینمهمدر مورد سیاست تجاري این کشور در برداشت.  ينکات جدید غرب و

  برشمرد: توان

 يهاهارانی ،ستیزطیمحتجارت و  ی،تالیجیقتصاد دهمچون ا یبه مذاکره در موضوعات ینگرش مثبت و فعال نیچ-1

به  دهندهنون شکلکاعنوان به یدر قالب سازمان تجارت جهان دیمذاکرات با نیاما ا .دارد یدولت يهاشرکتو  یصنعت

 يهارهیزنجآنکه ثبات در  ترمهم در جهان شود نبهنظام تجارت چندجا تیو منجر به تقو ردیحوزه صورت گ نیقواعد در ا

  دیارزش را حفظ نما یجهان

صورت  گرید يرا از کشورها يشتریواردات ب کوشدمیو  گذاردیجهان به اشتراك م هیبازار را با بق يهافرصت نیچ -2

  دارد دیتاککشورها  نیاز ا شتریو واردات ب گانیبا همسا ترگستردهبر تجارت  ژهیوبهکشور  نیدهد ا

 يبرا یمنف ستیل نیراستا چ نیدر ا .کندیم يریگیباال را پ يباز با استانداردها يدرها سیاست فعاالنه صورتبه نیچ -3

 را گسترش یخدمات يهاحوزه ریبهداشت و سا ،ارتباطات يهابخش یرا کاهش خواهد داد و گشودگ یخارج يگذارهیسرما

مذاکرات تجاري این  هايچالشدر بخش خدمات همواره یکی از  گذاريسرمایهچین براي  يهاتیمحدود. خواهد داد

  کشور با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا بوده است. 

دارد  لیون تماچ عالوهبه .خواهد کرد پاسیفیکی کوشش مشارکت فرا یو مترق جامع نامهموافقتبه  وستنیپ يبرا نیچ-4

 ین کشور ازاکنارگذاشتن چین و  بانفوذبراي مقابله  اساساً  نامهموافقت. این ونددیبپ یتالیجیاقتصاد د نامهموافقتبه 

روندهاي تجارت آزاد در پاسیفیک طراحی شده بود، اما با خروج آمریکا از آن اکنون چین فرصت را براي حضور مناسب 

  ندیبیم

 دتوجهمور یسخنران نیا يهابخش ریاز سا ی بیشصنعت هايیارانهبر امکان مذاکره در مورد  یمبن نیموضع چ اعالم-5

 عنوانبهرا  نیچ یصنعت هايیارانههمواره  ریاخ يهاماهدر  ندیدولت با .قرار گرفت ی در غرباصل انیجر يهارسانه

 در واقع نیاگر چ .برشمرده است یصاد جهاناقتدر  یطورکلبهو  نگیجیکشور با ب نیا يمعضل در روابط تجار نیترمهم

ر حوزه متحده د االتیباشد امکان توافق موقت با ا یصنعت هايیارانهه محور در حوز جهینت يابه مذاکره یدهشکل یدر پ

ت مد انیآستانه پا درسخن  نیا.دو کشور منجر شود يبه کاهش تنش در روابط تجار تواندیو م ابدییم افزایش يتجار

 نیچ یآمادگ نوعیبهو  شودیالم ماع متحده که در دوره ترامپ امضا شد االتیو ا نیچ يتجار نامهموافقتفاز نخست 

حوزه  نیدر ا یمذاکرات ندیدو کشور وارد فرا کهیدرصورت .دهدمیرا نشان  يمذاکره در مورد فاز دوم توافق تجار يبرا

  1. خواهد شد کیمتحده نزد االتیبه ا يقدر يامورد توافق هسته و رانیدر مورد ا نیمواضع چ الًشوند احتما

                                                             
1 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1918751.shtml 
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  اروپا کوتاه آمد

ور کش نیبا ا يموقت در جنگ تجار بسآتش نوعیبهمتحده ارائه کرد و  االتیبه ا يمهم تجار ازاتیامت اروپا باالخره

 .که در دوره ترامپ آغاز شد کاستیاروپا و آمر هیاتحاد يدر جنگ تجار ینوامبر و دسامبر مقاطع مهم يها. ماهافتیدست

از  ریناگز و دوطرفه دیآیبه سر م گرید ياز کاالها یفیطو  ومینیآلوم والدمتقابل در حوزه ف يهاتعرفهماه مهلت  ندویادر 

اعمال شده در دوره ترامپ بوده است اما دولت  يهاتعرفهتاکنون خواهان لغو  طرف اروپایی .اندباره نیدر ا يریگمیتصم

 صادرات فوالد و يابر ياهیسهمکه بود داده  شنهادیدر مقابل پ ندیدولت با .سرباز داده است یاقدام نیاز چن ندیبا

ا اتحادیه این پیشنهاد ر .گردد هاتعرفهمشمول  هیدر نظر گرفته شود و فراتر از آن سهم کایاروپا و آمر هیو اتحاد ومینیآلوم

اروپا پذیرفت و در واقع در برابر ایاالت متحده کوتاه آمد. افزون بر این در توافق تاکید شده است که فوالد و آلومینیوم 

  در این منطقه تولید شده باشد.  تماماً اتحادیه اروپا به آمریکا باید  یصادرات

که در دوره دولت ترامپ اعمال شده  ایاالت متحده را قانون توسعه تجارت 232  مادهمتحده  االتیتوافق ا نیا در قالب

وزارت  ،در قالب این بند .لغو خواهد کردشده بود را ضع و فوالد از اروپا و ومینیبر واردات آلوم ییهاتعرفهآن در قالب  بود و

را  شوندیمتا واردات کاالهایی که تهدیدي براي منیت ملی آمریکا محسوب  ابدییماین اختیار را  بازرگانی ایاالت متحده

  و در اوج جنگ سرد تصویب شد.  1962محدود یا ممنوع نماید. این قانون در 

 يهاقیقا ی،سکیمجموعه از جمله و نیمتحده به ا االتیا یمحصوالت صادرات یبر برخ هاتعرفهاروپا  هیدر مقابل اتحاد

لغو خواهد  اعمال شده بود ومینیرا که در پاسخ به تعرفه بر فوالد و آلوم دسونیوید یهارل يهاکلتیموتورسو  یکیالکتر

  .کرد

آغاز  2024سال  رخواندند را د ییزداکربنتوافق  نینخست آنچهاروپا مذاکره بر سر  هیمتحده و اتحاد االتیا افزون بر این

 نیمازاد عرضه ا نیو همچن ومینیفوالد و آلوم دیانتشار کربن در تول زانیمذاکرات بر سر شدت م نیا .خواهند کرد

  .خواهد بود یمحصوالت در بازار جهان

 فیواردات فوالد کث برمشترك  يهاتیمحدود جادیا يدو طرف برا يبه همکار عطوفتوافق م نیاز ا يگریبخش مهم د 

. دو طرف معتقدند که فوالد تولیدي آنها کربن بسیار کمتري از فوالد تولیدي چین و سایر کاستیاروپا و آمر هیبه اتحاد

 جهموردتوجدي بر واردات فوالد کثیف  يهاتیمحدودو این مزیت باید از مسیر ایجاد  کندیمتولید  توسعهدرحالکشورهاي 

  . قرار گیرد

اروپا و  هیحادات داتیفوالد به تول نهیدر زم نگیکه با اقدامات دامپ ییکشورها یآنها توافق کردند دسترس نیون بر اافز 

در رفع معضل مازاد عرضه در  تواندیاقدام مشترك م نیا از منظر اروپا و آمریکا،. ندیرا محدود نما زنندیم بیآس کایآمر

ود به خ کینزد يبا کشورها یشیاندو هم یزنرای متحده اعالم کرد که االتیا نیافزون بر ا .باشد مؤثر یبازار جهان

 نیدر ا ازادم تیظرفمعضل  تیریمنظر مد ژهیوبه ومینیفوالد و آلوم یبازار جهان تیریمد يرا برا ایتانیهمچون ژاپن و بر

 يادهنیفزاصادرات فوالد چین است که به طور  محدودکردنهدف کلیدي این اقدامات  .حوزه در دستور کار قرار داده است

  . شودیمبر بازار جهانی این حوزه مسلط 
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یمایی صنعت هواپ هايیارانهتوافق جدید اتحادیه اروپا و آمریکا در کنار تشکیل شوراي تجاري مشترك و توافق بر سر 

ا این کشور ب مؤثراختالفات براي رقابت موضعی واحد در برابر چین و کاستن از  گرفتنشیدرپکه غرب به  دهدمینشان 

  نزدیک شده است. 

 تحوالت در الیه منطقه اي

  شودیآماده م نیدر چ شتریب يگذارهیسرما يعربستان برا

 .را ارائه داده است نیدر اقتصاد چ گذاريسرمایه يدرخواست مجوز برا راً یاخ يعربستان سعود یصندوق ثروت حکومت 

 .شودیمده اآم نیچ ییدر اقتصاد بزرگ و شکوفا گذاريسرمایه يبرا جیتدربه يدالر اردیلیم 450 ییصندوق با دارا نیا

شور ک نیا ياقتصاد يهابخش ریو در سا نیدر بازار سهام چ ماًیکه مستق دهدمیصندوق امکان  نیمجوز به ا افتیدر

 يهاسالدر  اما ،است گرفتهصورتو اروپا  کایمرصندوق در آ نیا يهايگذارهینون اغلب سرماک . تادینما گذاريسرمایه

یمعربستان محسوب  يتجار کیشر ترینمهم نیچ .نشان داده است نیبه چ ياندهیفزاتوجه  يعربستان سعود ریاخ

  ی این کشور است.نفت واردات یاصل کنندهنیتأماز سه  یکی يو عربستان سعود شود

  ياندونز امارات در يدالر اردیلیم 32 گذاريسرمایه

ر سر ب نینشخیش نیکشور به امارات اعالم کرده است که با ا نیا جمهورسیپس از سفر رئو  راًیاخ يلت اندونزدو  

 راً یامارات اخ .است دهیرس وافقبه ت يدر اندونز يمختلف اقتصاد يهازهحو امارات در يدالر اردیلیم 32 گذاريسرمایه

 .برشمرد يدیکل يتجار ياقتصاد يشرکا عنوانبهکشور را  8کرد و در قالب آن  جادیخود ا يتجار استیدر س یمهم رییتغ

 2022سال  انیپا تا کوشدمیمتحده  یقالب امارات عرب نیدر ا .شودیمکشورها محسوب  نیاز ا یکی ياندونز

 تجارت و يهاحوزه نامهموافقت این. دیکشورها امضا نما نیبا ا "ياقتصاد مشارکت جامع" هموسوم ب يهانامهموافقت

  .ردیگیرا در بر م يگذارهیسرما

احتماالً به سرانجام خواهد  2022 ا مارسآغاز شده و ت شیپ یاز مدت نامهموافقت نیا يدر مورد امضا يمذاکرات با اندونز 

 هورجمسیسفر رئ یو در پ نامهموافقت نیدر قالب ا يدر اندونز ماراتا يدالر اردیلیم 32 يگذارهیسرما. تفاهم بر سر دیرس

 قیم دقهنوز در مورد رق ، امااندکرده دییتأی کلیات این توافق را مقامات امارات .است گرفتهصورت یکشور به ابوظب نیا

قرار  .سخن گفته است نیز گذاريسرمایهمورد میزان از توافق در  ياما دولت اندونز .اندنکرده ينظراظهارگذاري سرمایه

 یارتباط ییهارساختیز در حوزه يگذارهیسرما، هوشمند هايشهرایجاد  مختلف از يهاحوزهدر  هايگذارهیسرما نیاست ا

 عربستان و ژهیوبه، فارسجیخل. کشورهاي شوراي همکاري ردیرا در بر گ يدر اندونز یدولت يهاپروژه یمال نیتأمو 

 یاس بامیان روابط اقتصادي آنان با آسیا در ق ياندهیفزاو شکاف  اندگرفتهاز ایران پیشی  در پیشبرد روابط با آسیا امارات

  روابط ایران و آسیا وجود دارد. 
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  پاکستان به عربستان                 ریوزنخستفر س يدالر اردیلیم 4,2دستاورد

 تیماکشور توانست ح نیا .همراه بود یتوجهقابل يبا دستاوردها يپاکستان به عربستان سعود ریوزنخست ریاخ سفر

 نیا انیدر پا يعربستان سعود .جذب کند یو مال يسخت اقتصاد طیرا در شرا يعربستان سعود يدالر اردیلیم 4,2 یمال

افزون  .خواهد کرد یمال نیرا تأمکشور  نیصادرات نفت به ا ردال اردیلیم 1,2 ندهیآ لسا کی یسفر اعالم کرد که به ط

همواره  2019پاکستان از سال  .کشور قرار خواهد داد نیا يبانک مرکز اریر اختبه عنوان ودیعه د زیدالر ن اردیلیم 3 نیبر ا

 اردیلیم 6 وام افتیدر يپول برا یالمللنیکشور با صندوق ب يادهیچیکرات پ. مذامواجه بوده است یمال دیبا بحران شد

  .منجر نشده است یروشن جیهنوز به نتا يدالر

 نیا یمال تیبدون حما .داشته است نیو چ يعربستان سعود یمال تیبه حما ازیهمواره ن ریاخ يهاسالدر پاکستان  

 تیو حما يسفر عمران خان به عربستان سعود. مواجه خواهد شد يجد اریبس هايچالشپاکستان با  یمال ستمیکشور س

روابط پاکستان و عربستان  ریاخ يهاالس . دردو طرف است انیاز روابط م ياکشور نماد دوره تازه نیعربستان از ا یمال

 رانیا هیدو همسا نیروابط ا در دیآن آغازگر دوره جد جیسفر و نتا نیا رسدیمگذاشته بود اما به نظر  یرگیرو به ت يسعود

  .خواهد بود

  آغاز روند انتقال دفاتر شرکت هاي بین المللی به ریاض

رقابت اقتصادي عربستان و امارات در ماه هاي اخیر  فزاینده بوده است. در این مسیر عربستان محدودیت هاي مختلفی 

براي کاستن از رقابت پذیري امارات و ارتقاي موقعیت خود در ژئواکونومی منطقه صورت داده است. افزون بر اعمال 

ن از شرکت هاي  چندملیتی نیز خواسته بود تا مقر خود را به ریاض از امارات، غربستاتمحدودیت هاي تعرفه اي بر واردا 

دادهاي مشارکت آنان در قرار منتقل نمایند. عربستان انتقال مقر  منطقه اي شرکت ها به ریاض  را به عنوان پیش شرط 

انتقال داده اند. بر  شرکت دفاتر خود را به ریاض 44دولتی برشمرده است.  در روزها اخیر دولت عربستان اعالم کرد که 

هزار شغل در این کشور  30حدود  2030ناي براوردهاي دولت عربستان در صورت انتقال دفتر این شرکت ها، تا سال بم

  میلیارد دالر وارد اقتصاد آن خواهد شد.  18ایجاد می شود و 

 80قرار دارد. دولت سعودي در ریاض  ،درصد از شرکت هاي فعال در منطقه 5در وضعیت فعلی تنها  مقر منطقه اي 

در دست اجرا دارد. در صورتی  2030مرکز اقتصادي و تجاري جهان در افق  10پروژه را براي تبدیل ریاض به یکی از 

اقتصادي دولتی را نخواهند مقر خود را به ریاض انتقال ندهند امکان شرکت در قراردادهاي  2024که شرکت ها تا سال 

  نداشت.

  افغانستان قیازبکستان به پاکستان از طر ییمحموله کاال نخستینانتقال 

رخداد  نیا .افتیافغانستان و مرز تورخم به پاکستان انتقال  قیازبکستان از طر ییمحموله کاال نیهفته گذشته نخست 

 -ل ماش دوریکر بیکه رق يدیجد یتیترانز ریبه مس یدهشکل يابر شیپ هامدتدارد که سه کشور از  تیاهم روازآن
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به  افغانستان قیازبکستان را از طر افتهیافغان شهرت  فراکه به  دیجد ریمس .کنندیش متال شودیمنوب محسوب ج

  .دهدمی وندیآزاد پ يهاپاکستان و آب

قل از منظر حدا يدوریکر نیبه چن یدهشکل يبرا ریمس انددهیرسکه طالبان در افغانستان به قدرت  یکنون طیدر شرا 

 .را دوچندان کرده است يریمس نیبه چن یدهلشک يبرا هاکوششرو پاکستان  نیاز هم .شده است وارهپاکستان هم

 شبردیپ يمقامات افغانستان پاکستان و ازبکستان در تاشکند برا جانبهسهقرار است نشست  یآت يدر روزها نیافزون بر ا

 قیرل کاال از هند و افغانستان از طوانتقانقل افتنی انیو پا تحول نیا یزمانهم .برگزار شود فرا افغان یتیپروژه ترانز

ان ریا ومیکواکونژئ تیتواند موقعمی فرا افغان کریدور  و تکامل يریگسخن شکل گریبه د .معنادار باشد تواندیمچابهار 

  .قرار دهد یمنف ریأثتآزاد را تحت  يهاو آب يمرکز يایآس انیحلقه وصل م عنوانبه

  را از سر گرفت به چین يحصوالت کشاورزافغانستان صادرات م

ه کشور به توسع نیا يهاکمکو  دیافغانستان جد در نیدر مورد نقش چ يکار آمدن طالبان مباحث متعدد يرو از زمان 

 يهاشکن اما .منتشر شده است شمیکشور و نقش افغانستان در ابتکار کمربند راه ابر نیدر ا گذاريسرمایه ،افغانستان

  .محتاطانه در قبال افغانستان دارد کردیمدت آشکارا نشان از رو نیدر ا نیچ

با افغانستان محتاط است و در مورد  يو اقتصاد يهنوز در مورد گسترش روابط تجار نیچ هیاول يهاینیبشیپبر خالف 

 يراطالبان در شو هیکه عل يدیشد يهامیتحرشک  یب .صورت نداده است یکشور اقدامات چندان نیدر ا يگذارهیسرما

بوده  ریمس نیدر ا يدیگروه مانع کل نیا ییعدم شناسا زیو ن گرفتهصورتمتحده  االتیا يسازمان ملل از سو تیامن

و  نیحجم تجارت چ .است ازسرگرفتهاز افغانستان را  يمحتاطانه واردات محصوالت کشاورز یدر اقدام چین راًیاخ .است

محسوب  نیچ ییکاالتجارت  درصد از دهمکیدالر بوده است که کمتر از  ونیلیم 550حدود  2020افغانستان در سال 

 کارانهمحافظه کردیاحتماالً رو. شودیافغانستان محسوب م يتجار کیشر نیسوم رانیاز پاکستان و ا پس نیچ .شودیم

 .افتیتداوم خواهد  ینیبشیپقابل ندهیآ تا در تعامل با طالبان نیحتاطانه چو م

  تازه  يهاداده

  نفوذ ترکیه در بازار سوریه توجه قابلافزایش 

شان تجارت با سوریه را ن روند رشد جایگاه ترکیه در یخوببه اندشدهآنکتاد تهیه  يهادادهنمودارهاي ذیل که بر مبناي 

دیگر سهم چین  توجهجالباست. نکته  افتهیشیافزا 2020درصد در  37به  2019در  درصد 27. سهم ترکیه از دهندیم

همچنان بخش مهمی از این بازار را در اختیار دارد. جاي خالی ایران در میان شرکاي کلیدي وارداتی سوریه هم  است که

  است. ملاتقابل 
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  2020-2019 هیسورموقعیت شرکاي تجاري  وند تحول درر -1نمودار 

 

  سوخت هاي فسیلی منبع اصلی تامین انرژي باقی می مانند 

 يهاسوختمصرف  ی،میاقل راتییشونده در مورد تغ دیدشت يهاینگران رغمبهکه  دهدمینشان نکتاد آ دیجد يهاداده

 2000از سال  یلیفس يهاسوخت انیدر م ندهیآال ترینمهم ،سنگزغالمصرف  .همچنان رو به گسترش است یلیفس

  .گرفته است یشیو نفت پ یعیاز گاز طب یبرابر شده است و حت 2,5تاکنون 

 آنکتاد ینیبشیپاما  ،است افتهیکاهش یاندک یلیفس يهاسوختاز بحران کرونا مصرف  متأثرو  2020گرچه در سال  

موقت  یکاهش یلیفس يهاسوختدر مصرف  یاندک یکه متأثر از بحران مال 2008سال  مشابه دارد که نیاز ا تیحکا

رو به  یلیفس يهاسوختمصرف  ،بوده و با فروکش کردن بحران کرونا قتکاهش مو نیا زین یکنون طیدر شرا ،رخ داد

  .خواهد بود شیافزا

در دوره مورد  دشوندهیتجد يهايانرژاز رشد مصرف  سنگزغالآنکتاد آنکه رشد مصرف  يهادر داده گرینکته مهم د 

 نیا نییپا نسبتاً  متیو ق آن ونقلحملسهولت در  ،در جهان سنگزغال ریذخا میحجم عظ .بوده است شتریب یبررس

در جهان بدل  برق سومکیاز  شیب دیبه منبع تول سنگزغالباعث شده تا  يمنابع انرژ رینسبت به سا یلیسوخت فس

خواهد  زونروزاف زین برق دیتول يبرا سنگزغالبه  ازین شیافزا احتماالًاست  روزافزوندر جهان  برقبه  ازین ازآنجاکه .شود

 يهاسوخت ردیگندر سراسر جهان صورت  هادولت ياز سو یقیاقدامات گسترده و دق کهیدرصورت آنکتاد معتقد است. بود

  ی باقی خواهند ماند. میاقل راتییمنبع تغ نیترمهمي انرژ دیتول یهمچنان منبع اصل یلیفس
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  2022-2000فسیلی   يهاسوختوند تحول در تجارت ر -2نمودار 

  

  بازیگران کلیدي در تجارت خدمات

تجاري غربی است.  يهاقدرتدر اختیار  عمدتاً که تجارت خدمات  دهدمیسازمان تجارت جهانی نشان  يآمارها نیترتازه

  است.  ملاتو قابل  توجهقابلدر این حوزه  فارسجیخلافزون بر این سهم کشورهاي شوراي همکاري 

  ازیگران کلیدي در تجارت خدماتب -3نمودار 
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   توسعهدرحالعظیم کرونا به اقتصادهاي  خسارت

ناشی از بحران  يهاخسارت  2025تا سال  که دهدمیگزارش جدید آنکتاد در مورد توسعه و تجارت نشان  يبرآوردها

اقتصادي ناشی از بحران کرونا  يهابیآستریلیون دالر بالغ خواهد شد.  12به  توسعهدرحالکرونا براي کشورهاي 

  اخیر است.  يهادههدر برابر روندهاي فقرزدایی در  چالش نیتربزرگ

  

 کشورها  گزارش بانک جهانی از ارائه اعتبارات به

درآمد  با يارائه اعتبارات به کشورها که دهدمینشان  یالمللنیب یبده يدر مورد آمارها یگزارش بانک جهان نیترتازه

 . بوده است ریدهه اخ کیدر  زانیم نیاست که باالتر دهیدالر رس اردیلیم 117به  2020سال در  نییمتوسط و پا

  2020-2011روند ارائه اعتبارات در قالب هاي دوجانبه و چندجانبه -4نمودار 

  

  

 

      

 

   توسعهدرحالعظیم کرونا به اقتصادهاي  خسارت

ناشی از بحران  يهاخسارت  2025تا سال  که دهدمیگزارش جدید آنکتاد در مورد توسعه و تجارت نشان  يبرآوردها

اقتصادي ناشی از بحران کرونا  يهابیآستریلیون دالر بالغ خواهد شد.  12به  توسعهدرحالکرونا براي کشورهاي 

  اخیر است.  يهادههدر برابر روندهاي فقرزدایی در  چالش نیتربزرگ

  

 کشورها  گزارش بانک جهانی از ارائه اعتبارات به

درآمد  با يارائه اعتبارات به کشورها که دهدمینشان  یالمللنیب یبده يدر مورد آمارها یگزارش بانک جهان نیترتازه

 . بوده است ریدهه اخ کیدر  زانیم نیاست که باالتر دهیدالر رس اردیلیم 117به  2020سال در  نییمتوسط و پا

  2020-2011روند ارائه اعتبارات در قالب هاي دوجانبه و چندجانبه -4نمودار 
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  پایین و متوسطدرآمد وزیع نسبت بدهی به درآمد ناخالص ملی در کشورهاي با ت -5نمودار 

  

   20کشورهاي عضو گروه  یواردات يهاتیمحدودروند رشد 

 دیدرصد تول 90که  20گروه  يکشورها که از زمان وقوع بحران کرونا دهدینشان م یسازمان تجارت جهان دیگزارش جد

درصد  73 انیم نیرا صورت دادند که از ا 19 دیمرتبط با کوو ياقدام تجار 144دارند  اریجهان را در اخت یناخالص داخل

تجارت عنوان  يمحدودساز يدر راستا ياقدامات تجار توانیمدرصد آن را  27بوده و  يتجار لیتسه ياقدامات در راستا

اقدامات  کهیدرحالآن را پوشش داده است  انیدالر تجارت م اردیلیم 211کشورها حدود  نیا کنندهلیتسهاقدامات . کرد

 20گروه  ياعضا ياقدامات محدودکننده تجار . باوجودآنکهاست دربرگرفتهدالر از تجارت را  اردیلیم 137محدودکننده 

 دوبرابرد ه حدوقرار گرفت ریتأثاقدامات تحت  نیا واسطهبهکه  یتجارت زانینبوده است اما م ادیمرتبط با کرونا چندان ز

  واقع شده است  ریتأثتحت  کنندهلیتسهاست که واسطه اقدامات  یتجارت

 یمورد بررس 2021تا  2009 يهاسال نیو ببا بحران کرونا نداشته است  یتباطکه ار 20گروه  يحوزه اقدامات تجار در

اقدام در حوزه  41 ي وتجار لیدر حوزه تسه دیاقدام جد 25گروه  نیا يکشورها نیکه ا دهدمیقرار گرفته نشان 

 ریتأثکشورها  نیا يتجار کنندهلیتسهکه اقدامات  دهدیسازمان نشان م يهایس. برراندداده انجامتجارت  تیمحدود

اقدامات محدودکننده  کهیدرحالاست  دربرگرفتهدالر تجارت را  اردیلیم 36بر روند تجارت داشته است و حدود  يترمهم

  .است دربرگرفتهدالر را  اردیلیم 4,2تنها 

  

  

  

  

 

      

 

  پایین و متوسطدرآمد وزیع نسبت بدهی به درآمد ناخالص ملی در کشورهاي با ت -5نمودار 

  

   20کشورهاي عضو گروه  یواردات يهاتیمحدودروند رشد 

 دیدرصد تول 90که  20گروه  يکشورها که از زمان وقوع بحران کرونا دهدینشان م یسازمان تجارت جهان دیگزارش جد

درصد  73 انیم نیرا صورت دادند که از ا 19 دیمرتبط با کوو ياقدام تجار 144دارند  اریجهان را در اخت یناخالص داخل

تجارت عنوان  يمحدودساز يدر راستا ياقدامات تجار توانیمدرصد آن را  27بوده و  يتجار لیتسه ياقدامات در راستا

اقدامات  کهیدرحالآن را پوشش داده است  انیدالر تجارت م اردیلیم 211کشورها حدود  نیا کنندهلیتسهاقدامات . کرد

 20گروه  ياعضا ياقدامات محدودکننده تجار . باوجودآنکهاست دربرگرفتهدالر از تجارت را  اردیلیم 137محدودکننده 

 دوبرابرد ه حدوقرار گرفت ریتأثاقدامات تحت  نیا واسطهبهکه  یتجارت زانینبوده است اما م ادیمرتبط با کرونا چندان ز

  واقع شده است  ریتأثتحت  کنندهلیتسهاست که واسطه اقدامات  یتجارت

 یمورد بررس 2021تا  2009 يهاسال نیو ببا بحران کرونا نداشته است  یتباطکه ار 20گروه  يحوزه اقدامات تجار در

اقدام در حوزه  41 ي وتجار لیدر حوزه تسه دیاقدام جد 25گروه  نیا يکشورها نیکه ا دهدمیقرار گرفته نشان 

 ریتأثکشورها  نیا يتجار کنندهلیتسهکه اقدامات  دهدیسازمان نشان م يهایس. برراندداده انجامتجارت  تیمحدود

اقدامات محدودکننده  کهیدرحالاست  دربرگرفتهدالر تجارت را  اردیلیم 36بر روند تجارت داشته است و حدود  يترمهم

  .است دربرگرفتهدالر را  اردیلیم 4,2تنها 

  

  

  

  

 

      

 

  پایین و متوسطدرآمد وزیع نسبت بدهی به درآمد ناخالص ملی در کشورهاي با ت -5نمودار 
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  2020-2009در حوزه تجارت   20کشورهاي گروه  کنندهلیتسهو  محدودکنندهقدامات تجاري ا -6نمودار 
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اخیر به صورتی  يهاسالدر  20وارداتی کشورهاي عضو گروه  يهاتیمحدودسازمان تجارت جهانی،  يهادادهبر مبناي 

 20درصد از واردات گروه   10,4،  2020در اکتبر ، دهدمیکه نمودار ذیل نشان  گونههمان است.  افتهیشیافزاچشمگیر 

  . دهدمیرا نشان  یتوجهقابلکه در قیاس با یک دهه پیش رشد اند بودهوارداتی  يهاتیمحدود ریتحت تأث

  2020-2009در حوزه تجارت  20کشورهاي گروه  يزاتیمحدودوند رشد اقدامات ر -7نمودار 

  

  مقابله با تغییرات اقلیمی تحت فشار فزاینده توسعهدرحالجهان 

به سرمایه براي مقابله با تغییرات  ياندهیفزاآتی نیاز  يهادههدر  توسعهدرحالجهان  دهدمیجدید انکتاد نشان  يهاداده

  نخواهد بود.  نیمتأاقلیمی خواهد داشت، نیازي که بخش مهمی از آن از طریق منابع داخلی این کشورهاي قابل 

  2050-2010 ییوهواآببا تغییرات  توسعهدرحالساالنه سازگاري کشورهاي  يهانهیهز -8نمودار 
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