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قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي
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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

مترین میزان در کالمللی این کشور به سو 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"پایش تحوالت تجارت جهانی"هاي شود. سلسله گزارشالملل متأثر میبین

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

گیرند. در این گزارش، گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه جهانی موقعیت ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار می

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

  شودنامه تجارت آزاد جهان اجرایی میترین موافقتبزرگ

شود، از اول نامه تجارت آزاد در جهان محسوب میترین موافقتاي که بزرگنامه جامع همکاري اقتصادي منطقهموافقت

ترین ن و مهمآسهنامه که سال گذشته در میان ده عضو مجموعه آاجرایی خواهد شد. این موافقت 2022ژانویه سال 

هاي طیفی شرکاي تجاري آنان یعنی چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند امضا شد که در یک سال اخیر در پارلمان

میلیارد نفر با تولید ناخالص بیش  2,2بر  نامه که جمعیتی بالغاز این کشورها مورد تصویب قرار گرفته است. این موافقت

 2022ال هاي اخیر، از ابتداي سگیرد، پس از تصویب در پارلمان استرالیا و نیوزیلند در هفتهدر برمیتریلیون دالر را  26از 

  اجرایی خواهد شد. 

آغاز شد. چین همواره حامی این  2012اي از سال نامه جامع همکاري اقتصادي منطقهمذاکرات پیرامون موافقت

نامه مشارکت رساندن آن ایفا کرد. با خروج دولت ترامپ از موافقتنامه بود و نقش مهمی در به سرانجام موافقت

 اي را به پیش ببرد.نامه جامع همکاري منطقهفراپاسیفیکی، چین فرصت یافت موافقت

نامه مشارکت اي به بازگشت به موافقتنامه نداشته و در عین حال عالقهایاالت متحده تمایلی به مشارکت در این موافقت 

نامه، نشانه مهمی از نفوذ فزاینده تجاري و اقتصادي چین در فیکی نشان نداده است. اجرایی شدن این موافقتفرا پاسی

تر در گرایی گستردهدهد که ایاالت متحده به سمت حمایتشود. افزون بر این نشان میپاسیفیک محسوب می-آسیا

اي تجارت آزاد ندارد. نکته مهم دیگر در اي منطقههاي به پیوستن به مکانیسمتجارت خارجی در حرکت است و عالقه

هاي نامه، غیبت هند است. در مذاکرات سال گذشته، به دلیل اهمیت بازار هند، چین کوششآغاز اجرایی شدن این موافقت

ه تهاي هند از سوي کشورهاي مختلف پذیرفهاينامه صورت داد، اما پیش شرطبسیاري براي حضور دهلی در این موافقت

  نامه را رد کرد.نشد و نتیجتاً، این کشور الحاق به این موافقت

  شودزیرساختی تاریخ آمریکا اجرایی می گذاريترین سرمایهبزرگ

هاي ایاالت تریلیون دالري دولت بایدن براي بازسازي زیرساخت 1,2ها بحث و گفتگو، کنگره الیحه سرانجام پس از ماه

رال گذاري دولت فدترین سرمایهبایدن این الیحه وارد فاز اجرایی و بدل به بزرگي جو متحده را تصویب کرد. با امضا

  شود.هاي ایاالت متحده میدر زیرساخت

گذاري خواهد هاي این کشور سرمایهمیلیارد دالر در زیرساخت 550سال آینده  5در قالب این الیحه دولت آمریکا در  

ین گیرد. در اهاي انرژي تا پهناي باند را در بر میها، آب و سیستمي مختلفی از پلهاهایی که حوزهگذاريکرد، سرمایه

میلیارد دالر در  16سازي هزینه خواهد شد. افزون بر این، اي و پلهاي بزرگ جادهمیلیارد دالر براي پروژه 110قالب، 

ورت اند، صا بیش از اندازه بزرگ و یا پیچیدههاي معمول یگذاري و تأمین مالی به روشهاي بزرگ که براي سرمایهپروژه

هاي این کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند. افزون هزار مایل از بزرگراه 173خواهد گرفت. در وضعیت کنونی، 

  هزار پل در این کشور نیز وضعیت مطلوبی ندارند. 45بر این، 
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میلیارد دالر در حوزه ریلی  66نقل هزینه خواهد شد. ودر ایمنی حملمیلیارد دالر  11نقل، وبه صورت مجزا، در حوزه حمل

میلیارد دالر در بازسازي و توسعه شبکه  25 میلیارد دالر در توسعه بنادر و 11گذاري صورت خواهد گرفت. سرمایه

  خواهد گرفت.  صورت گذاريمیلیارد دالر در توسعه خودروهاي الکتریکی یا خودروهاي کم مصرف سرمایه 7فرودگاهی، 

هاي میلیارد دالر در توسعه قابلیت 50گذاري خواهد شد. افزون بر این، میلیارد دالر سرمایه 65در حوزه سیستم آبرسانی،  

میلیارد دالر  65شبکه آبرسانی براي مقابله با شرایط اضطراري در نظر گرفته شده است. در حوزه سیستم برق نیز 

  گذاري خواهد شد. توسعه شبکه سرمایه گذاري با هدف بهبود وسرمایه

 هاي زیرساختی در این حوزه دارد. از همینشکاف دیجیتالی یکی دیگر از معضالت ایاالت متحده است که ریشه در ضعف

  واهد شد. گذاري خمیلیارد دالر براي توسعه و بهبود زیرساخت پهناي باند با هدف کاهش شکاف دیجیتالی سرمایه 65رو 

هاي پروژه . افزون بر اینشوندیدولت فدرال محسوب م يگذاریهسرما یديکل يهاکر شده، بخشذ يبخش ها

مودار ن مجال پرداختن به آنها در این گزارش فراهم نیست. گذاري دیگري نیز در این قالب تعریف شده است کهسرمایه

  دهد. هاي تحت پوشش این طرح ارائه میذیل، تصویري از حوزه
  

  دولت فدرال يگذارهیتحت پوشش سرما يهاحوزه: 1نمودار 

  

  پیشرفت اندك در مذاکرات تجاري چین و آمریکا 

نماینده تجاري آمریکا اخیراً از پیشرفت اندك در مذاکرات تجاري با چین خبر داده است. چین و ایاالت متحده در اواخر 

دوره ترامپ به توافق موقتی، نوعی آتش بس در جنگ تجاري دو کشور دست یافتند. در قالب این توافق، چین متعهد شد 
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شود، ایاالت متحده وارد نماید. اکنون که این توافق به پایان خود نزدیک می میلیارد دالر کاال از 200، 2021تا پایان سال 

درصد تعهدات و  59انداز آینده روابط تجاري چین و آمریکا روشن نیست. در دوره این توافق، چین در سال نخست چشم

  درصد تعهدات را انجام داده است. 61در سال دوم 

خرید حجم قابل توجهی از کاالهاي ایاالت متحده در مدت باقیمانده این توافق  کوشد چین را وادار بهدولت بایدن می 

هاي کلیدي که عنوان کرده است. یکی از حوزه 2022نماید و این موضوع را به عنوان شرط تداوم این توافق در در سال 

رین تاخیر، چین همواره بزرگ اي بر آن دارد، فروش هواپیماي بوئینگ به چین است. در دههایاالت متحده تأکید ویژه

ین هاي اخیر، چشد اما در سالخریدار هواپیماي بوئینگ بوده است و تنها بازار تریلیون دالري این شرکت محسوب می

ها دستور داده است خرید خریدهاي خود را کاهش داده است. وزارت بازرگانی آمریکا مدعی است که دولت چین به شرکت

گذاري تواند به عنوان اهرمی مذاکراتی تلقی شود. مهمتر آنکه چین هدفکنند. این رفتار چین میاز بوئینگ را متوقف 

در نشست اخیر رهبران چین و آمریکا انجام داده است . 2025بلندپروازانه براي نیل به خودکفایی در صنعت هوایی تا سال 

نبود. ایاالت متحده عمدتا بر مسائل سیاسی با چین مجازي برگزار شد نیز سخن چندانی از تجارت در میان  که به صورت

بر این مبنا می توان گفت وضعیت توافق تجاري چین  متمرکز شد و طرف چینی واکنش تندي به این سخنان نشان داد.

 و آمریکا همچنان مبهم مانده است. البته در این نشست ایاالت متحده از چین خواست ذخایر استراتزیک نفتی خود را آزاد

قیمت نفت متعادل گردد. چین به این درخواست واکنش مثبت نشان داد. روشن است که این اقدام مشترك بر نماید تا 

  منافع ایران به عنوان تولید کننده مهم تاثیر منفی می گذارد. 

ضوعات کی از موگذارد. یبر روابط چین و ایران، تأثیرات مهمی بر جاي می آینده فاز نخست توافق تجاري چین و آمریکا 

یران هاي امطرح در مذاکرات منجر به این توافق و در فرایند رد و بدل کردن امتیازات میان طرفین نقش چین در تحریم

ها احتماالً حاضر به دادن امتیازات ها بود. اگر توافق جدیدي صورت گیرد، چینییا به بیان دیگر، دور زدن این تحریم

  خواهند بود. مهمی به آمریکا در این حوزه

  برگزاري نخستین مجمع اتحادیه اروپا و آسیاي مرکزي 

 15اخیراً نخستین مجمع اتحادیه اروپا و آسیاي مرکزي در بیشکک برگزار شد. در این اجالس که نمایندگانی از بیش از 

ورهاي اروپا و کش هاي گسترش همکاري میان اتحادیهکشور اروپایی و تمامی کشورهاي آسیاي مرکزي حضور داشتند، راه

آسیاي مرکزي در سه حوزه توسعه اقتصادي سازگار با محیط زیست، اقتصاد دیجیتالی و بهبود محیط کسب و کار مورد 

 نقلی و لجستیک این منطقه نیز مورد بحثوهاي حملبحث و بررسی قرار گرفت. افزون بر این، موضوع بهبود زیرساخت

  و بررسی قرار گرفت.

ضور کوشد در رقابت بر سر حاي تحت فشار استراتژي اقتصادي تهاجمی چین قرار دارد و میبه طور فزاینده اتحادیه اروپا 

هاي اخیر چین و روسیه در منطقه آسیاي و نفوذ در مناطق مختلف از بیجینگ عقب نماند. این در حالی است که در سال

ین ترین بازیگر ژئواکونومیک در اراستا، چین بدل به مهم اند. در همیناي از غرب پیشی گرفتهمرکزي، به طور فزاینده
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اقتصادي  کند بلکه با پیشبرد مگاپروژه اتحادیهمنطقه شده و روسیه نه تنها در ژئوپلیتیک منطقه نقش کلیدي ایفا می

بهام در مورد اکند در حوزه اقتصاد این منطقه نیز نقش کلیدي ایفا نماید. افزون بر این، با گسترش اوراسیایی سعی می

آینده افغانستان و آغاز موج جدید مهاجرت، اتحادیه اروپا بیش از گذشته به همکاري آسیاي مرکزي براي ایجاد ثبات در 

  افغانستان نیاز دارد.

هاي اخیر توجه بیشتري به منطقه آسیاي مرکزي نشان متأثر از افزایش نقش این دو قدرت بزرگ، اتحادیه اروپا در سال 

اتحادیه اروپا  2019تدوین شد. در سال  2007ست. نخستین استراتژي اتحادیه اروپا در قبال این منطقه در سال داده ا

استراتژي جدیدي در مورد آسیاي مرکزي تدوین نمود. در این استراتژي، کمک به توسعه آسیاي مرکزي در قالب مشارکت 

است و در این راستا حرکت تدریجی به سوي قواعد بازار  تر، مدرن و گسترده به عنوان هدف کلیدي برشمرده شدهقوي

هاي زیست محیطی و تروریسم و افزایش همکاري هاي مشترك همچون چالشاي همگرا و پایش چالشمشترك، منطقه

  هاي کلیدي برشمرده شده است. با کشورهاي آسیاي مرکزي براي توسعه صلح در افغانستان به عنوان هدف

هاي داخلی و خارجی، حمایت از هاي کشورهاي آسیاي مرکزي براي غلبه بر چالشت توانمنديافزون بر این تقوی

 گیري ازهاي همکاري، توسعه بهرههاي زیست محیطی به فرصتاصالحات اقتصادي در این کشورها، تبدیل چالش

  هاي تجدیدپذیر، توسعه یک بخش خصوصی کارآمد نیز در این استراتژي طرح شده است.انرژي

چالش اتحادیه اروپا براي گسترش روابط با این منطقه چندگانه است. نخست آنکه اغلب کشورهاي این منطقه به لحاظ 

هاي ایدئولوژیک مهمی با اتحادیه اروپا دارند. تمرکز اتحادیه آیند و تفاوتهاي اقتدارگرایی به شمار میهنجاري دولت

هاي شود. دوم آنکه چین بخش مهمی از ظرفیتها محسوب میي این دولتاروپا بر رشد و تقویت جامعه مدنی تهدیدي برا

ر این کوشد هژمونی خود داقتصادي منطقه را در اختیار گرفته است. سوم آنکه روسیه که به منطقه بازگشته است، می

بته سان نخواهد بود الهاي مشارکتی اتحادیه اروپا در این منطقه آمنطقه را احیا نماید. در چنین شرایط پیشبرد برنامه

هاي مهمی را در اختیار اتحادیه کوشش کشورهاي آسیاي مرکزي براي ایجاد توازن میان چین، روسیه و غرب فرصت

ادیه اروپا هاي اخیر، اتحروابط تجاري در سالدهد، با وجود افت دهد. همان گونه که جدول ذیل نشان میاروپا قرار می

  شود:اي آسیاي مرکزي محسوب میهنوز بازار بزرگی براي کشوره
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  2020-2018روند تحول در روابط تجاري اتحادیه اروپا و آسیاي مرکزي -1جدول شماره 

  هاي تجارت آزاد نامهدیپلماسی تجاري هند در مسیر موافقت

ا طیفی آزاد بنامه تجارت اخیراً وزیر صنعت و تجارت هند اعالم کرده است که این کشور پیشبرد سریع مذاکرات موافقت

نامه تجارت آزاد با امارات را روز آینده این کشور موافقت 100در  ر این قالب،از کشورها را در دستور کار قرار داده است. د

فارس نیز نامه تجارت آزاد با شوراي همکاري خلیجامضا خواهد کرد. افزون بر این، گروه کاري براي مذاکرات موافقت

  تشکیل شده است. 

ن هند اقدامات مقدماتی براي آغاز گفتگوهاي مشابه با بریتانیا، استرالیا، ایاالت متحده ،کانادا و اسرائیل را در دستور همزما

کار قرار داده است. دولت هند هدف بلندپروازانه افزایش حجم تجارت خارجی به یک تریلیون دالر را در دستور کار خود 

  داند. زاري مؤثر در این راستا میآزادسازي تجاري را اب قرار داده است و

دهد که دهلی نو منافع ژئوپلیتیک و مذاکرات تجارت آزاد نشان می افزون بر این، دقت در کشورهاي منتخب براي 

اسی تر با کشورهاي همسو، روابط سیدهی به روابط تجاري گستردهشکلکوشد با ژئواکونومیک را در هم تنیده است و می

تر، میان این کشور و نامه تجارت آزاد میان امارات و هند و در سطح وسیعماید. از این میان موافقترا نیز مستحکم ن

دهد که روابط اقتصادي هند با کشورهاي شوراي همکاري در سطحی بسیار فارس نشان میشوراي همکاري خلیج

  تر از ایران قرار دارد. تر و نهادینهگسترده

  اي تحوالت منطقه

  هاي کوچک و متوسط میلیارد دالري عربستان براي توسعه توانمندي شرکت 1,4ابتکار 

 هاي کوچک و متوسط و نیز افزایش ارتقاء جایگاهدولت عربستان اخیراً اعالم کرده است که در راستاي توسعه توان شرکت

تأمین مالی "شعار این ابتکار میلیارد دالر اختصاص خواهد داد.  1,4گانه فضاي کسب و کار هاي دهاین کشور در شاخص

انتخاب شده است که آشکارا هدف کلیدي توانمندسازي  "گذاري از ما، تولید از شماسرمایه "و  "از ما، تولید صنعتی از شما
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هاي داخلی در قالب در پنج بخش توسط شرکتمحصول  50دهد. در چارچوب این ابتکار، تولید ها را نشان میاین شرکت

  گیرد.گذاري مورد حمایت دولت این کشور قرار میسرمایه تأمین مالی و

وقعیت فارس و ارتقاء مها براي تبدیل شدن به هاب لجستیک و تجاري در منطقه خلیجهاي اخیر کوششعربستان در سال 

یکی از  به کوشد در یک دهه آینده ریاض رااین کشور در اقتصاد جهانی را افزایش داده است. در این راستا این کشور می

این کشور و نیز  2030انداز شهر نخست در کسب و کار جهانی تبدیل نماید. ابتکاراتی از این دست در راستاي چشم 10

  گیرد.تبدیل کردن آن به بازیگري کلیدي در اقتصاد جهانی صورت می

  آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان امارات و اسرائیل

نامه تجارت آزاد میان دو طرف را آغاز اسرائیل مذاکرات براي امضاي موافقت هفته گذشته مقامات تجاري امارات و 

کردند. در این مذاکرات تجارت کاال و خدمات، قواعد و مقررات تجاري، قواعد گمرکی، تدارکات دولتی، تجارت الکترونیک 

تجاري که احتماالً میان دو طرف  نامهو حفاظت از حقوق مالکیت معنوي در دستور کار قرار دارد؛ به دیگر سخن، موافقت

هایی بسیار فراتر از شباهت خواهد داشت، زیرا حوزه هاي تجارينامهمنعقد خواهد شد تا حدودي به نسل سوم موافقت

ند. کننده مهمی در روابط تجاري طرفین ایفا کنامه نقش تسهیلرود این موافقتگیرد. انتظار میتجارت کاالیی را در برمی

میلیون دالر  500لی که روابط دو طرف عادي شده است، حجم تجارت دوجانبه میان اسرائیل و امارات به در یک سا

میلیارد دالر را مدنظر  10افزایش یافته است. عالوه بر این، دو طرف هدف بلندپروازانه افزایش تجارت دو جانبه تا مبلغ 

  دارند.

  اقتصادي اوراسیا  امارات در پی ایجاد منطقه آزاد تجاري با اتحادیه

وزیر صنعت و تجارت روسیه اخیراً اعالم کرد که امارات عربی متحده پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاري میان این کشور 

و اتحادیه اقتصادي اوراسیا را در نشست اخیر کمیسیون مشترك اقتصادي این کشور با روسیه مطرح کرده است. افزون 

ش واردات از روسیه با هدف گسترش روابط با این کشور نیز شده است. اخیراً امارات استراتژي بر این، امارات خواستار افزای

هاي تجارت آزاد و ایجاد مناطق آزاد تجاري را با تعداد کوشد تا توافقنامهکند . این کشور میتجاري تهاجمی را دنبال می

اي تجارت آزاد در جهان پس از کرونا را هاب منطقهوان هرچه بیشتري از کشورها به امضا رساند تا موقعیت خود را به عن

  تثبیت نماید.

  هاي زیرساختی عراقپروژه کوشش ترکیه براي حضور گسترده تر در

یرساختی هاي زها براي در دست گرفتن برخی از پروژهاخیراً مقامات ترکیه در نشستی اقتصادي اعالم کردند که کوشش 

میلیارد دالر است. در واقع، در  17د. در حال حاضر حجم تجارت ترکیه با عراق، حدود در عراق را افزایش خواهند دا

  درصد افزایش یافته است.  27درصد به  20هاي اخیر سهم ترکیه از بازار عراق از سال

گذاري سازي نماید و در این راستا صدور خدمات فنی مهندسی و توسعه سرمایهکوشد صادرات به عراق را متنوعترکیه می

هاي عراق را مورد توجه قرار داده است. ترکیه به ویژه بر صادرات صنعتی به عراق تأکید دارد. در این راستا در زیرساخت
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ترکیه تسهیل فرآیند صدور ویزا و گسترش شبکه ریلی با عراق را مورد تأکید قرار داد. توسعه شبکه ریلی در عراق از نظر 

فارس نیز اهمیت دارد. مقامات ترك همکاري در حوزه نفت، معدن شوراي همکاري خلیج دسترسی گسترده ترکیه به بازار

 اند؛ در همین راستا، مقامات عراقیهاي کلیدي براي توسعه روابط اقتصادي با عراق برشمردهو کشاورزي را به عنوان حوزه

رکیه رد استفاده واقع نشده است، همکاري با تهاي کشاورزي در عراق هنوز مونیز با تأکید بر اینکه گستره وسیعی از زمین

اند و آن را براي تأمین نیازهاي داخلی عراق و صادرات محصوالت کشاورزي مفید بر در این زمینه را واجد اهمیت دانسته

 1975 اند. ترکیه از سالگذاري ترکیه در بخش معادن و نفت عراق نیز استقبال کردهاند. افزون بر این، از سرمایهشمرده

پروژه اقتصادي در عراق انجام داده است. مقامات اقتصادي ترکیه این سابقه را به عنوان نشانه مهمی  1034تاکنون، 

  اند.تمایل ترکیه و توان این کشور براي گسترش همکاري اقتصادي با عراق برشمرده مبنی بر

  2022احیاي خط لوله گاز عربی از ابتداي 

خبر داد. این خط لوله گاز را از مصر به اردن،  2022حیاي خط لوله گاز عربی از ابتداي سال ا وزیر نفت مصر اخیراً از

کرد اما از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، صادرات گاز آن متوقف مانده است. احیاي این خط با سوریه و لبنان منتقل می

اجرایی شدن این خط لوله گازي، نیازمند نادیده  گیرد.حمایت آمریکا و در راستاي کاهش نفوذ ایران در لبنان صورت می

ا هاي اخیر زمینه را براي حمایت آمریکهاي آمریکا علیه دولت اسد است. البی گسترده اردن و مصر در سالگرفتن تحریم

ارد میلی 10ها فراهم آورده است. شایان توجه است که ظرفیت صادرات گاز از طریق این خط لوله و نادیده گرفتن تحریم

  میلیون متر مکعب گاز به لبنان صادر خواهد شد.  60متر مکعب در سال است. از این میان، روزانه 

  هاي تازه داده

  ترین بازارهاي بالفعل و بالقوه براي صادرات ایران مهم

دهد که بازارهاي آسیایی و خاورمیانه از بیشترین پتانسل براي جذب صادرات المللی نشان میهاي مرکز تجارت بینداده

میلیارد دالر  3,5تواند ایران برخوردارند. در این میان چین باالترین پتانسیل را دارد و صاردات ایران به این کشور می

  افزایش یابد. 
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  ارهاي صادراتی ایرانمهمترین باز -2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2022انداز اقتصادهاي محیط همسایگی ایران در متغیرهاي کلیدي تأثیرگذار بر چشم

انداز اقتصادي ایران و همسایگان ارائه شده است. المللی پول متغیرهاي تأثیرگذار بر چشمدر گزارش اخیر صندوق بین

احیاي  را براي فارس بهترین موقعیتنفتی و بویژه شوراي همکاري خلیجدهد، کشورهاي همان گونه که نمودار نشان می

  انداز در کشورهاي غیرنفتی منطقه چندان روشن نیست.اما چشم دارند 2022اقتصادي در 
  

  متغیرهاي کلیدي تاثیرگذار بر چشم انداز اقتصادي محیط پیرامونی ایران -2جدول
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  آسیا در تجارت جهانی  موقعیت مسلط

انی را جه نقل دریایی به روشنی موقعیت مسلط آسیا و بویژه چین در تجارتوهاي گزارش تازه آنکتاد در مورد حملداده

 ها اختصاصدرصد کل تجارت جهانی که از مسیرهاي دریایی صورت گرفته به آسیایی 41، 2020دهد. در سال نشان می

گیرد. در نمودار ذیل به ویژه مقایسه موقعیت دریا صورت میدرصد کل تجارت جهانی از طریق  90داشته است. حدود 

  چین و ایاالت متحده قابل تأمل است. 

  

  موقعیت آسیا در حمل و نقل جهانی کاال-3نمودار 

  

  انداز رشد اقتصادي هندچشم

دهد المللی پول نشان میهاي صندوق بینانداز رشد اقتصادي هند، دومین اقتصاد در حال ظهور روشن است. دادهچشم

درصد برآورد شده است که باالترین میزان رشد در میان اقتصادهاي  8,5،  2022که رشد اقتصادي این کشور در سال 

ي یکی از سازوجهی نیز مواجه است که پیشبرد صحیح خصوصیهاي قابل تبزرگ خواهد بود البته اقتصاد هند با چالش

  هاي جهان را دارد. ترین بوروکراسیگراست و یکی از بزرگآنهاست. دولت هند بسیار مداخله
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  دانداز اقتصاد هنچشم-1شکل 

  


