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  تحوالت الیه جهانی

  هاي اقتصادي و تجاري چیناز سیاست 7انتقاد گروه 

بیانیه پایانی این اجالس  بود. 7گروه  اخیر وزراي تجارت از چین در کانون اجالس داصالح سازمان تجارت جهانی و انتقا

 جانبه چندلزوم حفظ و اصالح نظام تجارت  .هاي این مجموعه و رویکرد آنها به آینده تجارت جهانی استنشانگر دغدغه

  .و نیز تجارت آزاد و منصفانه در کانون این بیانیه قرار دارد 21جهانی و منطبق ساختن آن با الزامات تجارت در قرن 

ازمان اما این س ،این گروه تاکید کرده است که سازمان تجارت جهانی همچنان باید در کانون تجارت جهانی باقی بماند 

 .بنابراین سازمان تجارت جهانی نیاز به اصالح دارد .این وظیفه را به خوبی ایفا نماید در شکل و شمایل کنونی نمی تواند

 ،نخست افزایش کارآمدي بعد نظارتی سازمان تجارت جهانی :تاکید کردند آنان بر اصالح سازمان در سه حوزه کلیدي

اف این رکن استین تقویت دوم ارتقاء کارآمدي در مذاکرات این سازمان که بسیار طوالنی و کم نتیجه بوده است و سوم

  .شده استلج هاي اخیر عمالً متاثر از تنش چین و ایاالت متحده فدر سال کهسازمان 

هاي از چین انتقاد کرده و سیاست شدت به و غیرمستقیمبه طور  7گروه  ،تاکید بر اصالح سازمان تجارت جهانیافزون بر 

ی منف تأثیرحت ت معضل جدي در تجارت جهانی که باز و منصفانه بودن مبادالت در این حوزه را عنوان بهاین کشور را 

کشور  و اقدامات این هاي مختلفهاي بسیار سنگین چین در حوزهنهیارا از ویژهبهاین بیانیه  .برشمرده است ،دهدقرار می

طراحی مکانیسم جدیدي براي سنجش  7گروه  وزراي تجارت .براي برهم زدن رقابت آزاد در بازار نیز انتقاد کرده است

  .اندهاي ارائه شده توسط اعضاي سازمان از سوي این نهاد را خواستار شدهمیزان یارانه

روشن  .اندبرشمرده 21شهروندان در قرن  علیه گیري اقتدارگرایی دیجیتال نیز انتقاد کرده و آن را تهدیدياز شکل آنان

، رضهنهایت آنکه نگرانی از آینده زنجیره ع .دیجیتالی چین در کانون این انتقاد نیز قرار دارد هايسیاستاست که چین و 

از ابزارهاي  7روه گ ،از کارشناسان ینظر طیفماز  .یه مورد تاکید قرار گرفته استو امنیت آن نیز در این بیان پذیريانعطاف

  .موجود برخوردار نیست هايچالشچندانی براي مقابله با 

  اي نزدیکجارت آزاد هند و امارات در آیندهت نامهموافقتاي ضام

خبر داد. مذاکرات طرفین از چند ماه پیش آغاز  2022تجارت آزاد با امارات تا ماه مارس  نامهموافقتدولت هند از امضاي 

تجارت آزاد برگزیده است که هند  نامهموافقتکشورهاي هدف براي امضاي  عنوان بهکشور را  8شده است. امارات 

اولویت داده که  2022جارت آزاد در سال ت نامهموافقتانعقاد کشور را براي  4ست. از دیگر سو هند نیز ا آنها ترینمهم

  ست. ا ابوظبی یکی از این کشورها

 30حدود  نشینشیخصادرات هند به این  2020امارات دومین شریک صادراتی هند پس از ایاالت متحده است. در سال 

 نامهموافقتو  کندیمرا دنبال  2022میلیارد دالري در  400 ییکاال صادرات میلیارد دالر بوده است. هند هدف بلندپروازانه

  . داندمیتجارت آزاد با طیفی از کشورها را ابزار کلیدي در این مسیر 
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  مخالفت افکارعمومی بریتانیا با توافق تجاري با عربستان

نامه تجاري با عربستان سعودي و مجموعه کشورهاي شوراي هاي اخیر در پی امضاي موافقتدولت بریتانیا در ماه

باید نظر افکارعمومی در مورد  ،هاي تجارت آزادنامهکه در روند امضاي موافقت آنجا بوده است. از فارس همکاري خلیج

ن باره فشار حزب کارگر جزئیات نظرسنجی اخیر در ای دولت بریتانیا تحتلذا چنین توافقی و جزئیات آن نیز منتشر شود، 

نامه تجارت آزاد با رصد مردم بریتانیا با امضاي موافقتد 30دهد که کمتر از را منتشر کرد. نتایج نظرسنجی نشان می

  موافق هستند.عربستان سعودي 

ترین دالیل نگرش منفی عنوان مهم ویژه نقش این کشور در جنگ با یمن به سابقه حقوق بشري عربستان سعودي و به

ه مانعی مهم در تواند ببریتانیا می عمومی افکارعمومی بریتانیا به چنین توافقی برشمرده شده است. نگرش منفی افکار

  مسیر امضاي چنین توافقی با عربستان سعودي تبدیل شود.

درصد در  1میلیارد دالر واردات، سهمی کمتر از  4,1دهد، عربستان سعودي با همان گونه که نمودار ذیل نشان می

هاي نامهکوشد با امضاي موافقتاین کشور می ،روپاداشته است. با خروج بریتانیا از اتحادیه ا 2019صادرات بریتانیا در سال 

  فارس را افزایش دهد. توسعه از جمله شوراي همکاري خلیج حال تجاري جدید، صادرات به بازارهاي در

  ): صادرات بریتانیا به شرکاي تجاري1نمودار(

  
  

  اي تحوالت در الیه منطقه

  آفریقامیلیارد دالري از بازار  50ترکیه در پی سهم 

آفریقا اخیراً با حضور سه هزار نفر از فعاالن اقتصادي  -ه اقتصادي و بازرگانی ترکی هايهمکاريدومین نشست مجمع 

 فینطر ،آفریقا در استانبول برگزار شد. در پایان این نشستقاره نفر از وزراي تجارت و اقتصاد  30آفریقایی و ترك و 

  هدف کانونی توسعه روابط برشمردند.  عنوان بهرا  مدتمیانارد دالر در میلی 50به  دوجانبهافزایش حجم تجارت 
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است. اندکی  افته يافزایش 2020میلیارد دالر در  25به  2003میلیارد دالر در سال   5,14حجم تجارت ترکیه با آفریقا از 

وابط یشتري براي گسترش رب هايزمینهرجب طیب اردوغان به سه کشور آفریقایی سفر کرد تا  ،نشست این از پیش

د، تجارت آزاد جدی هاينامهموافقتاقتصادي و تجاري فراهم آورد. ترکیه براي توسعه روابط تجاري با آفریقا بر امضاي 

، نساجی و بهداشت متمرکز شده وسازساختهاي کشاورزي، و بر بخش گذاريسرمایهحمایت از  نامهموافقتامضاي 

  است.

نشان داده است. از دیگر سو روابط این کشور با  توسعه حال دربه بازارهاي  ايفزایندهاخیر ترکیه توجه  هايسالدر 

 در بازارهاي اروپایی هاناکامی کوشدمی. احتماالً ترکیه شودمیاتحادیه اروپا و مجموعه غرب به طور فزاینده دچار تنش 

  جبران نماید. توسعه حال درو آمریکایی را با گسترش حضور در بازارهاي 

  درصدي ترکیه در صادرات جهانی سهم یک

سهم آنکارا از صادرات جهانی کاال به یک درصد رسیده  ،بار در تاریخ این کشور دولت ترکیه اعالم کرد براي نخستین

 0,43 به میزان میالدي 2000و در سال درصد  0,14معادل  1980است. سهم این کشور در صادرات جهانی در سال 

درصد نسبت به مدت  37 ، حدود2021دهد که صادرات این کشور در سال درصد بود. آخرین آمارهاي ارائه شده نشان می

  یافته است. رشد 2020مشابه در سال 

  براي ایجاد منطقه آزاد تجاري  اسرائیلتوافق امارات و 

امارات عربی  ویژه بهل با طیفی از کشورهاي عربی روابط اسرائی سازيعاديتوافق ابراهیم که راه را بر  سالگی یکدر 

از سوي مقامات اسرائیلی اعالم شد. آنان  ،به منطقه تجارت آزاد دهیشکلمتحده گشود، توافق اصولی دو کشور براي 

که در مورد روند رشد روابط تجاري  هاییتحلیل .اندبرشمردهم مهمی در توسعه روابط طرفین گا عنوان بهاین توافق را 

اولیه  هايزمینهتوافقات طرفین معطوف به ایجاد  عمدهکه  دهدمینشان  ،گرفته صورتدو طرف در یک سال گذشته 

  .براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري بوده است

اتاق بازرگانی  برآوردهايي بر مبناو  یافته افزایشمیلیون دالر  600در این یک سال به  طرفدو تجاري حجم روابط 

دبی  2020افزون بر این حضور اسرائیل در اکسپو  .میلیارد دالر افزایش خواهد یافت 5در سه سال آینده به  اسرائیل

نفر از آن میلیون  25شود می بینیپیشو  کشور حضور دارند 191در این نمایشگاه . شودمحسوب می فرصت مهمی 

آنان این حضور  .کنندمیلیون نفر از پاویون اسرائیل دیدن می 15حدود معتقد است  اسرائیلنی اتاق بازرگابازدید نمایند. 

  .دانندمیاي از خروج از انزوا در خاورمیانه را نشانه

اسرائیل در هفته گذشته در تعامل با هند و ایاالت متحده نوعی همکاري چهارجانبه اقتصادي را  و افزون بر این امارات

 نهمچنیبلکه همکاري امنیتی و  ،کشور مورد تاکید قرار گرفت 4همکاري اقتصادي میان  تنها نهدر این قالب  .آغاز کردند

و  هند ،آمریکا ،همکاري چهارجانبه اسرائیلبرخی  .ها برشمرده شدیکی از اولویت عنوان بههمکاري در اقیانوس هند 
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به طور  ،هند و استرالیا ،ژاپن ،متشکل از آمریکا ادگروه کو .اندشمردهبراي گروه کواد نسخه خاورمیانه عنوان بهرات را اما

را رد کرده و  هاارات این برداشتت. امفزاینده چین تشکیل شده اس نفوذ بامشخص در آسیا پاسفیک در راستاي مقابله 

ایاالت متحده  رسدمی به نظر .دانسته استناقدامی علیه چین  وجه هیچ بهرا  چهارجانبهصراحتاً تشکیل این گروه 

 ابتکار در شرایطی شکل اسرائیل با کشورهایی همچون امارات و هند ایجاد نماید. این میان نزدیکیروابط  کوشدمی

  . بردمیبه سر  اسرائیلدر  روزه 5گرفت که وزیر خارجه هند در سفري 

  مترجیحی پاکستان و ویتناتجارت  آغاز مذاکرات 

تجارت ترجیحی میان دولت این کشور و پاکستان در  نامهموافقتسفیر ویتنام در پاکستان از آغاز مذاکرات براي انعقاد 

، حجم تجارت دو کشور دهد که با امضاي این توافقنشان می گرفته صورتهاي کارشناسی بررسی .نوامبر خبر داده است

کشور حدود حجم تجارت دو  ، 2020بر مبناي آمارهاي سال  .د یافتمیلیارد دالر افزایش خواه به یک مدتکوتاهدر 

 نامهموافقت این کشور .اخیر سیاست تجاري فعالی را در پیش گرفته است هايسالویتنام در  .میلیون دالر بوده است 700

ف از طر .کرده استطیف دیگري از کشورهاي محیط پیرامون ایران را امضا و تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادي اوراسیا 

  .ن بیابدآهراهی به گسترش روابط تجاري و اقتصادي با آس ،از مسیر همگرایی اقتصادي با ویتنام کوشدمیدیگر پاکستان 

  زداییصنعتعراق در پی توقف روند 

وب در خاورمیانه محس شدن صنعتیدر روند پیچیده و پرشکست  توجه قابل هايتجربهبه طور تاریخی عراق یکی از 

رو به افزایش بود. حتی  80و  70 ،1960 هايدهه. نقش بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی این کشور در شودمی

  داد.درصد از تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می 30پیش از سقوط صدام بخش صنعت حدود 

که  ايگونهبهزدایی در این کشور شکل گرفت، گسترده صنعت روندهاياما پس از سقوط صدام و ناامنی فراگیر یکی از 

واحد صنعتی را در اختیار دارد و  227هزار واحد صنعتی تعطیل شدند. در شرایط کنونی بخش دولتی عراق  18بیش از 

راي ب را ايهاي جدي مواجه است. دولت عراق برنامهبا چالش شدن صنعتیبخش خصوصی این کشور براي احیاي روند 

این  تاکید اصلی .طراحی کرده است مدتبلندو  مدتمیان ،مدتکوتاه هايقالباین کشور در  شدن صنعتی احیاي روند

  .هاي راهبردي آن همچون صنعت برق استبخش استثناي بهبخش صنعتی این کشور  سازيخصوصی برنامه،

اخیر  هايدههابتی این کشور در هاي رقزیرا مزیت ؛بسیار جدي در احیاي صنایع خود مواجه است هايچالشعراق با 

این  یعامسیر احیاي صن احتماالً  تداوم حاکمیت دولت ضعیف و نخبگان متفرق ،افزون بر این .اندشدهضعیف  شدتبه

توجه به برنامه جدید احیاي صنایع این کشور که احتماالً  این وجود،با  .کندهاي جدي مواجه میکشور را با چالش

براي بخش خصوصی ایران واجد اهمیت  ،را نیز در حوزه تجارت خارجی در پی خواهد داشت گرایانهحمایت هايسیاست

  .است
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۶ 

 

  ي تازه هاداده

                        اقتصادي خاورمیانه  اندازچشمپول از  المللیبینصندوق  بینیپیش

ون خاورمیانه به دلیل عدم توازن در واکسیناسی دهاياقتصاحکایت از آن دارد که رشد  المللی پولگزارش تازه صندوق بین

رشد  ،با کاهش روند ابتال به کرونا در برخی کشورهاي منطقه .جدید کرونا همچنان شکننده خواهد ماند هايموجو 

تصادي نیز رشد اق 2022. در سال افزایش خواهد یافت 2021در سال  4,1به  2020در سال  3.2-اقتصادي در خاورمیانه از 

  است.  شده بینیپیش 4,1منطقه 

  (پیش بینی رشد) 2021): چشم انداز اقتصادي منطقه، اکتبر 2نمودار (

  
  

سیاستگذاري  هايهگزینوابستگی کمتري به صنعت توریسم دارند و  ،اندکسیناسیون بیشتري صورت دادهوا کشورهایی که

افزون بر این کشورهاي نفتی از  .زودتر از سایرین از رکود اقتصادي خارج خواهند شد ،تري در دسترس دارندگسترده

  .د شدنخواه مندبهره 2021سال  دوممزایاي رشد سریع قیمت نفت در نیمه 

تورم در منطقه و قیمت مواد غذایی  خواهد ماند.اقتصادي و اجتماعی  هايچالشمنطقه همچنان در معرض  ،با وجود این 

ده شون دیدبحران تش ،دهدمیرا کاهش  هادولتقدرت مانور  ،منطقه کشورهايعظیم  هايبدهی .خواهد بود افزایشرو به 

وق از منظر صند .دهدمیرا افزایش  هادولتبا جوامع هاي وسیعی از منطقه پتانسیل شورش و درگیري اشتغال در بخش

 زیستطمحیو سبز یا سازگار با  منعطف ،رشد فراگیر هاياستراتژيبه اتخاذ  هاچالشکشورهاي منطقه براي گذار از این 

این امر  .اقتصاد منطقه کاهش یابد در نا اطمینانیتا ابهام و  اولویت کشورها واکسیناسیون است ترینمهم .نیازمندند

فعلی در  نامتوازنجهت گسترش واکسیناسیون در منطقه و گذار از وضعیت  المللیبینو  ايمنطقه هايهمکارينیازمند 

   .پذیر را ادامه دهنداقشار بسیار آسیب به هدفمند هايکمک باید هادولتافزون بر این  .این عرصه است
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۷ 

 

 ویژههبنخست افزایش اشتغال جوانان و  :باید سیاستگذاري خود را در چهار حوزه متمرکز کنند هادولتمنظر صندوق  از

 و سوم گسترش دیجیتالی شدن یا اقتصاد دیجیتالی ،ملی اقتصادهاير دوم تقویت بخش خصوصی و نقش آن د ،زنان

  وهوایی.آبسازگار با تغییرات  هايتکنولوژيدر  گذاريسرمایه چهارم

یر نشان ز آمارهاي که کند. همان گونهمی توجه جلبیک نکته در این گزارش  ،ضعیف ایران المللیبین موقعیتاز منظر 

 مودهنکشورهاي خاورمیانه  را به توجهیقابل هايکمکپول  المللیبینصندوق  ،کنونبحران کرونا تا از ابتداي دهدمی

دت درگیر شبهکه اقتصادهاي منطقه  ترینبزرگیکی از  و کشور ترینپرجمعیت عنوانبهدر این میان سهم ایران  .است

ع که در مناب مانع ایران در دسترسی به این ترینممه ،تحریم و مخالفت ایاالت متحده. صفر بوده است، این بحران شده

  .بوده است ،شودمیواقع بخشی از حقوق حاکمیتی کشور محسوب 

  حمایت صندوق بین المللی پول از منطقه)( 2021): چشم انداز اقتصادي منطقه، اکتبر 3نمودار (

  
  

  مستقیم خارجی در جهان  گذاريسرمایهجدید آنکتاد از  هايداده

مستقیم خارجی در  گذاريسرمایهمیلیارد دالر  852 حدود ، 2021که در نیمه نخست سال  دهدمیآمارهاي آنکتاد نشان 

شد  گرفتهصورتجهان  ست که ر سال را  توجهیقابلا شابه در  سبت به مدت م شان  2020ن که  همان گونه. دهدمین

ــان  ــد  ،دهدمینمودار ذیل نش ــترین بهره را از این رش ــنعتی بیش ــورهاي ص میلیارد دالر  424در این مدت . اندبردهکش

 گذاريســرمایهمیلیارد دالر  427اســت. در این مدت   گرفته صــورتمســتقیم خارجی در این کشــورها  گذاريســرمایه

شتر یاس با سایر مناطق بیآسیاي شرقی در ق است که سهم گرفته صورت توسعه حال درمستقیم خارجی نیز در جهان 

  بوده است. 
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  رشد نامتوازن): 4نمودار (

  
  

  گذاري خارجیجریان سرمایه): 1جدول (
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۹ 

 

  اختالل در زنجیره عرضه در اروپا و آمریکا 

د بحران ماکه اختالل چشمگیري در زنجیره عرضه در آمریکا و اروپا در پی دهدمیالمللی پول نشان صندوق بین هايداده

کمبود  ،قرنطینه در بسیاري از کشورهااعمال  ،در چین 2020در اوایل سال  هاکارخانه شدن بسته .است داده رخکرونا 

فرایندهاي زنجیره عرضه را با اختالل جدي  ک،لجستی هايشبکهاختالل در  و افزایش تقاضا براي کاالها ،نیروي کار

  .دهدمی. نمودار ذیل این روند را نشان کرده استمواجه 
  

  ها و تنگناها : آشفتگی زنجیره تامینعقب ماندگی ):5نمودار (

  
  

  پول از رشد اقتصادهاي نوظهور المللیبینصندوق  بینیپیش

خواهد  در میان اقتصادهاي نوظهور هند باالترین نرخ رشد را،  2022 در سال  دهدمیکه نمودار ذیل نشان  همان گونه

  خواهد بود.  درصد 4,1، حدود 2022سال در  داشت. نرخ رشد خاورمیانه و آسیاي مرکزي
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 (بانک جهانی) و اقتصادهاي درحال توسعه رشد اقتصادهاي نوظهوربینی پیش  ):2جدول (

  
  

  گزارش بانک جهانی از روند تحول در قیمت کاالهاي راهبردي

بانک جهانی در گزارشی کوتاه که هفته گذشته منتشر شد، روند تحول در قیمت برخی کاالها را بررسی کرده است. بر 

در کوتاه مدت جبران نخواهد شد. قیمت محصوالت کشاورزي به  احتماالً ارائه شده، کاهش تولید نفت  هايدادهمبناي 

  قرار دارد.   2013ثبات رسیده است، اما در باالترین میزان از سال 
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۱۱ 

 

  ): قیمت انرژي6نمودار (

  
  

  ): تولید نفت7نمودار (
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۱۲ 

 

  هاي قیمت کشاورزي): شاخص8نمودار (

  
 


