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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

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

 ، رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک"تحوالت تجارت جهانی پایش"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

یه جهانی در دوال گیرند. در این گزارش، گلچینی از تحوالت اخیرموقعیت ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار می

  .انداي محیط ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار گرفتهو منطقه
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  تحوالت جهانی 

  شمیمقابله با مگا پروژه ابر ياروپا برا ییوروی اردیلیم 300طرح 

د بحث و آن مور یاتیبرنامه عمل شیپ هااز مدتکه  "دروازه جهان"خود موسوم به  ياروپا طرح کالن اقتصاد هیاتحاد

 شمیرقابت موثر با مگاپروژه ابر ي عرضه وهاتقویت زنجیره طرح کالن با هدف نیا .قرار گرفته بود را اعالم کرد یبررس

   .شودیآغاز م يآن به زود ياجرا و شده یطراح نیچ

مقابله با ، تالیجیاقتصاد د ی،رساختیز يهادر حوزه وروی اردیلیم 300 2027اروپا تا سال  هیاتحاد ،طرح نیادر قالب 

مقامات واهد کرد. خسرمایه گذاري  قیآموزش و تحق نیو حمل و نقل و همچن يانرژ ،بهداشت ،ییآب و هوا راتییتغ

 ونیسیکم ي پاك متکی خواهند بود.هاژيبر انر یکیزیف يهارساختیز ،طرح کالندر قالب این که  اندهگفت هیاتحاد نیا

داده  رتقاا یکشور را در تجارت جهان نیا نامنصفانه موقعیت یبه صورت نیچ شمیدارد که مگا پروژه ابر دیاروپا تاک هیاتحاد

روژه عمدتاً در قالب مگاپ یمحل معجوا ژهیاند و به ونبرده یچندانع پروژه نف نیمشارکت کننده در ا يورهاکش که یدر حال

  .انداستثمار شده نیچ شمیابر

کوشد تا می یجهان وازهالب درقدر  هیاتحاد نیا ،نیچ مگاپروژه ابریشماست که برخالف  یاروپا مدع هیاتحاد رونیاز هم

دارد که پروژه موسوم  دیتاک هیاتحاد نیافزون بر ا .مدنظر قرار دهد یرساختیز يهاپروژه يرا در اجرا یمنفعت جوامع محل

 ياپروژه عمدتاً بر نیاروپا در ا هیاتحاد يریو درگ حضور .انجام شود یعمدتاً توسط بخش خصوص دیبا یبه دروازه جهان

 متجلی هاکمک به تامین مالی پروژهاروپا در قالب  هیسخن نقش اتحاد گریبه د است. يگذار هیسرما سکیکاهش ر

  .خواهد شد

 يهادولت ،هیاتحاد نیا يتوسط نهادها نیوام و تضامت،در قالب گرنتحادیه ا یمنابع مال ،اروپا ونیسیکم ماتبه گفته مقا

 نیدارد ا دیاروپا تاک هیاتحاد .شودیداخت مپر عضو يهاتوسعه کشور يهابانک زیو ن هیاتحاد یمال يو نهادها ییاروپا

 هیاتحاد نیا .مقامات اروپایی تاکید دارند کهعضو پرداخت خواهد شد يکشورهامنصفانه به  يقراردادها در قالب یمنابع مال

چین را متهم  ها. برخی رسانهرندیقرار نگ "یدام بده"در  یکننده منابع مال افتیدر يکشورها، نیبرخالف چ کوشدمی

کند، می یی به این کشورها پرداختهاکنند. چین واممی به استثمار کشورهاي ضعیف در قالب ارائه وام به این کشورها

 را ندارند. چین در مقابل منابع این کشورها را غارت ریف شدهطبق شرایط نامنصفانه تع اما کشورها توان بازپرداخت آن

  نماید. چین همواره این اتهامات را رد کرده است. می رش قراردادهاي استعماريبه پذی وادارکند یا آنها را می

ه ب هیاتحاد نیا مقامات .به جهان در حال توسعه را دارد یارائه منابع مال توان نیچمانند  است که یاروپا مدع هیاتحاد 

در جهان  ياتوسعه منابع مالی ارائه دهنده نیگتربزراروپا  هیاتحاد 2018تا  2013 يهاسال یکه ط ه اندگفت هايگزارخبر

و منابع مالی ارائه شده توسط چین در قالب  هاگذاريسرمایهآنان حتی منابع ارائه شده را بیش از مجموع  .بوده است

اند که در ارائه منابع مالی به جهان در حال توسعه بسیار بهتر از چین مدعی مقامات اتحادیهدانند. می مگاپروژه ابریشم
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 ااروپ هیعه اتحادمنابع توس اند و این شیوه را در طرح دروازه جهانی نیز تداوم خواهند بخشید. از منظر آنان،عمل کرده

  . داده است ي نامنصفانههاوام گرید يبه کشورها عمدتا نیکه چ یدر حال ،ارائه شده استت در قالب گرنعمدتا 

ارزش در سطح  يهارهیاختالل در زنج از ناحیه اروپا هیاتحاد يریپذبیطرح کاهش آس نیا يدیاز اهداف کل یکی دیگر

تاثیرات منفی رو به افزایشی بر اقتصاد اروپا داشته  هاي اخیر اختالالت فزاینده در این زنجیرهها. در سالاست یجهان

هاي زنجیره طرح، به تداوم دسترسی اتحادیه بههاي زیرساختی در قالب این گذارياست. مقامات اروپایی معتقدند سرمایه

  عرضه پایدار کمک خواهد کرد.

 2040هاي جدید در جهان، تا سال ها و ایجاد زیرساختزیرساخت ، بهبود20از سوي گروه  رائه شدهي اهابر مبناي داده

گشاید. ابتکار اتحادیه می د. این شکاف زیرساختی عظیم راه را بر ابتکارات مختلفتریلیون یورو سرمایه نیاز دار 13به 

کند، اما احتماال شفافیت بسیار بیشتري در روند اجرا ین میاروپا در مقایسه با مگاپروژه ابریشم چین منابع کمتري را تام

  خواهد داشت. 

ن کشوري است که به شدت به از منظر منافع بخش خصوصی ایران، اعالم این طرح یک فرصت مهم است. ایرا

با برخورداري از ذخایر فراوان  نیازمند است، در همسایگی اتحادیه اروپا واقع شده است و هاگذاري در زیرساختسرمایه

در مسیر احیاي  اير وجود ندارد. در صورتی که مذاکرات هستهنگرانی از ناحیه بازپرداخت اعتبارات ارائه شده به این کشو

 پذیر خواهد بود. بخش خصوصیکامال امکانگیري ایران از امکانات طرح دروازه جهانی اي قرار گیرد، بهرهتوافق هسته

ي طرفین را مشخص ي همکارهاحوزه در زمینه جزئیات این طرح گردد و هاتواند از هم اکنون وارد رایزنی با اروپاییمی

نماید. مشارکت فعال در این طرح به موازات مگاپروژه ابریشم چین و اتحادیه اقتصادي اوراسیا براي تامین منافع ایران 

  اهمیت دارد. 

  رفتار تجاري چین مقابله با توافق اروپا، آمریکا و ژاپن براي

تهیه نقشه راهی براي مقابله  اروپا در نشستی سه جانبه بر وزراي بازرگانی ایاالت متحده و ژاپن به همراه معاون کمیسیون

عتی گسترده دولت چین را به ي صنهابا اقدامات نامنصفانه چین در تجارت جهانی تاکید کردند. آنان بویژه ارائه یارانه

  اند. زه برشمردهتالل در تجارت جهانی و نامنصفانه شدن فزاینده فرایندهاي رقابت در این حوخا مهمترین عامل عنوان

  خرید کاال از آمریکا را کاهش داد نیچ

چین در واکنش به فشارهاي اقتصادي دوام دار ایاالت متحده، روند عملیاتی کردن توافق تجاري با این کشور را کند کرده 

یان دو مجاري، و در راستاي پایان دادن به جنگ ت 2020است. در قالب توافق تجاري موسوم به فاز نخست که در ژانویه 

میلیارد دالر کاال از ایاالت متحده  200ي دولت ترامپ، متعهد شد ساالنه هاتعرفه تعلیقکشور منعقد شد، چین در ازاي 

میلیارد دالر کاال از ایاالت متحده وارد نماید. اما این کشور تا  400 ،2021به دیگر سخن چین باید تا پایان وارد نماید. 

  میلیارد دالر واردات داشته است.  210پایان اکتبر تنها 
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ماه درصد تعهدات خود عمل کرده است. در  56رود. چین تا کنون به می اجرایی شدن این بخش از توافق به کندي پیش

این کشور کمترین میزان خرید را از ایاالت متحده صورت داده است. کاهش خریدهاي چین پس از نشست رهبران اکتبر 

نشانی از ناامیدي این کشور به تمدید توافق یا فشار بر دولت بایدن براي دادن امتیازات بیشتر در ماه تواند می دو کشور

ي ایاالت هارسد. هنوز سرنوشت تمدید توافق یا بازگشت تعرفهمی به پایان 2022آینده باشد. این توافق در اول ژانویه 

ي هااند که براي مقابله با تورم، تعرفهلت بایدن پیشنهاد کردهمتحده و تشدید آنها روشن نیست. برخی اقتصاددانان به دو

کوشد می چین از حمایت گرایی دولت بایدن به شدت ناراضی است و از دیگر سواعمالی بر کاالهاي چینی را حذف نماید. 

ن و آمریکا و در براي فشار بر این دولت استفاده نماید. ماه آتی مقطعی حساس در جنگ تجاري چی هااز تمامی اهرم

  سطحی کالن تر در اقتصاد جهانی خواهد بود. 

 روند خرید کاالهاي آمریکایی از سوي چین در قالب توافق تجاري موسوم به فاز یک-1نمودار 
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   ايتحوالت منطقه

   ترکیهمیلیارد دالري امارات در  10گذاري سرمایه

به ترکیه سفر کرد. بسیاري این سفر را آغاز دوره جدیدي از روابط دو کشور هه ولیعهد امارات پس از نزدیک به یک د

در ترکیه فراهم آورده است.  این کشور در گذاريي جدیدي براي سرمایههاینهزم سفر اخیر ولیعهد اماراتاند. برشمرده

هاي رات وعده داده است در حوزهبه توافق رسیدند. اما يمیلیارد دالر 10گذاري این سفر دو طرف بر سر یک بسته سرمایه

گذاري نماید. افزون بر این گفتگوهاي دو کشور در سرمایه، پتروشیمی، صنایع غذایی و صنایع بهداشتی انرژي، لجستیک

  اي منجر شده است. به نتایج اولیه ي مرکزيهازمینه بازار سهام و نیز سواپ ارزي میان بانک

افزایش یافت. در نیمه نخست سال جاري  2019درصد نسبت به سال  21ود حد 2020حجم تجارت دو کشور در سال 

برابر شده است. مقامات دو کشور این روند  2میالردي نیز حجم تجارت دو کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

ي اروپایی و آسیایی دانند. ترکیه نقش مهمی براي دسترسی امارات به بازارهامی را نشانه مهمی از احیاي روابط تجاري

  اي دارد. ب لجستیک در دسترسی ترکیه به بازارهاي خاورمیانه اهمیت ویژهها دارد و از دیگر سو نقش امارات به عنوان

فصل خواهد شد. به طور تاریخی عنصر سیاست واما هنوز مشخص نیست اختالفات دو کشور در حوزه سیاسی چگونه حل

گذاري کنونی که دو کشور از آن سخن روابط اقتصادي دو کشور داشته است. سرمایهدهی به مسیر نقش مسلطی در شکل

اند، اندکی پیش از بهار عربی نیز مورد توافق قرار گرفت، اما طوفان بهار عربی چنان روابط را بر هم زد که تجارت گفته

دان المسلمین،جنگ در لیبی و بحران سوعادي دو کشور نیز دچار اختالل شد. در شرایط کنونی نیز دو کشور بر سر اخوان 

  فصل این اختالفات بر آینده روابط اقتصادي دو کشور تاثیرات مهمی خواهد داشت. واختالفات جدي دارند. چگونگی حل

  رونمایی عربستان از پروژه اکساگون

رونمایی کرده است. شهر پست  2030 ي بلندپروازانه متعددي در قالب چشم اندازهاپروژه از ي اخیرهادر سال نعربستا

کیلومتر در سواحل دریاي سرخ در حال احداث  170این شهر به طول مدرن و قرن بیست و یکمی نئوم یکی از آنهاست.

از تاسیس بزرگترین  اخیرا دولت این کشور شود.می قتصادي و گردشگران گشودهالن اابه روي فع 2024است و از سال 

نخستین  ه اکساگون به عنوان بخشی از شهر هوشمند نئوم خبر داد. در این مجتمع صنعتیمجتمع صنعتی شناور موسوم ب

آب، تولید غذاي پایدار، سالمت و  حوزه انرژي پایدار، نواوري در ایجاد خواهد شد. ال یکپارچه تامین کاالمزنجیره کا

  فناوري دیجیتال در کانون این مجتمع قرار دارند. 

لجستیک  نقش کلیدي را درکوشد می گیرد. عربستانمی هانی از مسیر دریاي سرخ صورتدرصد تجارت ج 13حدود 

 آماده گیرد. افزون بر این و در سطح کالن، عربستان خود را براي عصر پسا نفت تجارت جهانی در این مسیر بر عهده

کند. می البن یک هدف کلیدي دنرا به عنوا و کربن زدایی از آن اقتصاد خود متنوع سازي کند. در همین راستامی

  منجر شده است.  بت فزاینده با امارات عربی متحدهي عربستان به رقاهاکوشش
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  بازگشایی منطقه تجارت آزاد سوریه و اردن 

به عنوان بخشی از روند بازگشت  اقدامسال منطقه آزاد مشترك میان سوریه و اردن بازگشایی شد. این  6اخیرا و پس از 

 و از منظري دیگر متنوع سازي شرکاي تجاري این کشور و کمک به بازسازي اقتصادي آن صورت جهان عربسوریه به 

نطقه آزاد م نیا تیریمدکوشند با تجدید روابط با دمشق از نفوذ تهران بر این کشور بکاهند. می . کشورهاي عربیدگیرمی

و طرسوس  هیبنادر الذق یمنطقه پل ارتباط نیداده اند برعهده دارد. ا لیکه دو کشور تشک یشرکت مشترکرا  يهکتار 650

اردن،  يهاکوشش نیاز ا شیاست. پ انهیخاورم یعرب يکشورها برخی عراق و با ریمس نیاز ا با بندر عقبه اردن و هیسور

متحده را قانع کرد  االتیا کند به ثمر نشست. اردنمی عبور هیسور ریکه از مس یخط لوله عرب يایاح يلبنان و مصر برا

  . دینما یخط لوله چشم پوش نیفعال در ا يهاشرکت میتا از تحر

  میلیارد دالري ترکیه و لیبی 2,3تجارت 

رسد این کشور منافع می اما به تدریج به نظر مداخله ترکیه در لیبی همواره مناقشه برانگیز بوده است.اخیر ي هادر سال

دهد در سال جاري می مارهاي جدید دولت ترکیه نشاندر این کشور به دست آورده است. آ اقتصادي مهمی از مداخله

  میلیارد دالر رسیده است.  2,3درصد رشد کرده است و به  43تجارت این کشور با لیبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

انجامد. می روز به طول 3ین دو کشور تنها حمل و نقل کاال از مسیر دریایی بلیبی از موقعیت استراتژیکی برخوردار است. 

ت قیمو  دسترسی زمینی خواهد داشت. منابع انرژي قابل توجه اییکشور آفریق 53مهمتر آنکه ترکیه از مسیر لیبی به 

و دولت ترکیه جذاب کرده است. دولت مورد حمایت سازمان ملل در  هاي انرژي نیز لیبی را براي شرکتهاپایین حامل

  کند. یم ترکیه به شدت اتکاي امنیتی دارد و ترکیه از این اهرم در راستاي توسعه نفوذ اقتصادي خود استفادهلیبی به 
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  ي تازههاداده

  روند احیاي تجارت در مناطق مختلف

تجارت جهانی در مناطق مختلف و البته به درجات متفاوت دارد. آنگونه که نقشه ذیل  گزارش جدید آنکتاد نشان از احیاي

در خاورمیانه  ،2020و  2019در مقایسه با مدت مشابه در  2021در سه ماهه سوم سال  دهد روند رشد تجارتمی نشان

  از اغلب مناطق دیگر بیشتر بوده است. 

  احیاي تجارت جهانی روند -1 شکل

  

  روند رشد موانع غیرتعرفه اي در مناطق مختلف جهان 

همان گونه که  دهد.می ي اخیر را نشانهاي صندوق بین المللی پول روند تحول در موانع غیرتعرفه اي در دهههاداده

ه ت، موانع غیرتعرفه اي اروپا بیشترین کاهش را در قیاس با سایر مناطق داش2015تا  1970دهد از دهه می نمودار نشان

پاسیفیک همچنان باال مانده است و تغییر چندانی نکرده است. موانع -سیااست. در مقابل موانع غیرتعرفه اي کشورهاي آ

  غیرتعرفه اي کشورهاي خاورمیانه نیز چندان تغییر نکرده است.
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  روند تحول در موانع غیرتعرفه اي در مناطق مختلف جهان-2نمودار

  

  رشد پرشتاب خدمات داده محور در تجارت جهانی خدمات

در ه کرده است. ئي جالبی در مورد رشد خدمات داده محور در کلیت تجارت خدمات اراهاداده جهانیگزارش جدید بانک 

درصدي  50و سهمی  سرعت رشد یافته تجارت خدمات به رشد خدمات داده محور در کلیت ،2018یک دهه منتهی به 

  در تجارت جهانی خدمات به دست آورده است. 

  2018-1990محور در تجارت جهانی خدماتروند رشد خدمات داده - 3 نمودار
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  توسعه ملل متحد در مورد آینده اقتصاد افغانستان  برنامهگزارش هشداردهنده 

کند. می کومت طالبان را پیش بینیحستان تحت نوعی فروپاشی اقتصادي در افغانتوسعه ملل متحد  برنامهگزارش جدید 

 20درصد سقوط خواهد کرد و از  20احتماالً حدود  2021در سال افغانستان  یناخالص داخل دیتولبر مبناي این گزارش،

درصد  30حدود  2022روند سقوط در سال  نیا .دیخواهد رس 2021 انیدالر در پا اردیلیم 16به  2020دالر در  اردیلیم

د کنن يریدر جامعه جلوگ نازن تیفعال زکه طالبان همچنان ا یدر صورت ي این گزارش،هابراورد شده است.بر مبناي یافته

درآمد سرانه کشور حدود .ارائه شده خواهد بود ینیب شیاز پ شیب زیدرصد ن 5تا  3کشور  نیا یناخالص داخل دیسقوط تول

 يکسر .افتیکاهش خواهد  2022دالر در  350به  2020دالر در سال  500درصد سقوط خواهد کرد و از حدود  30

  .بودجه کشور دو برابر خواهد شد

 افتهی شدرصد کاه 50از آن  شینسبت به سال پ دالر خواهد بود که اردیلیم 3,2حدود  2021کشور در سال  نیواردات ا

 يگذار هیسرما زانیم .خواهد داشت يجد یمنف راتیتاث يو انرژ ییواردات بر مصرف مواد غذا يدرصد 50کاهش  .است

 ریپس از آن به ز يهادر سال و افتیکاهش خواهد  ندهیدر سال آ دالر اردیلیم کیدالر به  اردیلیم 3کشور از  نیدر ا

 29به  2019درصد در سال  15,2کشور از  نیمردان ا تیجمع انیدر م يکارینرخ ب .دالر افت خواهد کرد اردیلیم کی

  .افتیخواهد  شیافزا 2022درصد در سال 

در افغانستان حضور میدانی داشته است، اطالعات وسیعی از این  ي جنگهاسازمان ملل نهادي است که در همه سال

کند. این گزارش سازمان را باید فراتر از یک می یی را منتشرهاکشور در اختیار دارد و به طور منظم در مورد آن گزارش

  کار تحقیقاتی در نظر گرفت. 

کند براي بخش خصوصی ایران هشدار دهنده است. زوال می ش از آینده اقتصاد افغانستان ترسیمتصویري که این گزار

اقتصاد افغانستان به معناي از دست رفتن یکی از بازارهاي کلیدي ایران در محیط همسایگی است. توجه به واقعیات در 

 ل توجه و در دسترس براي بخش خصوصی ایرانحال تغییر در این کشور اهمیت دارد. افغانستان مانند گذشته بازاري قاب

   نخواهد بود.


