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مقدمه 
ــور  ــن کش ــی ای ــات بین الملل ــو ارتباط ــه دارد. از یک س ــی دوگان ــل موقعیت ــی بین المل ــران در اقتصــاد سیاس ای
بــه کمتریــن میــزان در دهه هــای اخیــر رســیده اســت. از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت 
ــش  ــای "پای ــله گزارش ه ــود. سلس ــر می ش ــل متأث ــی بین المل ــاد سیاس ــی اقتص ــی و عملیات ــط روان در محی
تحــوالت تجــارت جهانــی"، رویدادهــای کلیــدی در محیــط ژئواکونومیــک ایــران را مــورد بحــث و بررســی 
قــرار می دهــد. در ایــن قالــب رویدادهــای کلیــدی از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت 
ژئواکونومیــک ایــران مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیرنــد. در ایــن گــزارش، گلچینــی از تحــوالت اخیــر در 

دوالیــه جهانــی و منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ایــران مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفته انــد.
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تحوالت جهانی

صنعتی شدن مجدد در دستور کار بایدن 

در یک ســالگی دولــت بایــدن ایــاالت متحــده می کوشــد برخــی صنایــع ایــن کشــور را احیــا نمایــد و زنجیــره 
عرضــه میکــرو چیپ هــا و باتری هــای الکتریکــی را بــه داخــل ایــن کشــور انتقــال دهــد. بــه دیگــر ســخن 
نوعــی از صنعتی شــدن مجــدد در دســتور کار دولــت بایــدن قــرار گرفتــه اســت. در یــک ســالی کــه از روی کار 
آمــدن دولــت بایــدن گذشــته ایــن دولــت عمدتــًا سیاســت تجــاری ترامــپ را ادامــه داده اســت بــدان معنــا کــه 
اولویــت را بــه حمایــت از طبقــه متوســط و نیــروی کار ایــاالت متحــده در برابــر هجــوم کاالهــای کشــورهای 

دیگــر داده و بــه  نظــام تجــارت چندجانبــه چنــدان روی خــوش نشــان نــداده اســت.  
ــارت آزاد،  ــه تج ــاد موافقت نام ــرای انعق ــا ب ــای بریتانی ــم تالش ه ــدن علی رغ ــت بای ــال دول ــک س ــن ی در ای
همــواره بــه ایــن کشــور پاســخ منفــی داده اســت. توافــق موقــت تجــاری بــا چیــن کــه بســیاری امیــدوار بــه 
احیــای آن بودنــد را تمدیــد نکــرده اســت و همچنــان وضعیــت جنــگ تجــاری چیــن و آمریــکا مبهــم مانــده 
اســت. همــکاری تجــاری ایــن کشــور بــا اتحادیــه اروپــا محتاطانــه و محــدود بــوده اســت. فراتــر از اتحادیــه 
ــاری  ــی تج ــدن دیپلماس ــت از فعال ش ــه حکای ــه ک ــای اولی ــم پیش بینی ه ــده علی رغ ــاالت متح ــا ای اروپ
ــه  ــن کشــور نه تنهــا ب ــداده اســت. ای ــه رغبتــی نشــان ن ــن زمین ــدان در ای ــن کشــور در آســیا می کــرد چن ای
موافقت نامــه مشــارکت فراپاســیفیکی کــه ترامــپ از آن خــارج شــد بازنگشــته اســت بلکــه دســتور کاری هــم 

ــداده اســت. ــه ن ــیایی ها ارائ ــا آس ــد ب ــه تجــاری جدی ــه موافقت نام ــرای شــکل دهی ب ب
 در یــک ســال گذشــته به ویــژه در ماه هــای اخیــر دولــت بایــدن توجــه بیشــتری بــه احیــای برخــی صنایــع 
ایــاالت متحــده نمــوده اســت. ایــن دولــت بــا راه انداختــن کمپیــن خریــد کاالهــای آمریکایــی و به ویــژه وادار 
کــردن دوایــر دولتــی بــه تأمیــن تــدارکات از شــرکت های آمریکایــی کوشــیده تــا صنایــع ایــاالت متحــده را 
تقویــت نمایــد، امــا در ایــن مســیر چنــدان موفــق نبــوده اســت زیــرا کشــورهای آســیایی و از جملــه چیــن در 
زمینــه کاالهــای بــا فنــاوری متوســط پاییــن مزیت هــای رقابتــی بســیار بیشــتری نســبت بــه ایــاالت متحــده 

دارنــد.
ــه  ــا نیم ــا ی ــره عرضــه میکــرو چیپ ه ــه زنجی ــر شــکل دهی ب ــدن ب ــت بای ــر دول ــای اخی ــج در ماه ه  به تدری
ــاالی  ــزوده ب ــت. ارزش اف ــده اس ــز ش ــده متمرک ــاالت متح ــل ای ــی در داخ ــای الکتریک ــانه ها و باتری ه رس
ایــن حوزه هــا، نگرانــی از تســلط چیــن در زمینــه تولیــد نیمــه رســانه ها و باتری هــای الکتریکــی و آشــفتگی 
ــا  ــط ب ــع مرتب ــای صنای ــا احی ــده ت ــث ش ــا باع ــران کرون ــد بح ــانه ها در پیام ــه رس ــه نیم ــره عرض در زنجی

ــرد.  ــرار گی ــدن ق ــت بای ــتور کار اقتصــادی دول ــاناها در دس نیمه رس
ــس از  ــی پ ــره ای یک ــی و ک ــی، ژاپن ــرکت های آمریکای ــر ش ــای اخی ــدی، در ماه ه ــن اولویت بن ــر از ای متأث
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ــد. شــرکت مایکــرون  ــرای تولیــد میکــرو چیپ هــا خبــر دادن دیگــری از ســرمایه گذاری در ایــاالت متحــده ب
ــا در  ــرو چیپ ه ــد میک ــرای تولی ــده ب ــه آین ــک ده ــارد دالری در ی ــرمایه گذاری ۱۵۰ میلی ــوژی از س تکنول
ایــاالت متحــده ســخن گفتــه اســت کــه نشــانی از کوشــش ها بــرای تبدیل شــدن ایــاالت متحــده بــه هــاب 
تولیــد میکــرو چیپ هــا در آینــده میان مــدت اســت. شــرکت سامســونگ در دســامبر 2۰2۱ از ســرمایه گذاری 
ــرال  ــی، جن ــای الکتریک ــوزه باتری ه ــت. در ح ــر داده اس ــزاس خب ــه در تگ ــن زمین ــارد دالری در ای ۱۷ میلی
موتــورز از ســرمایه گذاری ۴ میلیــارد دالری در میشــیگان بــرای تولیــد باتری هــای الکتریکــی خبــر داده اســت 
ــد  ــه می توان ــای شــمالی ک ــن حــوزه در کارولین ــارد دالری در ای ــا از ســرمایه گذاری ۱.3 میلی و شــرکت تویوت

زمینــه اشــتغال ۱۷۵۰ نفــر را فراهــم آورد ســخن گفتــه اســت.  
ــت،  ــیده اس ــداوم بخش ــی را ت ــت گرای ــیر حمای ــکارا مس ــده آش ــاالت متح ــدن، ای ــت بای ــالگی دول در یک س
ــر  ــرده و ب ــه پیــش ب ــر مبنــای حمایــت از نیــروی کار و طبقــه متوســط ایــن کشــور ب سیاســت تجــاری را ب
شــکل دهــی بــه زنجیــره عرضــه در داخــل آمریــکا در بخش هــای پیشــرو اقتصــاد جهانــی همچــون میکــرو 
چیپ هــا و باتری هــای الکتریکــی متمرکــز شــده اســت. احتمــااًل ایــن سیاســت تجــاری جدیــد تــداوم خواهــد 
یافــت و جهــان از عصــری کــه آمریــکا نظــام تجــارت جهانــی چندجانبــه را رهبــری می کــرد بیشــتر فاصلــه 

خواهــد گرفــت. 

چین در پی موافقت نامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس 

در هفته هــای اخیــر دیپلماســی اقتصــادی چیــن در خاورمیانــه شــاهد تحــوالت مهمــی بــود. ایــن کشــور در 
فاصلــه کوتاهــی میزبــان وزرای خارجــه طیفــی از کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس، ایــران و ترکیــه 
بــود. دیــدار وزرای خارجــه عربســتان، بحریــن، امــارات، کویــت و عمــان بــه همــراه دبیــرکل شــورای همــکاری 

خلیــج فــارس رخــدادی بــا اهمیــت در سیاســت خاورمیانــه ای چیــن بــود. 
در ایــن دیدارهــا انــرژی در کانــون گفتگوهــا قــرار داشــت و چیــن کوشــید تــا تضمین هــای بیشــتری بــرای 
دسترســی بــه منابــع انــرژی شــورای همــکاری خلیــج فــارس و ارتقــای امنیــت انــرژی خــود کســب نمایــد. در 
پایــان گفتگوهــا، دو طــرف اعالمیــه مشــترکی منتشــر کردنــد و چشــم انــداز روابــط خــود را ترســیم نمودنــد. 

بندهــای کلیــدی ایــن اعالمیــه عبارتنــد از:
۱-شــکل دهــی بــه روابــط مبتنــی بــر مشــارکت راهبــردی میــان شــورای همــکاری خلیــج فــارس و چیــن در 

آینــده ای نزدیــک 
2-امضــای برنامــه عملیاتــی دیالــوگ راهبــردی میــان چیــن و شــورای همــکاری خلیــج فــارس کــه ســال های 

2۰22 تــا 2۰2۵ را در بــر گیــرد و زمینــه را بــرای گســترش و تعمیــق همکاری هــا فراهــم آورد
ــن و شــورای همــکاری  ــه تجــارت آزاد چی ــه نتیجــه رســاندن مذاکــرات موافقــت نام ــر ســر ب ــق ب  3- تواف
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خلیــج فــارس در آینــده نزدیــک و ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری بیــن دو طــرف در راســتای گســترش آزادســازی 
و تســهیل تجــارت روابــط اقتصــادی میــان دو طــرف

 ۴- برقــراری دور چهــارم دیالــوگ راهبــردی میــان طرفیــن در ریــاض پایتخــت عربســتان ســعودی در آینــده 
نزدیــک و در زمانــی کــه طرفیــن بــر ســر آن توافــق خواهنــد کــرد.

ــه  ــدن موافقت نام ــی ش ــتانه اجرای ــه در آس ــت آنک ــود دارد. نخس ــه را در خ ــد نکت ــترک چن ــه مش ــن بیانی ای
ــد از  ــارس می خواهن ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــورهای ش ــن، کش ــران و چی ــع ای ــردی جام ــارکت راهب مش
موقعیتــی برابــر بــا ایــران، در سیاســت خارجــی چیــن برخــوردار باشــند. دوم آنکــه چیــن در پــی شــکل دهی 
بــه موافقت نامــه تجــارت آزاد بــا ایــن کشــورها اســت کــه حــوزه انــرژی را نیــز در بــر گیــرد و از ایــن مســیر 
امنیــت انــرژی ایــن کشــور ارتقــا یابــد. از همیــن رو بیــش از گذشــته بــه خواســته های ایــن کشــورها توجــه 
ــط  ــه رواب ــی ب ــه شــکل ده ــورا را ب ــاالت متحــده، کشــورهای ش ــروج تدریجــی ای ــه خ ــوم آنک ــد. س می کن

ــت.  ــرده اس ــن وادار ک ــا چی ــر ب ــترده تر و عمیق ت گس
ــن  ــاری چی ــریک تج ــن ش ــرا مهم تری ــه همگ ــک مجموع ــوان ی ــه عن ــارس ب ــج ف ــکاری خلی ــورای هم  ش
ــوان  ــه عن ــا ب ــه اروپ ــن اتحادی ــه محســوب می شــود. از دیگــر ســو در ســال 2۰2۰ چیــن جایگزی در خاورمیان
ــر ۱۶۱  ــغ ب ــال 2۰2۰ بال ــه در س ــارت دو جانب ــم تج ــد. حج ــه ش ــن مجموع ــاری ای ــریک تج ــن ش مهم تری

ــوده اســت. ــارد دالر ب میلی

بریتانیا در آستانه توافق تجاری با امارات 

ــرار  ــارات ق ــا ام ــه تجــارت آزاد ب ــه در آســتانه امضــای موافقت نام ــد ک ــا اعــالم کردن ــت بریتانی ــات دول مقام
ــداد  ــا تع ــیده ب ــور کوش ــن کش ــذرد ای ــا می گ ــه اروپ ــا از اتحادی ــروج بریتانی ــه از خ ــالی ک ــک س ــد. در ی دارن
هرچــه بیشــتری از کشــورها و مناطــق موافقــت تجــارت آزاد امضــا نمایــد. شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
ــه در  ــن کشــور در خاورمیان ــن شــریک تجــاری ای ــوان مهم تری ــه عن ــارات ب ــوان یــک مجموعــه و ام ــه عن ب
ــه زودی و  ــق ب ــه تواف ــد ک ــه ان ــی گفت ــات بریتانیای ــد. برخــی مقام ــرار دارن ــا ق فهرســت اولویت هــای بریتانی
در ماههــای نخســت ســال 2۰22 اجرایــی خواهــد شــد. امــارات بیســت و پنجمیــن شــریک تجــاری بریتانیــا 

ــارد دالر اســت ــدود ۱2 میلی ــط تجــاری دو کشــور ح ــود. حجــم رواب محســوب می ش
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تحوالت منطقه ای 

پاکستان و شورای همکاری خلیج فارس در پی موافقت نامه تجارت آزاد  

در هفته هــای اخیــر شــورای همــکاری خلیــج فــارس و پاکســتان برنامــه عملیاتــی بــرای موســوم بــه دیالــوگ 
راهبــردی  2۰22 تــا 2۰2۶ را بــرای گســترش و تعمیــق مناســبات خــود در حوزه هــای سیاســی اقتصــادی و 
تجــاری امضــا کردنــد. هــدف از ایــن برنامــه عملیاتــی تعمیــق همکاری هــا درحــوز ه هــای امنیتــی، سیاســی، 
ــت،  ــت، بهداش ــط زیس ــرژی محی ــل، ان ــل و نق ــی، حم ــت غذای ــاورزی، امنی ــرمایه گذاری کش ــاری، س تج

فرهنــگ و آمــوزش اســت.
از ســرگیری مذاکــرات موافقت نامــه تجــارت آزاد یکــی از محورهــای کلیــدی دیالــوگ راهبــردی جدیــد میــان 
ــژه عربســتان ســعودی در ســال های اخیــر همــواره در  ــه وی طرفیــن اســت. کشــورهای شــورای همــکاری ب
ــا از یــک ســو ســرمایه گذاری ها در ایــن کشــور  ــد ت ــا پاکســتان بودن پــی احیــای موافقت نامــه تجــارت آزاد ب
را گســترش دهنــد و از ســوی دیگــر از نیــروی کار ماهــر و ارزان پاکســتانی در اقتصــاد خــود بهــره بیشــتری 
ــروی کار  ــوان نی ــه عن ــر از شــهروندان پاکســتان در کشــورهای شــورای همــکاری، ب ــد. ده هــا هــزار نف گیرن
فعالیــت می کننــد و حواله هــای ارســالی آنهــا نقــش مهمــی در تامیــن منابــع ارزی پاکســتان دارد. از دیگــر ســو 

نیــاز کشــورهای شــورای همــکاری بــه نیــروی کار ماهــر را تــا حــدی پاســخ می دهــد.  
 در ایــن راســتا در ســال 2۰2۱ شــورای همــکاری خلیــج فــارس از پاکســتان خواســت مذاکــرات موافقت نامــه 
تجــارت میــان طرفیــن از ســر گرفتــه شــود. مذاکــرات ایــن موافقت نامــه در ســال 2۰۰۴ میــان طرفیــن آغــاز 
شــد امــا پــس از دو دور مذاکــره در ســال 2۰۰۸ متوقــف شــد. پاکســتان در پیشــبرد اهــداف خــود از مســیر 
ــن  ــژه موافقت نامــه تجــارت آزاد ای ــه وی ــی نداشــته اســت، ب موافقت نامــه هــای تجــارت آزاد موفقیــت چندان
کشــور بــا چیــن عمدتــًا زمینــه را بــرای ورود گســترده تر کاالهــای چینــی بــه بــازار ایــن کشــور فراهــم کــرده 
ــا شــورای همــکاری  ــای تجــارت آزاد ب ــه مزای ــد نســبت ب ــا شــک و تردی ــاد ب اســت. از همیــن رو اســالم آب
ــه دســت  ــی ب ــد مذاکرات ــه در فراین ــن مجموع ــازات بیشــتری از ای ــارس می نگــرد و می کوشــد امتی ــج ف خلی
ــت  ــت. دول ــوده اس ــث ب ــل بح ــر مح ــای اخی ــه در ماهه ــن موافقت نام ــف ای ــای مختل ــی جنبه ه آورد. بررس
ــای  ــورد احی ــود را در م ــرات خ ــا نظ ــته ت ــی خواس ــش خصوص ــژه بخ ــف بوی ــای مختل ــتان از بخش ه پاکس

مذاکــرات، بــا دولــت در میــان بگذارنــد. 

توافق 7 میلیارد دالری عراق و اردن

دولــت اردن از توافــق هفــت میلیــارد دالری بــا عــراق بــرای احــداث خــط لولــه جدیــد نفتــی خبــر داد. ایــن 
ــت  ــه اردن کشــیده خواهــد شــد. ظرفی ــدر عقب ــه بن ــر از بصــره ب ــه طــول ۱۷۰۰ کیلومت ــد ب ــه جدی خــط لول
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روزانــه انتقــال نفــت از طریــق ایــن خــط لولــه یــک میلیــون بشــکه بــرآورد شــده اســت. هزینــه احــداث ایــن 
خــط بیــن ۷ تــا ۹ میلیــارد دالر تخمیــن زده شــده اســت. دولــت عــراق بررســی پیشــنهادهای فنــی و تجــاری 
ــی می شــود در ســه ماهــه نخســت ســال 2۰22  ــاز کــرده و پیــش بین ــه را آغ ــه ســاخت خــط لول ــوط ب مرب
در ایــن زمینــه بــه تصمیــم برســد. دولــت عــراق در ســال های اخیــر همــواره در پــی متنوع ســازی شــرکای 
تجــاری و اتصــال زیرســاخت های تجــاری و اقتصــادی بــه کشــورهای محیــط همســایگی خــود بــوده اســت.

معافیت لبنان از بخشی از تحریم های سوریه

 دولــت لبنــان اعــالم کــرد کــه ایــاالت متحــده بــرای احیــای خــط لولــه گاز عربــی بــا معافیــت ایــن کشــور 
از بخشــی از تحریم هــای آمریــکا علیــه ســوریه موافقــت کــرده اســت. ایــن معافیــت معطــوف بــه مشــارکت 
لبنــان در خــط لولــه گاز موســوم بــه خــط لولــه عربــی اســت کــه از مصــر بــه اردن و ســوریه کشــیده شــده و 
نهایتــًا بــه لبنــان می رســد. ایــن خــط در جریــان جنــگ داخلــی ســوریه آســیب دیــد و صــادرات گاز مصــر از 
ــان از تحریم هــای ســوریه  ــر ســر معافیــت کشــورهای مصــر، اردن و لبن طریــق آن متوقــف شــد. مذاکــره ب
بــرای احیــای ایــن خــط لولــه ضــروری بــود و از دو ســال پیــش آغــاز شــد و در ماههــای اخیــر بــه معافیــت 
ایــن کشــورها و نهایتــًا لبنــان منجــر شــد. خــط لولــه گاز عربــی زمینــه ای مهــم بــرای بازگشــت ســوریه بــه 
جهــان عــرب و عــادی شــدن تدریجــی مناســبات اقتصــادی ایــن کشــور بــا همســایگان محســوب می شــود.

الحاق سوریه به ابتکار کمربند و راه 

ــه ابتــکار کمربنــد و راه چیــن را اعــالم کــرد. توافــق مقدماتــی   دولــت ســوریه اخیــراً الحــاق ایــن کشــور ب
ــن  ــزوای بی ــت ان ــروژه از منظــر گــذار تدریجــی ســوریه از وضعی ــن پ ــرای حضــور ســوریه در ای دو کشــور ب
المللــی اهمیــت دارد. در ســال های اخیــر ســوریه همــواره خواهــان مشــارکت در پــروژه ابتــکار کمربنــد و راه 
بــوده و دولــت چیــن بــه ایــن تقاضــا توجــه چندانــی نشــان نمــی دا. افــزون بــر ایــن ســوریه همــواره از چیــن 
درخواســت کمــک بــرای بازســازی ایــن کشــور را داشــت، درخواســت هایی کــه بــا بــی اعتنایــی چیــن مواجــه 

شــد.  
ــه صــورت بســیار تدریجــی  ــد و راه نشــان می دهــد چیــن ب ــکار کمربن امــا پذیــرش عضویــت ســوریه در ابت
ــف شــوند  ــای ســوریه تضعی ــه تحریم ه ــی ک ــی اقتصــادی در ســوریه اســت. در صورت ــش آفرین ــال نق در ح
ــداوم بخشــند، احتمــااًل شــرکت های  ــن کشــور ت ــا ای ــط ب ــه گســترش رواب ــه ب و کشــورهای عــرب خاورمیان

چینــی بــه تدریــج وارد بــازار ایــن کشــور خواهنــد شــد.
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طالبان در پی اجرای تاپی

   در هفته هــای اخیــر طالبــان کوشــش های خــود بــرای اجرایــی شــدن پــروژه موســوم بــه تاپــی کــه قــرار 
ــه پاکســتان و هنــد صــادر شــود، متمرکــز کــرده  اســت در قالــب آن گاز ترکمنســتان از طریــق افغانســتان ب
انــد. ایــن پــروژه بالفاصلــه پــس از فروپاشــی شــوروی بــه عنــوان یــک ایــده مطــرح شــده، امــا در 3۰ ســال 
گذشــته هرگــز وارد فراینــد اجــرا نشــده اســت. حتــی در دولــت پیشــین افغانســتان ۹ ســند بــرای اجرایــی شــدن 
ایــن توافــق بیــن ترکمنســتان پاکســتان افغانســتان و هنــد بــه امضــا رســید، امــا شــرایط دشــوار افغانســتان و 

رقابت هایــی کــه در منطقــه وجــود دارد مانــع اجرایــی شــدن آن شــده اســت.
 اخیــراً دولــت طالبــان اعــالم کــرده اســت کــه بــر ســر اجرایــی شــدن ایــن پــروژه بــا دولــت ترکمنســتان بــه 
توافق هــای مهمــی دســت یافتــه اســت و ۷ ســند باقــی مانــده بــرای اجرایــی شــدن توافــق بــه زودی امضــا 
خواهــد شــد. یکــی از چالش هــای کلیــدی اجرایــی شــدن ایــن پــروژه ناتوانــی افغانســتان در پرداخــت ســهم 
خــود در اجــرای آن اســت. بنــا بــه ادعــای طالبــان ترکمنســتان وامــی را در اختیــار افغانســتان قــرار خواهــد داد 
و ایــن وام در قالــب ســهم افغانســتان در ایــن طــرح هزینــه خواهــد شــد. پــس از اجــرای خــط لولــه ایــن وام 
از طریــق حــق ترانزیــت دولــت افغانســتان بازپرداخــت خواهــد شــد. هزینــه اجــرای پــروژه تاپــی بیــن ۹ تــا ۱۰ 
میلیــارد دالر تخمیــن زده شــده اســت. دولــت چیــن نیــز اخیــراً از اجــرای ایــن پــروژه حمایــت کــرده و آن را 

گامــی مهــم در تعمیــق توســعه و ثبــات در افغانســتان برشــمرده اســت.

داده های تازه

رشد تولید ناخالص داخلی همسایگان ایران تا 2023 

در گــزارش اخیــر بانــک جهانــی در مــورد چشــم انــداز اقتصــاد جهانــی، رونــد رشــد اقتصــاد کشــورها نیــز ارائــه 
شــده اســت. در ایــن میــان توجــه بــه رونــد رشــد همســایگان ایــران حائــز اهمیــت اســت. رشــد اقتصــادی 

عــراق، مهم تریــن شــریک تجــاری ایــران در 2۰22  و 2۰23 بیــش از ســایرین بــرآورد شــده اســت. 
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جدول 1 -روند رشد تولید ناخالص داخلی همسایگان ایران تا 2023

Country 2019 2020 2021e 2022f 2023f

Azerbaijan 2.5 -4.3 5.0 3.1 2.7

Kazakhstan 4.5 -2.5 3.5 3.7 4.8

Armenia 7.6 -7.4 6.1 4.8 5.4

Russian Federation 2.0 -3.0 4.3 2.4 1.8

Turkey 0.9 1.8 9.5 2.0 3.0

Bahrain 2.1 -5.1 3.5 3.2 2.9

Iraq 6.0 -15.7 2.6 7.3 6.3

Kuwait -0.6 -8.9 2.0 5.3 3.0

Oman -0.8 -2.8 3.0 3.4 4.1

Qatar 0.8 -3.6 3.0 4.8 4.9

Saudi Arabia 0.3 -4.1 2.4 4.9 2.3

United Arab Emirates 3.4 -6.1 2.7 4.6 2.9

Afghanistan 3.9 -1.9 .. .. ..

Pakistan 2.1 -0.5 3.5 3.4 4.0

منبع: بانک جهانی

مازاد تجاری چین رکورد زد

مــازاد تجــاری چیــن بــا رشــد 3۰ درصــدی در ســال 2۰2۱ رکــورد زد. مــازاد تجــاری ایــن کشــور در 2۰2۱ 
بــه ۶۷۶ میلیــارد دالر رســیده اســت کــه رکــوردی تــازه محســوب می شــود. صــادرات چیــن در ســال 2۰2۱ 
ــه کــرده اســت. در ســال 2۰2۱ علی رغــم آشــفتگی ها و  ــه ســال 2۰2۰ را تجرب رشــد 3۰ درصــدی نســبت ب
ــه 3.3  ــژه در زنجیره هــای ارزش وجــود داشــت صــادرات چیــن ب ــه وی ــی ب مشــکالتی کــه در تجــارت جهان
تریلیــون دالر افزایــش یافــت. در همیــن مــدت واردات ایــن کشــور بــا رشــد 3۰ درصــدی بــه 2.۷ تریلیــون 

دالر رســید و ایــن کشــور را بــه دومیــن واردکننــده بــزرگ جهــان بــدل کــرد.
ــاری  ــازاد تج ــا م ــا ب ــود و تنه ــوب می ش ــر محس ــم نظی ــز ک ــی نی ــارت جهان ــخ تج ــورد در تاری ــن رک  ای
کشــورهایی چــون عربســتان ســعودی در دوره اوج صــادرات نفــت در دهــه ۱۹۷۰ قابــل مقایســه اســت. علــی 
ــا، مــازاد تجــاری  ــا چیــن از ســوی آمریــکا و اتحادیــه اروپ رغــم محدودیت هــای رو بــه گســترش تجــارت ب

ــا نیــز افزایــش یافتــه اســت. ــا آمریــکا و اتحادیــه اروپ ایــن کشــور ب
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نمودار 1 - مازاد تجاری چین 2021-2011 )میلیارد دالر(

منابع درآمدی دولت ها و پاسخگویی آنها 

ــخگویی و  ــان پاس ــه می ــورد رابط ــی در م ــل تامل ــای قاب ــی داده ه ــک جهان ــد بان ــی جدی ــزارش تحقیق در گ
ــان  ــا نش ــت. داده ه ــده اس ــه ش ــی ارائ ــی و غیرنفت ــای نفت ــای دولت ه ــوع درآمده ــری و ن ــئولیت پذی مس

ــد. ــری دارن ــری کمت ــئولیت پذی ــی مس ــای نفت ــه دولت ه ــد ک می ده

نمودار 2 - منابع درآمدی دولت ها و پاسخگویی آنها
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سه نمودار، سه نکته

ــا دارد. اقتصادهــای  داده هــای بانــک جهانــی نشــان از احیــای ناهمگــون اقتصــاد جهانــی در دوره پســا کرون
بــا درآمــد بــاال رشــد کندتــری خواهنــد داشــت و ایــن بــه معنــای کنــدی رشــد تقاضــا خواهــد بــود. نکتــه 
قابــل توجــه دیگــر آنکــه احیــای اقتصادهــا نســبت مســتقیمی بــا احیــای تجــارت داشــته اســت. نکتــه ســوم 
آنکــه در پیامــد بحــران کرونــا قیمــت حامل هــای انــرژی و بــه تبــع آن مــواد غذایــی بــه صورتــی کــم ســابقه 

افزایــش یافتــه اســت. 
نمودار 3 -روند ناهمگون احیای اقتصاد جهانی
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نقشه صادرات جهانی در 2020

ــل  ــه ذی ــت. نقش ــه داده اس ــی ارائ ــارت جهان ــی از تج ــل توجه ــای قاب ــزارش، آماره ــن گ ــاد در تازه تری آنکت
ــی  ــن کاالی صادرات ــت مهم تری ــد. نف ــان می ده ــف را نش ــق مختل ــورها و مناط ــی کش ــوالت صادرات محص
ایــران و بخــش مهمــی از محیــط پیرامونــی ایــران اســت. بخــش قابــل توجهــی از جهــان در حــال توســعه نیــز 
ــازه ای قــرار گرفتــه و همچــون  ــه روشــنی در مســیر ت ــد. امــا آســیای شــرقی ب صــادر کننــده مــواد خــام ان

ــی آن دارد.  ــی را در ســبد صادرات ــدات صنعتــی نقــش اصل کشــورهای پیشــرفته، تولی

نقشه 1- محصوالت صادراتی کشورهای مختلف )2020(

وابستگی چین به نفت ایران چقدر است؟

نقشــه ذیــل میــزان وابســتگی چیــن بــه نفــت و گاز خلیــج فــارس را نشــان می دهــد. همانگونــه کــه آمارهــا 
نشــان می دهــد در پیامــد تحریم هــا شــکاف چشــمگیری میــان ســهم ایــران و عربســتان در تامیــن نیازهــای 

نفتــی چیــن رخ داده اســت. در حــوزه گاز نیــز قطــر بــا ســهمی 2۷ درصــدی پیشــتاز اســت. 

نقشه 2 -سهم تولید کنندگان کلیدی نفت خلیج فارس در تامین واردات چین 


