
پایش تحوالت تجارت جهانی
)گزارش بیستم(

اینشمارهمیخوانید: در
-  کره جنوبی در پی حضور گسترده تر در خاورمیانه

-  آسیای مرکزی برنده تحوالت افغانستان؟
-  سواپ ارزی امارات و ترکیه

بهمن 1400

مرکز ژپوهش اهی ااتق اریانمرکز ژپوهش اهی ااتق اریان



شناسنامه گزارش

عنوان: 
پایش تحوالت تجارت جهانی

)گزارش بیستم(

مدیریت اقتصاد کالن و آینده پژوهی 
تاریخ انتشار: بهمن 1400

واژ ه های کلیدی: شورای تجاری و فناوری، خاورمیانه، آسیای مرکزی، عراق، سینوپک، سواپ ارزی  

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی )فرصت(، پالک 175

مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان



۱ 

 

  

  

  

  

    

  

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.

 

۱ 

 

  

  

  

  

    

  

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.

 

۱ 

 

  

  

  

  

    

  

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.

 



فهرست مطالب

5 مقدمه 

6 تحوالت جهانی 

7 تحوالت منطقه ای 

10 داده های تازه 





  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان5

مقدمه 

ــه  ایــران در اقتصــاد سیاســی بین الملــل موقعیتــی دوگانــه دارد. از یک ســو ارتباطــات بین المللــی ایــن کشــور ب
ــر رســیده اســت. از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در  ــای اخی ــزان در دهه ه ــن می کمتری
محیــط روانــی و عملیاتــی اقتصــاد سیاســی بین الملــل متأثــر می شــود. سلســله گزارش هــای "پایــش تحــوالت 
تجــارت جهانــی"، رویدادهــای کلیــدی در محیــط ژئواکونومیــک ایــران را موردبحــث و بررســی قــرار می دهــد. 
ــت ژئواکونومیــک  ــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعی ــدی از منظــر تأثیرگــذاری ب ــب رویدادهــای کلی ــن قال در ای
ایــران موردبحــث و بررســی قــرار می گیرنــد. در ایــن گــزارش، گلچینــی از تحــوالت اخیــر در دوالیــه جهانــی و 

منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار گرفته انــد.
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تحوالت جهانی

برگزاری دومین نشست شورای تجاری و فناوری اروپا و آمریکا 

مقامــات اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده از برگــزاری دومیــن دوره دومیــن نشســت شــورای تجــاری و فنــاوری 
آمریــکا و اروپــا در آینــده نزدیــک خبــر داده انــد. ایــن شــورا در ســال ۲۰۲۱ تاســیس شــده نخســتین اجــاس و 

نیــز در همیــن ســال برگــزار شــد.
هــدف از تشــکیل ایــن شــورا اتخــاذ سیاســت هــای مشــترک در حــوزه هــای کلیــدی اقتصــاد سیاســی بین المللی 
اســت ایــن شــورا اهدافــی چــون گســترش تجــارت و ســرمایه گــذاری، پرهیــز از ممانعــت هــای فنــی جدیــد در 
حــوزه تجــارت، همــکاری در سیاســت های کلــی در حوزه هــای فنــاوری موضوعــات دیجیتــال و زنجیــره ارزش، 
حمایــت از تحقیقــات مشــترک و  همــکاری در زمینــه حفــظ موقعیــت برتــر غــرب در فناوری هــای پیشــرفته را 
دنبــال مــی کنــد. یکــی از اهــداف ایــن شــورا مقابلــه مشــترک بــا چیــن اســت کــه بــه طــور فزاینــده بــه عنــوان 

رقیــب غــرب در تجــارت جهانــی ســر بــر مــی آورد.

آمریکا تعرفه ها علیه چین را حفظ می کند 

دولــت بایــدن اعــام کــرده اســت کــه تمایلــی بــه  کاهــش تعرفه هــای اعمالــی بــر کاالهــای صادراتــی چیــن 
بــه ایــن کشــور نــدارد. رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده در کنفرانــس مطبوعاتــی  اخیــر اعــام کــرد کــه  شــرایط 
بــرای برچیــدن تعرفه هــای اعمالــی علیــه چیــن امــروز بــه وجــود نیامــده، زیــرا ایــن کشــور بــه تعهــدات  خــود 
عمــل نکــرده اســت. در توافــق تجــاری کــه میــان چیــن و ایــاالت متحــده در اواخــر دوره ترامــپ شــکل گرفــت، 
چیــن متعهــد بــه واردات ســاالنه  ۲۰۰ میلیــارد دالر کاال از ایــاالت متحــده تــا پایــان ســال ۲۰۲۱ شــد. برآوردهــا 

نشــان می دهــد کــه چیــن تاکنــون نیمــی از تعهــدات خــود را انجــام داده اســت.
توافــق تجــاری موقــت دولــت ترامــپ و چیــن از اول ژانویــه ۲۰۲۲ بــه پایــان رســیده اســت. از همیــن رو وضعیت 
روابــط تجــاری دو کشــور همچنــان مبهــم اســت. چینــی هــا انتظــار داشــتند بــا پایــان ایــن مــدت تعرفــه هــای 
اعمالــی کامــا حــذف شــوند. دولــت چیــن اخیــرا کوشــش هــای بســیاری بــرای شــکل دهــی بــه توافــق جدیــد 
تجــاری بــا ایــاالت متحــده صــورت داده اســت. امــا دولــت بایــدن همچنــان از شــکل دهــی بــه چنیــن توافقــی 
روی گــردان اســت. ایــن وضعیــت بــه مناظراتــی در ایــاالت متحــده دامــن زده اســت. از یــک ســو طرفــداران 
تجــارت آزاد معتقدنــد اعمــال ایــن تعرفــه هــا تنهــا بــه مصــرف کننــدگان امریکایــی آســیب میزنــد و یکــی از 
دالیــل افزایــش تــورم در ایــاالت متحــده اســت. از طــرف دیگــر مخالفیــن معتقدنــد ایــاالت متحــده بایــد در 
برابــر ورود ســیل کاالهــای چینــی  بــه ایــن کشــور کــه بــا یارانه هــای ســنگین حمایــت مــی شــوند و کارخانــه 
هــای آنهــا را وادار بــه تعطیلــی مــی کننــد، بایســتد و از حقــوق تولیــد کننــدگان و نیــروی کار آمریــکا دفــاع کنــد. 
ــر محــور تقویــت طبقــه متوســط ایــن کشــور و  ــدن آشــکارا سیاســت خارجــی و تجــاری خــود را ب ــت بای دول
نیــروی کار آن قــرار داده اســت. در یــک ســالی کــه از قــدرت رســیدن دولــت می گــذرد، هیــچ توافــق تجــاری 
مهمــی میــان ایــاالت متحــده و ســایر کشــورها منعقــد نشــده  و حتــی در دســت مذاکــره نیســت. افــزون بــر 
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ایــن در ســال ۲۰۲۲ انتخابــات کنگــره آمریــکا نیــز پیــش روســت و در صورتــی کــه دولــت بایــدن در برابــر چیــن 
ضعــف نشــان دهــد در انتخابــات حــزب دموکــرات آســیب خواهــد دیــد. از دیگــر ســو چیــن آمادگــی الزم بــرای 

دادن چنــان امتیازاتــی بــه ایــاالت متحــده کــه توافــق را تبدیــل بــه پیــروزی بــرای دولــت نمایــد، نــدارد.

تحوالت منطقه ای 

کره جنوبی در پی حضور گسترده تر در خاورمیانه

ســفر اخیــر رئیــس جمهــور کــره جنوبــی بــه امــارات، عربســتان و مصــر طیفــی از موافقتنامــه هــای تجــاری و 
اقتصــادی را بــه همــراه داشــت. افــزون بــر ایــن کــره قــراردادی 5.3 میلیــارد دالری بــرای فــروش سیســتم هــای 
دفــاع ضــد موشــک بــه امــارات امضــا کــرد. ایــن نخســتین قــرارداد دفاعــی مهــم میــان یــک کشــور آســیایی و 

کشــورهای خلیــج فــارس اســت. 
فراتــر از ایــن قــرارداد، در ســطح کان کــره جنوبــی و شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــرای احیــای مذاکــرات 
موافقتنامــه تجــارت آزاد میــان طرفیــن، بــه توافــق رســیدند. مذاکــرات مربــوط بــه موافقتنامــه تجــارت آزاد میــان 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس و کــره جنوبــی در ســال ۲۰۰۷ آغــاز شــد و پــس از ســه دور مذاکــره در ســال 
۲۰۰9 شــورای همــکاری خلیــج فــارس ایــن مذاکــرات را متوقــف کــرد. اکنــون دو طــرف بــرای احیــای مذاکرات 

ــد. ــق کرده ان تواف
ــر  ــده ای هزینهب ــه طــور فزاین ــی ب ــرای شــرکت های پاالیشــگاهی کــره جنوب ــارس ب ــج ف  واردات نفــت از خلی
می شــود. تعرفــه  دولــت کــره بــرای واردات مشــتقات نفتــی از خاورمیانــه 3 درصــد اســت کــه در صــورت امضــای 
موافقتنامــه تجــارت آزاد ایــن تعرفــه هــا از بیــن خواهــد رفــت. از طرفــی کــره جنوبــی دسترســی گســترده تری 

بــه بــازار کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس خواهــد داشــت.
در گام نخســت رئیــس جمهــور کــره جنوبــی راهــی امــارات شــد و در اکســپو ۲۰۲۰ شــرکت کــرد. در ایــن ســفر 
موافقتنامــه هــای مختلفــی میــان شــرکت های کــره ای و همتایــان اماراتــی بــه ویــژه شــرکت ملــی نفــت امارات 
منعقــد شــد. یکــی از ایــن موافقــت نامــه هــا، طرحــی مطالعاتــی بیــن شــرکت ملــی نفــت کــره و شــرکت هــای 

اماراتــی بــرای تولیــد هیــدروژن اســت تــا زمینــه هــا بــرای همــکاری طرفیــن در ایــن حــوزه فراهــم گــردد.
در گام بعــدی رئیــس جمهــور کــره جنوبــی راهــی عربســتان شــد. در این ســفر نیــز چندیــن موافقتنامــه اقتصادی 

میــان طرف هــا بــه امضــا رســید. از جملــه ایــن توافقــات مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
۱-توافــق دوجانبــه بــرای  تولیــد هیــدروژن ســبز. هیــدروژن ســبز از انــرژی هــای تجدیدپذیــر بــه ویــژه انــرژی 
خورشــیدی و بــادی تولیــد مــی شــود. هــدف گــذاری دو کشــور، همــکاری در ایجــاد اکوسیســتم هیــدروژن بــه 
صــورت مشــترک اســت. از یــک ســو کــره جنوبــی در راســتای رســیدن بــه هــدف کربــن زدایــی از اقتصــاد خــود 
نیازمنــد منابــع هیدروژنــی اســت و از طــرف دیگــر عربســتان ســعودی در پــی اســتفاده از هیــدروژن بــه ویــژه در 

صنعــت حمــل و نقــل اســت. 
ــری از  ــره گی ــرای به ــی ب ــونگ توافق ــرکت سامس ــا ش ــعودی ب ــتان س ــذاری عربس ــرمایه گ ــرکت س  ۲-ش
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فناوری هــای جدیــد در زیرســاخت های عربســتان ســعودی امضــا کــرد.
ــنجی  ــکان س ــات ام ــرای مطالع ــی ب ــی   Electric Power توافق ــره جنوب ــرکت ک ــا ش ــو ب ــرکت آرامک 3- ش

ــد. ــا کردن ــدروژن امض ــی و هی ــاک آب ــوزه آمونی ــرمایه گذاری در ح س
ــرای  4- شــرکت ســرمایه گذاری صنعتــی عربســتان و شــرکت صنایــع ســنگین کــره جنوبــی موافقتنامــه ای ب

ایجــاد کارخانــه پیشــرفته  تولیــد فــوالد ظرفیــت ۸3 هــزار تــن در ســال امضــا کردنــد.
 عربســتان ســعودی مهم تریــن شــریک نفتــی کــره جنوبــی در خاورمیانــه محســوب می شــود. در ســال ۲۰۲۱ 

ایــن کشــور 3۰ درصــد از واردات نفــت کــره جنوبــی را تامیــن کــرده اســت.
نهایتــا در آخــر ایــن ســفر، کــره جنوبــی بــا دولــت سیســی بــرای  انجــام مطالعــات مشــترک جهــت موافقتنامــه 
تجــارت آزاد بــه توافــق رســید و توافقــی مقدماتــی بــرای ارائــه وام یــک میلیــارد دالری از ســوی کــره بــرای 
توســعه زیرســاخت هــای مصــر  اعــام شــد.  بــا دقــت در موافقتنامــه هایــی کــه در ایــن ســفر امضــا شــد مــی 
تــوان گفــت کــه کــره جنوبــی در پــی حضــور قــوی تــر در خاورمیانــه اســت.  ایــن کشــور قــراردادی 3.5 میلیــارد 
دالری  در حــوزه نظامــی امضــا کــرد، بــر توســعه همــکاری هــا در حــوزه انــرژی بــا عربســتان و امــارات متمرکــز 

شــد و مصــر را بــه عنــوان درواژه حضــور گســترده تــر در افریقــا تعریــف کــرده اســت.

آسیای مرکزی برنده تحوالت افغانستان؟

ــان  ــور نش ــن کش ــی ای ــارت خارج ــورد تج ــتان در م ــذاری افغانس ــرمایه گ ــارت و س ــاق تج ــد ات ــزارش جدی گ
می دهــد کــه کشــورهای آســیای میانــه مهمتریــن برنــدگان تحــوالت اخیــر در افغانســتان بــوده انــد. در ســال 
جــاری شمســی واردات افغانســتان از آســیای مرکــزی بیــش از دو میلیــارد دالر بــوده اســت. از آغاز  تســلط طالبان 
ــی و از آســیای  ــه آســیای جنوب ــر افغانســتان تاکنــون بیــش از هشــت هــزار کامیــون از مســیر افغانســتان  ب ب
جنوبــی بــه افغانســتان تــردد کرده انــد کــه ایــن میــزان یــک رکــورد محســوب می شــود. راه آهــن موجــود میــان 
افغانســتان و کشــورهای آســیای مرکــزی یکــی از زیرســاخت هــای مهــم اســت کــه در گســترش تجــارت میــان 

طرفیــن نقــش داشــته اســت.
 پــس از روی کار آمــدن طالبــان تصــور غالــب بــر ایــن بــود کــه پاکســتان مهم تریــن برنــده سیاســی و اقتصــادی 
تحــوالت جدیــد در افغانســتان اســت، امــا آمارهــای اتــاق تجــارت و ســرمایه گــذاری افغانســتان نشــان مــی دهد 
کــه روابــط تجــاری میــان ۲ کشــور حــدود ۲۶ درصــد کاهــش یافتــه اســت. دو دلیــل بــرای کاهــش تجــارت 
میــان افغانســتان و پاکســتان ذکــر شــده اســت. یکــی آنکــه انتقــال کاال از بنــادر پاکســتان بــه افغانســتان بــا 
ــا  ــارت ب ــتای تج ــی در راس ــتان موانع ــی پاکس ــام بانک ــه در نظ ــت و دوم اینک ــه اس ــیاری مواج ــکات بس مش
ــی و  ــی بین الملل ــان  در نظــام مال ــودن طالب ــم ب ــه تحــت تحری ــااًل ب ــه احتم افغانســتان وضــع شــده اســت ک

هشــدار در مــورد تجــارت بــا آنهــا بــاز مــی گــردد.
عراق در پی اتصال ریلی به اتحادیه اروپا 

دولــت عــراق از اجــرای پــروژه راهبــردی شــبکه ریلــی بــه ترکیــه و اتحادیــه اروپــا در آینــده ای نزدیک خبــر داده 
اســت. قــرار اســت تــا اواخــر ژانویــه ۲۰۲۲ نقطــه اتصــال ایــن خــط بــه ترکیــه مشــخص شــود. بــرای طراحــی 
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ایــن پــروژه دولــت عــراق قــراردادی بــا شــرکت ایتالیایــی امضــا کــرده و قــرار اســت طراحــی هــای الزم بــرای 
کشــیده شــدن ایــن خــط از بنــدر فــاو بــه بغــداد و از آنجــا بــه ترکیــه  صــورت گیــرد و از مســیر ترکیــه، عــراق 
بــه اتحادیــه اروپــا اتصــال ریلــی بیابــد. ایــن خــط آهــن بــه طــول ۱۲۲۰ کیلومتــر احــداث خواهــد شــد. ســرعت 
قطارهــای مســافربری در ایــن خــط آهــن ۲۶۰ کیلومتــر و قطارهــای بــاری ۱۶۰ کیلومتــر خواهــد بــود. ایــن خــط 
آهــن تنــدرو بخشــی از پــروژه بنــدر فــاو عــراق محســوب مــی شــود. عــراق در مــاه هــای اخیــر بــر  متنــوع 
ســازی منابــع اقتصــادی خود،کاهــش اتــکا بــه نفــت و تبدیــل شــدن بــه حلقــه وصــل کشــورها بــه یکدیگــر 

متمرکــز شــده اســت.

قرارداد دو میلیارد دالری عراق با شرکت سینوپک

ــرای توســعه میــدان گازی  ــا شــرکت ســینوپک چیــن ب ــارد دالری ب  دولــت عــراق از امضــای قــرارداد دو میلی
ــه وزارت نفــت عــراق در ایــن قــرارداد 5۱  منصوریــه خبــر داده اســت. ســهام شــرکت نفــت بصــره  وابســته ب
درصــد و ســهم شــرکت ســینوپک 49 درصــد اســت. ایــن قــرارداد بــرای اســتخراج روزانــه 3۰۰ میلیــون فــوت 
مکعــب گاز از ایــن میــدان، بــا شــرکت چینــی امضــا شــده اســت. حجــم ذخایــر گازی میــدان منصوریــه بیــش از 
4.5 میلیــارد فــوت مکعــب بــرآورد شــده اســت. عــراق از ســال ۲۰۱۰ در پــی همــکاری بــا شــرکت هــای خارجــی 
بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن میــدان اســت. تاکنــون تــاش هــای ایــن کشــور بــه جایــی نرســیده اســت. عراق 
درمجمــوع پــروژه هایــی بــه ارزش ۱5 میلیــارد دالر بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه صنعــت گاز بــه شــرکت 
هــای بین المللــی پیشــنهاد کــرده اســت تــا از وابســتگی در ایــن حــوزه بکاهــد. شــرکت های چینــی در مجمــوع 
ــه طــور فزاینــده  ــد. ایــن شــرکت ها ب ۲۰ میلیــارد دالر در صنعــت نفــت و گاز عــرق ســرمایه گــذاری کــرده ان

جایگزیــن شــرکت های غربــی در صنعــت نفــت و گاز عــراق مــی شــوند.

عربستان به عراق برق صادر می کند

یادداشــت تفاهــم صــادرات بــرق عربســتان بــه عــراق امضــا شــد. عــراق در  ســال هــای اخیــر در پــی متنــوع 
ــه عنــوان یکــی از گزینــه هــای کلیــدی تعریــف  ــوده اســت و عربســتان را ب ســازی شــرکای تجــاری خــود ب
کــرده اســت. از دیگــر ســو اشــتیاق عربســتان بــه کاهــش حضــور ایــران در عــراق زمینــه را بــرای شــکل گیــری 
روابطــی جدیــد میــان طرفیــن فراهــم آورده اســت. مقامــات تجــاری عبســتان اخیــرا اعــام کردنــد کــه ایــن 
کشــور بــه جــد در پــی تبدیــل شــدن بــه شــریک نخســت تجــاری عــراق اســت. حجــم روابط تجــاری دو کشــور 
حــدود 5 میلیــارد دالر اســت. افــزون بــر ایــن زمیــن هــای وســیعی در ســماوه و ســایر نقــاط عــراق برای ســرمایه 
گــذاری عربســتان در تولیــد محصــوالت کشــاورزی تعریــف شــده اســت. دو کشــور در گــذرگاه مــرزی عرعــر 
در پــی ایجــاد یــک منطقــه تجــارت آزاد برآمــده انــد تــا تبــادالت میــان آنــان گســترش  یابــد و تســهیل شــود. 
 در قالــب ایــن یادداشــت تفاهــم قــرار اســت از ســال ۲۰۲4 شــبکه بــرق عربســتان بــه عــراق متصــل شــود و 
صــادرات بــرق آغــاز گــردد. عــراق در یــک دهــه اخیــر حــدود 5۰ میلیــارد دالر در صنعــت بــرق خــود هزینــه 
کــرده اســت، امــا هنــوز ۸۰ درصــد بــرق خانگــی ایــن کشــور از طریــق ژنراتورهــای خانگــی تامیــن مــی شــود. 
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عــراق امیــدوار اســت بــا پیونــد زدن شــبکه بــرق خــود بــه محیــط همســایگی از چالــش هــای ایــن حــوزه بکاهــد. 

سواپ ارزی امارات و ترکیه 

دولــت هــای ترکیــه و امــارات توافقنامــه ســه ســاله ســواپ ارزی امضــا کردنــد ارزش اســمی ایــن توافــق ۶4 
ــش  ــه را افزای ــق نام ــن تواف ــدف از ای ــور ه ــارات اســت. دو کش ــم ام ــارد دره ــه و ۱۸ میلی ــره ترکی ــارد لی میلی
همــکاری مالــی و توســعه تجــارت دو جانبــه برشــمرده اند. ایــن توافــق امــکان تمدیــد نیــز دارد. پیــش از ایــن 

قطــر نیــز بــا ترکیــه توافقنامــه ســواپ ارزی منعقــد کــرده بــود.
 در مــاه هــای اخیــر روابــط ترکیــه و امــارات رو بــه گســترش بــوده اســت. دو مــاه پیــش، بــرای نخســتین بــار 
پــس از ده ســال ولیعهــد امــارات از ترکیــه دیــدار کــرد. افــزون بــر ایــن دولــت ترکیــه در پــی احیــای روابــط 
اقتصــادی خــود بــا عربســتان نیــز بــر آمــده اســت رئیــس جمهــور ترکیــه در آینــده نزدیــک بــه ریــاض ســفر 

خواهــد کــرد.

داده های تازه 

گزارش جدید آنکتاد در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان 

 گــزارش جدیــد آنکتــاد در مــورد ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در جهــان در ســال ۲۰۲۱، داده هــای مهمــی 
ارائــه داده اســت. نــکات کلیــدی ایــن گــزارش را بــه صــورت ذیــل مــی تــوان خاصــه کــرد:

۱- بــر مبنــای ایــن گــزارش جریــان ســرمایه گذاری خارجــی مســتقیم خارجــی در ســال ۲۰۰۱ ۷۷ درصــد    
نســبت بــه ســال ۲۰۲۰ افزایــش یافتــه و بــه ۱.۶5 تریلیــون دالر رســیده اســت. ایــن رقــم در ســال ۲۰۲۰ 
ــزان ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در جهــان از دوره پیــش از  ــن می ــود. همچنی ــارد دالر ب 9۲9 میلی

ــه اســت. ــر رفت ــز فرات ــا نی شــروع کرون
   ۲- در ســال ۲۰۲۱  کشــورهای توســعه یافتــه موقعیــت بســیار خوبــی در جــذب ســرمایه مســتقیم خارجــی 
یافتنــد، بــه گونــه ای کــه ۷۷۷ میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در ایــن کشــورها صــورت 
گرفتــه اســت. از میــزان ۷۱۸ میلیــارد دالر افزایــش در ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در ســال ۲۰۲۱ 
ــت. ــده اس ــه ش ــعه یافت ــورهای توس ــی کش ــارد دالر راه ــش از 5۰۰ میلی ــش از آن، بی ــال پی ــه س ــبت ب نس

3- اقتصــاد ایــاالت متحــده بــه عنــوان بزرگتریــن دریافــت کننــده ســرمایه مســتقیم خارجــی در ســال ۲۰۲۱    
3۲3 میلیــارد دالر جــذب کــرده اســت کــه ۱۱4 درصــد رشــد نســبت بــه ســال قبــل از آن نشــان مــی دهــد. 

ــوده اســت. ــش از ۸ درصــد ب ــا بی ــه اروپ ــذاری مســتقیم خارجــی در اتحادی رشــد ســرمایه گ
4- ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در کشــورهای در حــال توســعه حــدود 3۰ درصــد افزایــش یافتــه و به    
۸۷۰ میلیــارد دالر رســیده اســت. از ایــن میــان بیشــترین رشــد در شــرق و جنــوب شــرق آســیا رخ داده و در 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــن و خاورمیان ــکای التی ــد آمری ــه بع مرحل
5- در جهــان در حــال توســعه  چیــن رشــد ۲۰ درصــدی در جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجی داشــته    



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان11

اســت. میــزان ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در چیــن ۱۷9 میلیــارد دالر بــوده اســت.برزیل یکــی دیگــر 
از نمونــه هــای موفــق اســت زیــرا 5۸ میلیــارد دالر مســتقیم خارجــی راهــی ایــن کشــور شــده اســت کــه 
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل ۱۰۰ درصــد رشــد نشــان می دهــد. ایــن رشــد در مجموعــه آســه 

ــوده اســت. آن حــدود 35 درصــد ب
ــه در ســال ۲۰۲۱  ۶- در محیــط همســایگی ایــران میــزان جــذب ســرمایه  مســتقیم خارجــی در خاورمیان   
نســبت بــه ســال پیــش از آن  49  درصــد رشــد کــرده اســت. ایــن میــزان در آســیای مرکــزی و قفقــاز 59 
درصــد بــوده اســت. عربســتان ســعودی در ســال ۲۰۲۱ ۲3 میلیــارد دالر ســرمایه مســتقیم خارجــی جــذب 

ــرده اســت. ک
۷- نکتــه قابــل توجــه دیگــر در گــزارش آنکتــاد رشــد 53 درصــدی ســرمایه گذاری و تامیــن    
اســت. نداشــته  رشــدی  چنــدان  صنعــت  حــوزه  در  ســرمایه گذاری  زیرساخت هاســت.  مالــی 

جدول 1-روند نامتوازن سرمایه گذاری خارجی  در 2021 )کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته و 
بخش های مختلف(1

1- https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d3_en.pdf
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جدول2-رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق مختلف در 2021

بازار روسیه در اختیار چه کشورهایی است؟

ایــن روزهــا مناظــره بــر ســر حضــور در بــازار روســیه و گســترش روابــط اقتصــادی ایــران بــا ایــن کشــور داغ 
اســت. امــا داده هــای ذیــل نشــان مــی دهــد کــه تجــارت خارجــی روســیه عمدتــا بــا اتحادیــه اروپــا، چیــن و 
ــی  ــن از موقعیت ــد. چی ــه کــه نمودارهــا نشــان مــی دهن ــاروس  اســت. همانگون همســایگان روســیه چــون ب
بامنــازع در تجــارت خارجــی روســیه برخــوردار اســت. ۲۱ درصــد واردات روســیه از چیــن تامیــن مــی شــود و 
۱۱ درصــد صــادرات ایــن کشــور راهــی چیــن مــی شــود. آلمــان مهمتریــن شــریک اروپایــی روســیه اســت و 
ســهم ۲ درصــدی ترکیــه در بــازار روســیه نیــز قابــل توجــه اســت. ایــران و روســیه هنــوز شــرکای تجــاری قابــل 
توجهــی بــرای یکدیگــر نیســتند و بــا توجــه بــه رقابــت غــول هــا در بــازار روســیه، نفــوذ ایــران در ایــن بــازار 

آســان نخواهــد بــود. 
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جدول3-شرکای وارداتی و صادراتی روسیه)2019(

 
WITS : منبع

چشم انداز اقتصاد جهانی در چند نمودار

بانــک جهانــی در چنــد نمــودار چشــم انــداز اقتصــاد جهانــی را بــه تصویــر کشــیده اســت. بــر مبنــای  پیــش بینی 
ایــن بانــک، رشــد اقتصــاد جهانــی کــه در ســال ۲۰۲۱ 5.5 درصــد بــوده اســت در ســال ۲۰۲۲ بــه 4.۱ درصــد 
کاهــش خواهــد یافــت. کشــورهای در حــال توســعه و بازارهــای نوظهــور بــه دلیــل تــوان کمتــری کــه در ارائــه 
بســته هــای تشــویقی بــرای مقابلــه بــا ایــن رونــد دارنــد احتمــااًل تحــت تاثیــر بیشــتری قــرار خواهنــد گرفــت.

 از منظــر بانــک جهانــی تــداوم بحــران کرونــا در قالــب اومیکــرون بــر اقتصــاد جهانــی تاثیــرات منفــی خواهــد 
داشــت. زنجیــره هــای عرضــه همچنــان بــا آشــفتگی و مشــکاتی مواجــه خواهنــد بــود، تــورم رو بــه افزایــش 
خواهــد رفــت، اســترس مالــی همچنــان باقــی خواهــد مانــد و فجایــع زیســت محیطــی ناشــی از تغییــرات آب و 
هوایــی هــم تــداوم خواهــد داشــت. ایــن عوامــل دســت بــه دســت همدیگــر می دهنــد تــا رونــد رشــد اقتصــادی 

را در ســال هــای آینــده دچــار مشــکل نماینــد.
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نمودار1-نقش اقتصادهای بزرگ در رشد جهانی )2015-2023(

نمودار2-روند نامتوازن احیای اقتصادهای در حال توسعه، بازارهای نوظهور و اقتصادهای توسعه یافته در جهان پسا کرونا
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نمودار3-زیان وارده به اقتصادهای توسعه یافته، درحال توسعه و نوظهور در اثر فجایع ناشی از تغییرات اقلیمی  
1970-2019

منبع: بانک جهانی

قزاقستان ، قربانی موفقیت؟

قزاقســتان یکــی از کشــورهای محیــط پیرامونــی ایــران اســت کــه کمتــر کســی تصــور مــی کــرد دچــار شــورش 
شــود. رونــد توســعه ایــن کشــور چنــان پرســرعت پیــش مــی رفــت و تــوام بــا موفقیــت هــای اقتصــادی بــود 
کــه برخــی آن را حتــی ســوییس شــرق مــی نامیدنــد. امــا  شــورش اخیــر نشــان داد کــه توســعه از بــاال حتــی 
در صــورت توفیــق بــا چالــش هــای انفجــاری مواجــه اســت. ایــن کشــور در دوره پســا شــوروی پــس از لهســتان 
و چــک ســومین کشــور پساکمونیســتی در جــذب ســرمایه بــوده اســت  و بیــش از ۱4۰ میلیــارد دالر ســرمایه 
جــذب کــرده اســت. حــاال تکلیــف ایــن ســرمایه هــا و تــداوم ســرمایه گــذاری در ایــن کشــور بــا ابهــام مواجــه 
شــده اســت. برخــی قزاقســتان را قربانــی توســعه ســریع و آمرانــه مــی داننــد، مدلــی کــه قربانیــان دیگــری هــم 

در جهــان در حــال توســعه داشــته اســت. 
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نمودار4-روند سرمایه گذاری در کشورهای پساکمونیستی در سه دهه گذشته و جایگاه قزاقستان


