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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
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 مقدمه

یزان در دههی این کشور به کمترین مالمللبینموقعیتی دوگانه دارد. از یکسو ارتباطات  المللبینایران در اقتصاد سیاسی 

 المللبینی اسبه صورتی مضاعف از تحوالت در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سی کشور هاي اخیر رسیده است. از دیگر سو

ورد م رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک ایران را ،"پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش شود.میثر أمت

و موقعیت  بر دیپلماسی اقتصادي تأثیرگذارياز منظر  . در این قالب رویدادهاي کلیديدهدمیبحث و بررسی قرار 

 گلچینی از تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و ،در این گزارشگیرند. میژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار 

  ند.امحیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته ايمنطقه
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  الیه جهانی  پایش تحوالت در-1

  کمربند و راه چین ابتکارکالن اتحادیه اروپا براي رقابت با  استراتژيتدوین  .1-1

یی که در درون این هاو بحث مگا پروژه ابریشم چین زنی در مورد رویکرد اتحادیه اروپا بهها بحث و گمانهپس از مدت

اي اتحادیه شور باالخره ،کالن ژئواکونومیک این اتحادیه مطرح شد چشم انداز واتحادیه در مورد تقویت اتصاالت زیرساختی 

یون و کمیسمنتشر کرد "اروپاي تنیده در جهان"تحت عنوان  کالن اتحادیه در این حوزه را استراتژي 2021اروپا در جوالي 

   .طراحی نقشه راه این ابتکار نمود مأمورمایندگی عالی این اتحادیه را ن واروپا 

یه طراحی شده ایدئولوژیک اتحاد واین ابتکار آشکارا در راستاي رقابت با ابتکار کمربند و راه چین این و بر بنیان منافع مادي 

در  رااین بلوك همگاي تقویت موقعیت در ابتداي این سند از لزوم رویکرد ژئواستراتژیک و بلندمدت اتحادیه بر .است

این طرح  ؛نداآن تعریف شدهي اروپایی در کانون هاارزشو حراست از منافع مادي و ي جهانی سخن گفته شده هازیرساخت

به دیگر  ؛به عنوان بخشی از رویکرد کلی اتحادیه به تجارت جهانی و مقابله با تغییرات آب و هوایی تعریف شده استکالن 

  گیرد. میقرار  2030سخن این استراتژي به عنوان بخشی از دستور کار توسعه پایدار اتحادیه اروپا در افق 

کاهش وابستگی  ،ي ارزشهاکمک به متنوع کردن زنجیره ،پذیري اتحادیه اروپااین ابتکار استراتژیک با هدف بهبود رقابت

، امن پذیرسیستم دیجیتال انعطافاکوو پاسخگویی به نیاز جامعه جهانی به یک استراتژیک به ویژه در حوزه مواد خام حیاتی 

  شود.میطراحی  ي انسانیهاارزش و منطبق بر

 ،گاهی داردآی ي عظیم در حوزه اتصاالت زیرساختهامالی پروژه تأمیني هااتحادیه اروپا به چالش شده که تأکیددر این سند 

شروز را به عنوان پی ي قانونی و مقرراتی بههای و چارچوبالمللبیناز همین رو بنیان گذاشتن هنجارهاي و استانداردهاي 

رویکرد خود در زمینه در  از همین رو .دهدقرار می تأکیدرد مو یی براي جذب سرمایه بخش خصوصی در این حوزههاشرط

یی با استانداردهاي هاایجاد زیرساخت گذاري دردر زمینه سرمایه 7مورد توجه گروه  استانداردهاي ،هامالی این پروژه تأمین

  .دهدمیمورد توجه قرار را  جهانی

مشترك به ویژه ي هاو ارزشاتحادیه اروپا در این طرح مشارکت با کشورهاي داراي منافع  افزون بر این بر مبناي سند،

ي زیرساختی با های در اجرایی کردن پروژهالمللبینهاي سازمانو نیز  آمریکان و ایاالت متحده آهمجموعه آس ،هند ،ژاپن

  قرار داده است.  تأکیدرا مورد  نداهاستانداردهایی که کشورهاي صنعتی تعریف کرد

ار تا دستور ک شوراي اروپا کمیسیون اروپا و نمایندگی عالی این اتحادیه را موظف کرده ،اجرایی شدن این طرحاز منظر 

 .نهادهاي مالی و بانکی مشورت گیرند ،هاي عضوفراهم آورند و در این مسیر از دولت 2022را حداکثر تا بهار  آنجرایی ا

 2022شوراي اروپا از کمیسیون اروپا و نمایندگی عالی این اتحادیه خواسته است تا در راستاي اجرایی شدن این طرح تا بهار 

   :اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند

   ،2022ات حیاتی در پهنه جهانی و نحوه اجراي آنها تا سه ماهه نخست تأثیري کلیدي و داراي هاتعریف پروژه -

  ،هاتعریف و تدوین اولیه پروژهبراي المللی پول و بانک جهانی تقویت تعامالت منظم با صندوق بین -

  ،هاطراحی نقشه راه اجرایی پروژه -
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  ،2027تا  2021ي هادر ساختار بودجه اتحادیه اروپا طی سال ي جدید اتصاالت زیرساختی براي قرار گرفتنهاتعریف پروژه -

  ، از منابع اتحادیه اروپا و بخش خصوصی و مطابق با الزامات پیمان پاریس هامالی این پروژه تأمینهاي ارائه طرح -

ادیه در اتح هاشرکتبه  همشاور مکانیسم ها از طریق ایجاد یکمالی و اجراي پروژه تأمینشویق بخش خصوصی به ت -

   ،اروپا

   ،ي اتصاالت زیرساختیهاگذاري در پروژهها براي سرمایهالعات مفصل و دقیق به شرکتاط ارائه -

گذاري رمایهي سهافرصت و نیزتدارکات دولتی  تأمیندسترسی منصفانه به بازارها و  ،هی به رقابت منصفانهدتالش براي شکل -

  ،مستقیم خارجی براي بخش خصوصی اتحادیه اروپا در کشورهاي ثالث

  .حمایت افکار عمومی از آن و دهی به روایتی منسجم و مورد پذیرش اعضاي اتحادیه اروپا براي اجرایی شدن این طرحشکل -
  

  سیاق بایدن : حمایت گرایی بهکمپین خرید کاالي امریکایی .1-2

ي اخیر بیش از پیش به هااین دولت در ماه .کندمیاي حمایت طور فزایندهبه  کمپین خرید کاالي آمریکایی را ،دولت بایدن

ایجاد شرایط جدید  ،یکی از این راهکارها .سوي یافتن راهکارهایی جهت حمایت از کاالهاي آمریکایی سوق یافته است

کشور عضو  164اعد سازمان تجارت جهانی که قو گرچه بر مبناي .براي خرید کاالهاي آمریکایی از سوي دولت فدرال است

 ،تدارکات دولتی تأمیناما در مورد  ،در نظر گرفته شود هاتوسط کشور قواعد و مقررات رقابتباید  ،شوندآن محسوب می

  .را باز گذاشته است هاسازمان تجارت جهانی دست دولت

امضا کردند  1994تحت عنوان موافقتنامه عمومی تدارکات در سال اي موافقتنامهکشور عمدتاً توسعه یافته در این زمینه  48

در قالب این موافقتنامه نوعی قواعد تجارت آزاد در این حوزه نیز به صورت  .آن را مورد بازبینی قرار دادند 2012و در سال 

چین  .تدارکات دولتی خود را به روي سایرین گشودند تأمینها به صورت نسبی بازار دولت و نسبی در نظر گرفته شده

ارزش بازار تدارکات دولتی ند. انبودهي عضو پذیراي چین هاست اما دولتدرخواست عضویت در این موافقتنامه را ارائه داده ا

  .تریلیون دالر است 1,5کشور حدود  48این 

یی براي خرید هامصوب کرده است و در قالب آن اولویت 1933 سال ایاالت متحده که قانون خرید کاالهاي آمریکایی را در 

دارکات دولتی ت تأمینهزینه  .کوشد این قانون را زنده کندمیحاال  ،کرده کاالهاي آمریکایی در دوایر دولت فدرال مشخص

کرده است  تأکیداز روزهاي ابتدایی روي کار آمدن  ندولت باید .شودمیمیلیارد دالر برآورد  600ایاالت متحده ساالنه حدود 

آمریکایی  هايکتشر شود و در مابقی نیز نقش تأمینهاي آمریکایی میلیارد دالر از این میزان باید از شرکت 200 که حدود

  .اتحادیه اروپا شده استو این امر باعث نگرانی کانادا  ؛و درصد استفاده از کاالها و خدمات آمریکایی افزایش یابد

 کشورین ابه طور فزاینده روابط  ي چین براي عضویت در این موافقتنامه به جایی نرسید. از دیگر سوهاکوششاشاره شد که  

هاي اخیر مسیر ایاالت متحده را در زمینه چین نیز در ماه .شودمیدچار مشکل  تجارت سیاست وبا ایاالت متحده در حوزه 

ي دولتی و مراکز دولتی این کشور هاصفحه به شرکت 75 یدولت چین اخیراً دستورالعمل. تدارکات دولتی در پیش گرفته است

  .تدارکات دولتی وضع کرده است تأمینقواعد جدیدي در زمینه  ،اندآن دست یافتهي غربی به نسخه از هاخبرگزاريکه 
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از  .در این حوزه را نداردجدید و حمایت گرایانه این کشور حق قانونگذاري  ،بر طبق تعهدات چین به سازمان تجارت جهانی 

چین  ذاري محدود کنندهگقاعده معتقدند برخی ،زون بر اینافهمین رو دولت چین دستورالعمل جدید را منتشر نکرده است. 

د. در قالب این شود که در دوره ترامپ به امضا رسیمیدر این حوزه نقض توافق تجاري چین و ایاالت متحده محسوب 

مازاد بر صادرات معمول آمریکا به این کشور،  يمیلیارد دالر کاال 200، 2021و  2020ي هاتوافق چین متعهد شده طی سال

  ي آمریکایی کاال و خدمات دریافت نماید. هاشرکت از

ین بسهمی در خرید این کاالها و خدمات باید  هاشده است که شرکت تأکیدمشخص شده و  آیتم 315در این دستورالعمل  

هاي دولتی ملزم به شرکت بخش اعظم کاالهایی که .هاي چینی در نظر گرفته شودشرکت برايدرصد  100درصد تا  25

بر  .کنندمیي آمریکایی و اروپایی به چین صادر هاکاالهایی است که شرکت ،نداداخلی شده تأمینآنها از زنجیره  تأمین

شبکه در میلیارد دالر از آمریکا واردات داشته است که بخش اعظم این واردات  124چین حدود  2020مبناي آمارهاي سال 

 هکبه عنوان مثال در حوزه تجهیزات پزشکی و پاسخگوي نیازهاي آنان بوده است.  صورت گرفتهي دولتی چین هاشرکت

میلیارد دالر صادرات داشته  47حدود  2018ایاالت متحده در سال  ،گیرندمیبسیاري از اقالم آن ذیل قانون جدید چین قرار 

کند آن میشی که دستورالعمل جدید ایجاد سخن چال، به دیگر ؛دالر راهی چین شده استمیلیارد  4,4است که از این میزان 

این توافق سپري فاز نخست  ماندرصد ز 80اکنون . دهدمیکه توان چین براي واردات بیشتر از ایاالت متحده را کاهش 

برخی  .از آمریکا را عملیاتی کرده است يمیلیارد دالر 200درصد از تعهدات خود مبنی بر واردات  60چین تنها  ،شده است

و در اجالس گروه  2021نوعی اهرم سازي براي مذاکرات پیش رو بین رهبران دو کشور در پاییز  دستورالعمل جدید دندمعتق

لت چین ود برخی بر این باورند که ،از آنجا که این دستورالعمل جدید انتشار عمومی پیدا نکرده است تواند باشد.مینیز  20

و به عنوان یک اهرم مذاکراتی در برابر ایاالت متحده و اتحادیه اروپا آن را به تناسب  تواند در آن تغییراتی را ایجاد نماییدمی

   .شرایط مورد استفاده قرار دهد

و  خیراًاتدارکات دولتی داشته،  تأمینحوزه  هاتحادیه اروپا که به طور تاریخی رویکردي بازارمحور ب افزون بر چین و آمریکا،

ه تدارکات دولتی در کمیسیون اروپا مورد بحث قرار داد تأمینین قوانین جدیدي را در زمینه رقابت فزاینده با چ تأثیرتحت 

هاي اروپایی در در قالب این قوانین در صورتی که شرکت .شودمیبه اجرا گذاشته  2021قوانین جدید تا پایان سال  .است

 هاتدارکات دولتی مورد نیاز اروپایی تأمیني آن کشورها براي هاشرکت ،بازارهاي کشورهاي دیگر مورد تبعیض قرار گیرند

  تبعیض مواجه خواهند شد.  با
  

  گیرندآزاد را از سر میتجارت  هند و اتحادیه اروپا مذاکرات .1-3

ی دارند. للالمبینشوند و منافع کلیدي مشترکی در نظم در حال گذار شرکاي ژئوپلتیک محسوب می، هند و اتحادیه اروپا

سترش اي گروابط سیاسی دو طرف را به طور فزاینده ،اشتراك آنها در هنجارهاي دموکراتیک و نگرانی مشترك از ظهور چین

  داده است.

اند. از همین رو مذاکرات براي انعقاد اي براي یکدیگر بودهطرف شرکاي پیچیده دو ،گذارياما در حوزه تجارت و سرمایه 

  هنوز در سرانجامی نیافته است. طرفین که از حدود دو دهه پیش آغاز شده،موافقتنامه تجارت آزاد میان 
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دولت هند در ابتداي ماه اوت اعالم کرد با اتحادیه اروپا براي از سرگیري مذاکرات تجارت آزاد به توافق رسیده است. در دور 

این مذاکرات مسیر پر پیچ و خمی را طی خواهد کرد. منافع مشرك رو به گسترش در حوزه ژئوپلیتیک دو  جدید نیز احتماالً 

  کند. میکند، اما منافع متفاوت و متعارض اقتصادي، نیل به توافق را پیچیده میطرف را به هم نزدیکتر 

حمایت گرایی در سیاست تجاري این  متعهد است، اًهند کشوري است که به حاکمیت و استقالل استراتژیک خود عمیق

اي کشور همواره وجود داشته و در حوزه مسائل جدید همچون حقوق نیروي کار و تغییرات آب و هوایی که به طور فزاینده

  گیرد. میدر نقطه مقابل کشورهاي صنعتی به ویژه اتحادیه اروپا قرار  ،کنندمیدر تجارت جهانی اهمیت پیدا 

کرد که هند در گشودن بازار میاستدالل  ر پیشین مذاکرات تجارت آزاد میان طرفین، از یک سو اتحادیهدودر به لحاظ فنی 

کرد که اتحادیه اروپا در دسترسی به بازار میهند استدالل ، خود در حوزه لبنیات و خودرو غیرمنعطف است و از دیگر سو

ي تجارت آزاد با هاکوشد در موافقتنامهمیاین اتحادیه اروپا  دهد. افزون برمیانعطاف به خرج ن بلوك اقتصاديخدمات این 

هاي تجاري نماید، در حالی که نامهحقوق نیروي کار و استانداردهاي زیست محیطی را وارد موافقت هاکشورها و مجموعه

غییرات آب ت ،ند. فراتر از ایناشوند و علیه رقابت آزاد و منصفانهمحسوب میاي تعرفهاین موارد نوعی موانع غیر ،از منظر هند

ي ناشی از هاخواهد محدودیتتعارض دو طرف است. اشاره شد که هند کشوري در حال توسعه است و نمی و هوایی نقطه

 کوشد تا تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک موضوع کلیديپیمان پاریس را به راحتی بپذیرد در حالی که اتحادیه اروپا می

  ي تجاري مد نظر قرار دهد.هاجی خود و در موافقتنامهدر تجارت خار

ي هند هاگذرد از یک سو تعرفهدر بیش از ده سالی که از توقف مذاکرات تجارت آزاد میان دو طرف می ،افزون بر این 

در بازار  دافزایش پیدا کرده است و کاهش آنها در قالب موافقتنامه جدید بیش از گذشته دشوار شده است و از طرف دیگر هن

ن به ویژه ویتنام مواجه است. ویتنام با اتحادیه اروپا آاروپا و دسترسی به بازار اروپا با رقباي قدرتمندي همچون مجموعه آسه

  موافقتنامه تجارت آزاد امضا کرده است.

رود، همپوشی یمبه شمار  هامجموعه برخی معتقدند از آنجا که منافع ژئوپلیتیک پیشران اصلی روابط کشورها و ،با وجود این 

فزاینده منافع سیاسی هند و اتحادیه اروپا، بویژه نگرانی مشترك آنان از چین زمینه الزم را براي انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد 

تحادیه است. مجموع تجارت ین ادهمین شریک تجاري ا ،سومین شریک تجاري هند و هند ،فراهم خواهد آورد. اتحادیه اروپا

میلیارد یورو بوده است. مجموع سرمایه گذاري مستقیم خارجی اتحادیه  100حدود  2019و خدمات میان طرفین در سال کاال 

  میلیارد دالر است. 7ه حدود یسرمایه گذاري مستقیم خارجی هند در اتحاد میلیارد دالر و 75در هند حدود 
  

  پاکستان -نارضایتی چین از روند اجراي پروژه کمربند اقتصادي چین .1-4

 وعدهدر قالب این پروژه چین  .شودمیابریشم محسوب  و راهمهمترین پروژه ابتکار کمربند ، پاکستان-کریدور اقتصادي چین

در  .گذاري کندي مختلف پاکستان به ویژه حوزه انرژي سرمایههاسال در زیرساخت 35میلیارد دالر به مدت  70داده حدود 

 دولت پاکستان خواسته تا مدیر ایناز از این رو  .ین پروژه چندان رضایت نداشته استهاي اخیر چین از روند پیشرفت اماه

وند اجرایی ر است ودستیار ویژه نخست وزیر این کشور ، پاکستان-پروژه کریدور اقتصادي چینمدیر  .پروژه را تغییر دهد

  .کندمیرا در باالترین سطح دولت هماهنگ  هاشدن پروژه
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کرد عملز اابراز نارضایتی دولت چین  با .تان این مسئولیت را بر عهده داشتهاي بلندپایه ارتش پاکسپیش از این یکی از ژنرال

ولید انرژي تي هاپروژه اشاره شد که .اکنون یکی از بازرگانان نزدیک به عمران خان این مسئولیت را برعهده گرفته استاو 

تولید انرژي براي ي چین در پاکستان هاگذاريدرصد سرمایه 70 دارند. حدوددر کانون کریدور اقتصادي چین و پاکستان قرار 

  .گیردصورت می و حل معضل ساختاري انرژي این کشور

که در قالب کریدور اقتصادي مگاوات برق  3600با توان تولید حدود پروژه تولید برق در این کشور  5 ،هاي اخیردر ماه 

ر به ي اخیهاافزون بر این براي نخستین بار در ماه .ندابا مشکالت جدي مواجه شدهدر روند اجرا قرار دارند پاکستان -چین

یر پروژه تحت فشار مدتغییر  ،برخی .در این حمله کشته شدند چین شهروند 9خودروي حامل مهندسین چینی حمله شد و 

  ند. اهبه پاکستان برشمرد هاي از تسلط چین بر این پروژه و دیکته کردن سیاستان را نشانهچی
 

  ايمنطقهپایش تحوالت در الیه -2

  پیامدهاي ژئواکونومیک شگفتی راهبردي در افغانستان  .2-1

هنوز  ود.باما سقوط برق آساي آن بی شک شگفتی راهبردي  کمابیش روشن بود.دولت افغانستان در مسیر زوال قرار گرفتن 

توان چند نکته را با احتیاط طرح کرد. می براي قضاوت در مورد پیامدهاي ژئواکونومیک این شگفتی راهبردي زود است. اما

در افغانستان  منافع ژئواکونومیک مهمیپاکستان مهمترین برنده تسلط طالبان بر سپهر سیاسی افغانستان است. پاکستان 

دهی کلحاکی از ناامیدي دهلی از ش چابهار بی معنا گردد. تعطیلی سفارت هند در افغانستان نیزکوشد مسیر می دارد و احتماال

به مناسباتی جدید با طالبان است. پاکستان مسیر جایگزینی تحت عنوان کریدور فراافغان براي دسترسی کشورهاي آسیاي 

دولت طالبانی این طرح اجرایی شود. خط لوله  اکوشد بمی است و احتماال در شرایط جدید همرکزي به کراچی طراحی کرد

به تدریج اجرایی شود. افزون بر این تواند در فضاي باثبات دولت طالبان پیش مقدمات آن فراهم شده می هاتتاپی که مد

یی از تمایل به حضور اقتصادي گسترده در افغانستان جدید بروز داده است. پاکستان مهمترین شریک چین در هاچین نشانه

  افغانستان خواهد بود. 

المللی با آنان محتاطانه به معناي عادي شدن روابط آنان با جامعه بین المللی نیست. جریان اصلی جامعه بین اما تسلط طالبان

المللی احتماال کاهش خواهد یافت. هاي جامعه بیندر میان نیست. کمکسخنی از شناسایی برخورد کرده است. هنوز 

ر آنکه خروج مهمت احتماال براي کمک قابل توجه به آنان نیاز به چراغ سبز واشنگتن خواهند داشت. متحدین عرب آمریکا نیز

ر مسیر د ی اقتصاد این کشور است. بنابراین طالبانرونق حداقلنظامیان آمریکا به معناي از دست رفتن یکی از منابع کلیدي 

هاي اقتصادي فراوانی مواجه خواهند بود. اما آنچه تا حدي روشن است آنکه پاکستان براي تسلط سازي جدید با چالشدولت

  کند.یر مفاقتصادي بر افغانستان جدید هم خواهد کوشید. وزیر خارجه پاکستان نخستین مقام خارجی است که به افغانستان س
   

  در جهان  5Gبازار بزرگ  س،شوراي همکاري خلیج فار .2-2

. در خواهد داشت 5G میلیون مشترك 62 موعه شوراي همکاري خلیج فارسمج 2026بر مبناي تحقیقات جدید، تا سال  

تعداد  2021تا پایان سال  بدل خواهد شد. 5Gبه دومین بازار بزرگ از لحاظ ضریب نفوذ این روند مجموعه شوراي همکاري 
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ال در دو س .شوندمیاضافه ن یهر روز حدود یک میلیون به مشترک د رسید.میلیون خواه 580در جهان حدود  5G ینمشترک

  به بیش از یک میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. 5Gآینده تعداد مشترکین 

ت وسیع حمای .بیشتري در جهان گسترش خواهد یافت با سرعت بسیاري پیشین هادر قیاس با نسل 5G ،بر مبناي برآوردها

 2019در سال  .کندمیآن ایفا به و تسهیل آن نقش کلیدي در دسترسی گسترده  5Gاز فناوري  شوراي همکاريهاي دولت

اغلب اعضاي  .امکان پذیر کرد در خدمات تجاري را 5Gاي بود که استفاده از شوراي همکاري خلیج فارس نخستین مجموعه

چشم اندازهاي  کلیدي در تحقق را به عنوان ابزاري 5Gین مجموعه به ویژه عربستان سعودي و امارات عربی متحده ا

منطقه شوراي  .نگرندمیبه آن  2030ها در افق و به عنوان شرط الزم براي متنوع سازي اقتصاد اندبرشمرده اقتصادي

گیگابایت در  18هوشمند را در جهان دارد که بیش از  تلفنهمکاري خلیج فارس باالترین میزان ترافیک دیتا به ازاي هر 

   .ماه است

ت . رقابتفعال در این حوزه واجد اهمیت بسیار اس يهامیلیارد دالري شوراي همکاري خلیج فارس براي شرکت 164بازار 

اي از بازارهاي که به طور فزاینده چینی و غربی بر سر این بازار در گرفته است. شرکت هواويي هاسختی میان شرکت

گیري کشورهاي این منطقه بهرهي بر این بازار یافته است. اابریشم دیجیتال تمرکز ویژه راهشود، در قالب میغربی رانده 

را ضروري و در  ي ابري و اینترنت اشیاهاگیري از سرویسسازي مصرف انرژي، بهرهحداکثري از این فناوري را در بهینه

  دانند. میراستاي استراتژي کالن متنوع سازي اقتصادها 
  

  کربن زدایی در جنوب خلیج فارس  .2-3

را اخیرا اعالم کرده است. این  2050هدف بلندپروازانه تبدیل شدن به کشوري با کربن صفر در سال  ،امارات عربی متحده

سایر کشورهاي شوراي خلیج دهد. میذاري را صورت گي نفتی است که چنین هدفهانخستین دولت در میان دولتکشور 

  اند.ي جدي مواجههااما این کشورها در این مسیر با چالش اندیی در این زمینه طراحی کردههافارس نیز برنامه

کشورهاي نفتی خلیج فارس از باالترین سرانه انتشار دي اکسید کربن برخوردارند که عمدتاً به دلیل تولید نفت، نرخ باالي 

خودرو محور آن است. تولید برق نیز در این منطقه به شدت آالینده محسوب  نقلوحملشهرنشینی این منطقه و سیستم 

درصد  44 ،2050تا سال  داده هرو امارات عربی متحده وعدر باالست. از همینسرانه مصرف برق در این منطقه بسیا. شودمی

احداث  ،2014از سال  بر اساس قانون در امارات، کند. افزون بر این تأمیني پاك هااز سبد انرژي خود را از انرژي

  ي سبز صورت گیرد.هاهاي جدید باید برابر مقررات و استانداردهاي ساختمانساختمان

حمل است. بخش نقلوحملوابستگی بیش از حد به خودرو در ساختارهاي در مسیر کربن زدایی ش دیگر این کشورها چال 

وابستگی به خودرو  کوشند تامیدهد. از این رو کشورهاي منطقه میدرصد کل آالیندگی در جهان را صورت  24حدود  نقلو

 را به عنوان یک شهر هوشمند و "ذا الین"سنتی را کاهش دهند. عربستان سعودي شهر جدید نقل وحملهاي و سیستم

میهزار شغل ایجاد  380 ،طراحی کرده و مدعی است با احداث آن در یک دهه آتی 2030بدون خودرو در قالب چشم انداز 

بخش نخست از پروژه بلندپروازنه شهر ، ا الینذپروژه افزاید. میمیلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی این کشور  48شود و 
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میلیارد دالر هزینه  500ي قرن بیست و یک حدود هااست که احداث آن، سازگار با محیط زیست و فناوري "نیوم"هوشمند 

   در بر خواهد داشت.

آالیندگی تمرکز بر انرژي براي کاهش میزان  از راهکارهاي مورد توجه این کشورها بویژه عربستان و امارات یکی دیگر

وب ی از پنج تولیدکننده بزرگ آلومینیوم در جهان محسکه یک به عنوان مثال شرکت آلومینیوم جهانی امارات خورشیدي است.

  کند. می تأمینمنبع خورشیدي  اعالم کرد که انرژي بخشی از تولیدات خود را از 2021شود، در می

از منابع تجدیدپذیر را  2030درصد الکتریسیته مورد نیاز خود تا سال  50 تأمینبراي اي عربستان سعودي برنامه بلندپروازانه 

 2019در سال  درصد 2/0ي تجدیدپذیر در سبد تولید الکتریسیته عربستان سعودي حدود هامطرح کرده است. سهم انرژي

هزار بشکه  580عربستان روزانه  د داد.خواهافزایش  درصد 50این رقم را به  2030تا  بوده است. این کشور مدعی است که

 تأمیني فسیلی در هادهد. نقش سوختمیالکتریسیته مورد نیاز خود در اوج مصرف در تابستان اختصاص  تأمیننفت براي 

، نداچالش دیگري که این کشورها با آن مواجهبرابر متوسط جهانی است.  14الکتریسیته مورد نیاز عربستان سعودي حدود 

درصد بوده است که باالترین نرخ رشد در جهان  627 هاتقاضاي برق در این کشوررشد  2019تا  2003ي هابین سال آنکه

  شود. میمحسوب 

ب تولید انرژي ها ایده تبدیل شدن این کشورها به ،با توجه به مزیت نسبی این کشورها در استفاده از انرژي خورشیدي

که بتوانند انرژي خورشیدي را تولید کنند و آن را در قالب شبکه جهانی برق به خورشیدي مطرح شده است، بدان معنا 

  ي چینی مطرح شده است. هاکشورهاي مختلف صادر نمایند. این ایده از سوي برخی شرکت
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ي کوتاه مدت را ایندهآدر میلیارد دالر  100به با روسیه افزایش حجم تجارت  هدف بلندپروازانه اخیراوزیر تجارت ترکیه 

 2020در سال خواهد رسید. میلیارد دالر  30به حدود  2021بر مبناي برآوردها حجم تجارت دو کشور در سال اعالم کرد. 

در . درصد کاهش یافت 17حدود  ،2019در پی فراگیري بحران کرونا حجم تجارت دو کشور نسبت به مدت مشابه در سال 

درصد در قیاس با سال گذشته رشد یافته است و واردات  35شش ماهه نخست سال جاري صادرات ترکیه به روسیه حدود 

  .درصد افزایش یافته است 44این کشور نیز 

نخست  در نیمه .دارد از منظر صنعت توریسم ترکیه نیز اهمیت کننده مهم انرژي، تأمینافزون بر بازاري بزرگ و روسیه  

  درصد بوده است. 13سهم روسیه در صنعت توریسم ترکیه  2021سال 

ه است. ي جدي مواجهایا با چالشؤتحقق این ربا وجود هدف گذاري بلندپروازانه ترکیه براي توسعه روابط تجاري با روسیه، 

  تمتوقف مانده اس همچنان 2017مذاکرات طرفین براي انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، از سال 

میلیارد  16,3 روسیه به عنوان مهمترین صادرکننده گاز به این کشور، 2020انرژي در کانون روابط دو کشور قرار دارد. در 

ه تدریج با بترکیه  به بازاری جنابا واردات فزاینده الالبته موقعیت روسیه در این حوزه  متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرد

، میلیارد متر مکعب رسید 3 درصد رشد به 144حده به ترکیه با صادرت گاز ایاالت مت ،2020 سال شود. درمیچالش مواجه 

با توجه ویژه به کوشد میترکیه  ي اخیر رو به کاهش بوده است.هادر حالی که واردات این کشور از روسیه پیوسته در سال
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۹ 

 

میلیارد دالري میان طرفین  100. نیل به روابط تجاري را متنوع سازي نمایدبه تدریج انرژي وارداتی خود، بویژه گاز  ،جیانال

  :دهدمید کاهش واردات گاز ترکیه از روسیه را نشان نمدت به سادگی میسر نخواهد بود. نمودار ذیل روي میانایندهآدر 

  

  دهندمیپاکستان و عربستان سعودي شوراي عالی هماهنگی تشکیل  .2-5

محوریت این اند. در راستاي گسترش روابط اقتصادي و تجاري، در مورد ایجاد این مکانیسم به توافق رسیده دو کشور اخیرا

 در شرایط فعلی اجرایی کردن راهکارهاست.ي توسعه روابط اقتصادي دو کشور هماهنگی در راستاي هاشورا جستجوي راه

حدود دو میلیون  .به این کشور است هاروند سفر پاکستانیهاي فوري پاکستان از عربستان سعودي تسهیل یکی از درخواست

هزار نفر از آنان اکنون در پاکستان به دلیل بحران کرونا امکان  480حدود . کنندمیپاکستانی در عربستان سعودي کار 

  . را ندارندبازگشت به سعودي 

درصدي  1,1و این کشور سهمی  میلیون دالر بوده 404، صادرات پاکستان به عربستان حدود 2019بر مبناي آمارهاي سال 

میلیارد دالر بوده  2,4ت. در مقابل صادرات عربستان به پاکستان در همین مقطع حدود از جذب صادرات پاکستان داشته اس

  شریک نخست وارداتی پاکستان قرار داده است.  10این کشور را در میان  و




