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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

ن میزان در المللی این کشور به کمتریسو ارتباطات بینالملل موقعیتی دوگانه دارد. از یکایران در اقتصاد سیاسی بین

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

ک ، رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومی"پایش تحوالت تجارت جهانی"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

گیرند. در این گزارش، گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه قعیت ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار میمو

  .انداي محیط ژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار گرفتهجهانی و منطقه

    



6 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

 

 

  تحوالت جهانی

  نظام تحریمی جدید در دستور کار اتحادیه اروپا 

اي قرار داده است که در صورت تصویب اختیارات ویژه موردبحثرا  ینویس قانونه اروپا پیشاتحادیاخیر  هايهفتهدر 

در قالب این  .دهدمیو کشورهاي دیگر  هاشرکتافراد، هاي گسترده علیه به کمیسیون اروپا براي اعمال تحریم

 ینوعبها در این اتحادیه باشد یهر کشوري که یا شرکتی که به تشخیص اتحادیه اروپا در پی ایجاد شکاف  سینوشیپ

یا دسترسی آن به بازار و امکانات اتحادیه محدود  تحریم اتحادیه قرار خواهد گرفتمورد نماید  يریگباجاز این اتحادیه 

ین اتحادیه پیش هايتحریمو کشورها را تحریم کرده است اما  یالمللنیب مؤسساتطیفی از  گذشته رد اتحادیهخواهد شد. 

آنکه در نظام تحریمی اتحادیه اروپا تصمیمات براي اعمال  ترمهمنکته  .دالیل سیاسی اعمال شده است به عمدتاً 

هایی را علیه افراد ریمتح جدید کمیسیون اتحادیه اروپا بر مبناي قانون .شودیماجماعی حاصل  صورتبه هاتحریم

یدرصورتو تنها  دینمایماز آن اعمال  يریگباجا یا و کشورها کشورهاي متهم به ایجاد شکاف در اتحادیه اروپ هاشرکت

  .د شدنخواهاعمال ن تحریم ،ها مخالف باشندضاي اتحادیه اروپا با این تحریمز اعاکثریتی ا که

 گیريیمتصمعی مااست که همانا روش اجت يریگمیتصماتحادیه اروپا در  ضعف ترینمهمدر پی رفع  سینوشیپاین 

  .باشدمیدر این مجموعه 

 ياگونهبه ،اندکردههاي اخیر استفاده اي در سالفزاینده ضعف به طوررقباي اتحادیه اروپا همچون روسیه و چین از این  

این  گیريیمتصمو دادن امتیازاتی به کشورهاي ضعیف اروپایی همچون یونان یا مجارستان مانع  پیوندهاکه با گسترش 

با این قانون قدرت را در دستان کمیسیون متمرکز نماید و از روش  خواهدمیاتحادیه اکنون  .اتحادیه علیه خود شدند

نظام  نویسدر صورت تصویب نهایی این پیش .اجماعی براي مقابله با رقبا بهره گیرد نه اکثریتی و گیريتصمیم

 ر اقتصاددتر قويیگر ژئوپلیتیک یک باز عنوانبههاي اتحادیه اروپا وارد مرحله جدیدي خواهد شد و این اتحادیه تحریم

 دهندهشاننو تالش براي تصویب به آن  نویسپیشاین از دیگر سو طراحی  .المللی ایفاي نقش خواهد کردسیاسی بین

این  فزاینده در يهاشکاففشارهایی که به  ،ی مانند چین و روسیه به اتحادیه اروپاستیفشارهاي فزاینده کشورها

  .اجماعی را دشوارتر ساخته است گیريتصمیماتحادیه دامن زده و 

  گام جدید تحریمی آمریکا علیه چین

کرد  قانون جدیدي را ابالغ اخیراًبراي افزایش فشار اقتصادي بر چین برداشت. دولت بایدن  ایاالت متحده گام جدیدي

منوع شده مگیرند میي بهره که از نیروي کار اجبار چینی هايشرکتآمریکایی با  هايشرکتهمکاري  که بر مبناي آن

ممنوع شده است.  زآمریکایی نی هايشرکتدر محصوالت  هاشرکتاز کاالهاي این  يریگبهرهافزون بر این  است.

از نیروي کار اجباري در این منطقه کرده است.  يریگبهرهو  در سین کیانگ یکشنسلایاالت متحده چین را متهم به 
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درصد آنها را در اختیار  80معادن فلزات کمیاب که چین  بخشی از و شودمیانگ تولید سین کی درصد پنبه جهان در 25

  قرار دارد. دارد در این منطقه 

آن نیز در این کشور است در  هاییداراییدرصد  10و  گیردمیدرصد فروش آن در چین صورت  26شرکت اینتل که  

ت بایدن از دول شرکاي چین ترینمهمیکی از  عنوانبهاز تعهد به قانون جدید سخن گفت. شرکت اپل نیز  ياهیانیب

 ت تدریجیدر مسیر گسس توجهقابلخواسته مصادیق استفاده از نیروي کار اجباري را روشن نماید. این اقدام آمریکا گامی 

اي مسائل اویغورها ایف یفی از مقامات آمریکایی که دردر واکنش ط چین نیز. دو اقتصاد بزرگ جهان از یکدیگر است

  را تحریم کرده است.  کنندمینقش 

   يامنطقهت التحو

  سیاست تجاري جدید پاکستان 

 در چارچوب این سند .سیاست تجاري جدید این کشور را رونمایی کرد یبررس و بحث هامدتدولت پاکستان پس از 

 سوکیداراي بازار داخلی پویا از  2025پاکستان در افق  ": ذیل ترسیم شده است صورتبهاقتصادي پاکستان  اندازچشم

از  دگرگونی پاکستان" سند. مأموریت این "و اقتصادي داراي مزیت رقابتی در حوزه صادرات در پهنه جهانی خواهد بود

اي ارزش جهانی و منطقه هايزنجیره در کانون آن باشد و در يوربهرهکه  کشوري تولید محور به کشوري با اقتصادي

  .شده است تعریف "تنیده شده باشد

میلیارد دالر  57افزایش صادرات کاال و خدمات این کشور به  بلندپروازانهپاکستان هدف  ،در قالب این سیاست تجاري

مزیت صادراتی این کشور باید تا  ترینمهم عنوانبهرا نظر گرفته است. در این قالب صادرات پوشاك  2025تا سال 

میلیارد دالر افزایش  3میلیارد دالر و صادرات برنج به  1,3صادرات چرم به  ،میلیارد دالر افزایش یابد 40به  2025سال 

. دولت این کشور یابدمیمیلیارد دالر افزایش  1,5به  2025افزون بر این صادرات مواد غذایی و نوشیدنی در افق  .یابد

  .افزایش دهد 2025میلیارد دالر در  1,3ظر دارد صادرات میوه و سبزیجات را به در ن

میلیارد  45 2022میلیارد دالر در  37به  2021میلیارد دالر در سال  31در قالب استراتژي جدید صادرات این کشور از  

توسعه توان زون بر اف ،یدجد ي تجاريدر استراتژ .افزایش خواهد یافت 2025 پایاندر  دالرمیلیارد  57و  2023دالر در 

هاي صادرات کاال. اندشدهاولویت در نظر گرفته  عنوانبهجدیدي نیز  هايبخش، سنتی صادراتی هايحوزهصادراتی در 

از  ت. محصوالت داروییخواهد یاف افزایش 2025میلیون دالر در  265به  2021در  میلیون دالر 174 ازساخته شده 

میلیون  70 ازافزایش خواهد یافت. صادرات قطعات خودرو  2025در  میلیون 608در سال جاري به  میلیون دالر 400

 .یابدمیافزایش  2025میلیون دالر در  106به  2021دالر در 

استراتژي سیاست تجاري جدید  شدنییاجرابراي حمایت از  میلیون دالر) 250(حدود  میلیارد روپیه 44دولت پاکستان 

و  هاي جهانیرات پاکستان در زنجیرهصاد حوزه تنیده شدن روپیه در میلیارد 15در نظر گرفته است از این میزان 
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 يهادهانتقویت ها، زیرساختدر راستاي اجراي این برنامه دولت پاکستان به توسعه  .ارزش هزینه خواهد شد يامنطقه

  .اشتگمخواهد  همت استانداردها ردنباالبفعال در صادرات و 

بخش صادرات این کشور از مشکالت  .اخیر همواره درگیر مشکالت اساسی بوده است هايسالاقتصاد پاکستان در  

میلیارد دالر در  25تا  20در ده سال اخیر صادرات پاکستان بین  .ضربه خورده است شدتبهاقتصادي پاکستان  داردوام

یدرحال ،است افتهیکاهشدرصد  10در یک دهه اخیر سهم این کشور در صادرات جهانی رو همین  از .نوسان بوده است

است و حتی سهم کشور  افتهیشیافزادرصد  18 ودرصد  27به ترتیب  هند ی مانند چین ویسهم کشورها که

تجاري این  عدم توازن از این روند متأثر. است افتهیشیافزادرصد  95مانند بنگالدش در یک دهه اخیر  ياافتهینتوسعه

  تشدید شده است. کشور

دولت پاکستان تصمیم به ایجاد شوراي ملی توسعه صادرات گرفته است که تمامی نهادها  اهداف این سندبراي تحقق  

این شورا و نقش  يوزارت بازرگانی این کشور دبیر .گرفت برخواهددر توسعه صادرات را در  نفعيذ هايبخشو 

این سند . پاکستان را تعیین خواهد کرد تجارت خارجی یمشخطاین شورا  .را بر عهده خواهد داشت کنندههنگهما

به  یبخشتحقق. دولت این کشور در شودمیتجارت خارجی پاکستان در دوره پساجنگ سرد محسوب  سندسومین 

  اهداف دو سند پیشین توفیق چندانی نداشت. 

 شودتجارت آزاد هند و امارات اجرایی می نامهموافقت

اخیر  هايهفتهآغاز شد. دولت هند در  2021تجارت آزاد از اوایل سال  نامهموافقتمذاکرات هند و امارات براي امضاي 

ن . در ایشودمیراهی امارات  2022 ژانویههند در  ریوزنخست آتی داد. هايماهخبر از پایان مذاکرات و اجراي توافق در 

حضور و فعالیت نیروي کار هند در امارات  نامهموافقتدر قالب این این توافق اعالم خواهد شد.  شدنییاجرا احتماالً سفر 

ن در خارج از ای هنديبخش نیروي کار  ترینبزرگ هند، شهروندانسه میلیون و چهارصد هزار نفر از شود. میتسهیل 

موانع بر سر راه صادرات محصوالت غذایی بر این در قالب این توافقنامه امارات افزون  .کشور در امارات فعالیت دارند

  .دهدمیبه این کشور را کاهش  نده

امارات در این کشور و دسترسی بخشی از زنجیره محصوالت نفتی و پتروشیمی به  گذاريسرمایهاز طرف دیگر هند  

مل سایر شا امتیازاتاندیشیده شده تا این  نامهموافقتر این مدعی است تدابیري د هند .نمایدمیبازار هند را تسهیل 

  .گرددنچین  ژهیوبهو  فارسجیخلکشورهاي شوراي همکاري 

 هندشریک تجاري  ترینمهم فاصلهالبامارات  .ستاه ودمیلیارد دالر ب 43حجم تجارت امارات و هند در سال گذشته  

ین دوم و شریک تجاري هند پس از آمریکا و چین است ینرات سومکالن امادر تصویر  .شودمیدر خاورمیانه محسوب 

ا در ر فارسجیخلتجارت آزاد با شوراي همکاري  نامهموافقت درگذشتههند . شودبازار صادراتی بزرگ هند محسوب می

   این کشور بر مذاکرات دوجانبه متمرکز شد. دستور کار داشت اما پس از مدتی مذاکرات در این مورد متوقف شد و
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 جامعمشارکت  نامهموافقتتجارت آزاد یعنی  نامهموافقت ترینبزرگاز حضور در  2020از طرف دیگر هند در سال 

اما  بود. هاهنديدلیل کنار کشیدن  ترینمهم نامهموافقتبر این چین تسلط  .انصراف داد يامنطقهاقتصادي  مشارکت

رخوردار ب آنها اب یروابط سیاسی نزدیک از با کشورهایی کهتجارت آزاد  نامهموافقتبه  یدهشکلبر  هند 2021در سال 

ا در دستور ر اسرائیل و استرالیا ،بریتانیا ،تجارت آزاد با اتحادیه اروپا نامهموافقتاکنون هند مذاکرات  .متمرکز شد است

انداز کالن منظر چشم ، ازکشوري نزدیک به ایاالت متحده عنوانبهدر خاورمیانه نیز امارات عربی متحده . کار دارد

که  اندهشدبدل  امارت و عربستان در حالی به سومین و چهارمین شریک تجاري هند. گیردمیامنیتی در کنار هند قرار 

به کشوري که در میان ده شریک نخست هند هم  کشور از دومین شریک تجاري این هاتحریمموقعیت ایران در پیامد 

  تنزل یافته است. ،قرار ندارد

  کنندیمتمرکز  يگذارهیسرمابر  لیاسرائامارات و 

میلیارد دالر رسیده  1، حجم روابط تجاري آنان به حدود گذردیم اسرائیلروابط امارات و  يسازيعاددر یک سالی که از 

همکاري در ، امنیت آب، بهداشت، همکاري فناورانه، همکاري نظامی يهاحوزهاست. افزون بر این همکاري طرفین 

توریست  هزار 300 2021سال در . است دربرگرفتهحوزه هوافضا را  حوزه کشاورزي و صنایع غذایی و همکاري در

  . ردیگیممیان دو طرف صورت  در هفته پرواز 28. اندسفرکردهبه امارات  یلیاسرائ

را در دستور کار  اسرائیلمیلیارد دالري در میادین گازي  1,2 يگذارهیسرما اماراتی يهاشرکت ،يگذارهیسرماحوزه  در

 . در دستور کار قرار گرفته است اسرائیلاز خاك  يالولهافزون بر این انتقال بخشی از نفت امارات از طریق خط دارند. 

هر  ذاريگسرمایهتجارت آزاد و نیز تسهیل  نامهموافقتبه  یدهشکلاعالم کرده است که اولویت جدید،  اسرائیل راًیاخ

افزون . انددهیکشمیلیارد دالري را پیش  10 گذاريسرمایهدو طرف طرح تشکیل صندوق یک در اقتصاد دیگري است. 

خواهد بود. برخی  2022طرفین در  يهایزنیراتجارت آزاد نیز در کانون  نامهموافقت، نهایی کردن گذاريرمایهسبر حوزه 

  طرفین این توافق را امضا خواهند کرد. 2022کارشناسان معتقدند در میانه 

  هااستارتاپمیلیارد دالري عربستان در  40 گذاريسرمایه

 تصادو گذار تدریجی از اق اقتصادي این کشور سازيمتنوعدولت عربستان سعودي اخیراً اعالم کرده است که در راستاي 

خواهد کرد. دولت سعودي امیدوار است با توسعه  گذاريسرمایه هااستارتاپمیلیارد دالر در  40 2030نفتی، تا سال 

 35در تولید ناخالص داخلی این کشور را به  هاشرکتسهم این  کوچک و متوسط هايشرکتو حمایت از  هااستارتاپ

یکاري تواند نرخ بها میافزایش دهد. افزون بر این دولت سعودي معتقد است که توسعه نقش این شرکت 2030درصد تا 

د تا سال این کشور بای اندازچشمدرصد است و بر مبناي  11عربستان سعودي  در این کشور را کاهش دهد. نرخ بیکاري

کوچک و متوسط  هايشرکتت. سهم شرکت اس 1344این کشور  هايآپاستارتدرصد کاهش یابد. تعداد  7به  2030
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درصد است. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی این کشور نیز  30داخلی این کشور حدود  در تولید ناخالص

  شده است.  برآورددرصد  40حدود 

  شد دوارتریاممیلیارد دالري چین  7 گذاريسرمایهعراق به 

میلیارد دالري چین در ساخت پاالیشگاه  7گذاري اي سرمایهبر اخیراً قراردادي ،مدتیطوالن یدولت عراق پس از مذاکرات

امضاي این قرارداد امیدواري عراق براي گسترش روابط  ، منعقد کرد/هزار بشکه نفت در روز 300ظرفیت  ربابصره  نفت

افتن هاي فنی براي ایجاد این پاالیشگاه و یبررسی ه است.با چین و توسعه صنعت پتروشیمی این کشور را افزایش داد

  .آغاز شده است 2015خارجی از سال  گذارهیسرما

میلیون تن در سال در نظر گرفته شده است که  30د ایجاد مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولی ،در فاز دوم این پروژه 

با ایجاد این پاالیشگاه واردات پتروشیمی  اندیمدع مقامات عراقی .میلیارد دالر خواهد بود 12بر  غهزینه اجراي آن بال

  .کندیممیلیارد دالر مشتقات نفتی وارد  5ساالنه حدود  . عراقعراق کاهش خواهد یافت

جایگزین  ینوعهد و باي در بازار نفت عراق حضور پیدا کردناخیر به طور فزایندهي هاسالچینی در  يهاشرکت

 بسیاري داشته يفرازوفرودهاساله را با چین امضا کرده است که  25همکاري  توافقعراق  .اندهاي غربی شدهشرکت

 داده میلیارد دالري در عراق در قبال واردات نفت از این کشور 100گذاري سرمایه چین وعده در قالب این قرارداد است.

 يهاخشبقرارداد ایجاد مجتمع پتروشیمی در بصره یکی از  .هاي مواجه شده استبا پیچیدگیتوافق اما اجراي این  .است

چینی در عراق با وجود  يهارکتش گذاريسرمایه .شودمیلیارد دالري میان چین و عراق محسوب می 100کالن توافق 

 هامیحرتمخرب  ریتأث یخوببهگذاري در ایران سرمایه ع آنان از هرگونهامتناو  وضعیت داخلی این کشور ییهایدگیچیپ

  .دهدیموقعیت اقتصادي کشور را نشان بر م

  تازه  هايداده

  خارجی ستقیمم گذاريسرمایهآمریکا در صدر مقاصد جذاب براي 

  پول نشان از پیشتازي آمریکا در جذب سرمایه مستقیم خارجی دارد.  یالمللنیبآمارهاي جدید صندوق 
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  2020در  کلیدي سرمایه خارجی کنندگانافتیدر -1نمودار 

  

  محصول صادراتی فقیرترین کشورها ترینمهمنفت و گاز 

ز که نفت و گا دهدمیو تجارت ارائه شده نشان  وهواییآببانک جهانی در مورد تغییرات  که در گزارش اخیر هاییداده

محصول صادراتی فقیرترین کشورهاي جهان است. روزگاري نفت و گاز نماد ثروتمندي کشورها محسوب  ترینمهم

  .شرایط دگرگون شده است رسدیمبه نظر  اما شدمی

  بد صادراتی کشورهاي فقیر در یک دهه اخیرس -2نمودار 
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  جهانی خاورمیانه در سه شاخص کلیديموقعیت 

ارائه داده است.  توجهیجالب هايدادهبانک جهانی در گزارش جدیدي که در مورد اقتصادهاي خاورمیانه منتشر کرده، 

میزان مشارکت زنان در بازار کار و جذب  شاخص کلیدي دوخاورمیانه در دهند، میهمان گونه که نمودارهاي ذیل نشان 

ما در شاخص بیکاري جوانان رتبه اول را ادر قیاس با سایر مناطق قرار دارد،  آخردر رتبه  مستقیم خارجی گذاريسرمایه

  داراست. 

مشارکت زنان در بازار کار و ، مستقیم خارجی گذاريسرمایهوقعیت خاورمیانه در سه شاخص جذب م -3ر نمودا

  نرخ بیکاري جوانان
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  چینی  يهاشرکتسیب یک تریلیون دالري به آ

در بازار  هاشرکتاین  ارزشحدود یک تریلیون دالر از  2021درگیري دولت و بخش خصوصی چین در سال در پیامد 

درصد صادرات چین را  90با دولت این کشور دارد. حدود  يادهیچیپروابط  بخش خصوصی چینسهام از بین رفت. 

  . دهدیمبخش خصوصی انجام 

سربراوردن رقیبی قدرتمند رو به افزایش حزب کمونیست از  هايچین، نگرانی یخصوصبخش  ینیآفرنقشبا گسترش 

هاي بزرگ منجر به دخالت گسترده تر حزب در بخش خصوصی و برخورد با برخی شرکت 2021ها در است. این نگرانی

ن برخوردها حدود یک تریلیون دهد در نتیجه ایمی وردها نشانآبخش فناوري اطالعات شد. حاال بر این کشور بویژه در

 تماالً اح ینی در بازار سهام کاسته شده است. رابطه بخش خصوصی و حزب کمونیست چینچهاي دالر از از ارزش شرکت

  خواهد شد.  تردهیچیپ

  بخش خصوصی در اقتصاد چین نقش-4نمودار 

  

  

  

  

 

  

  مواد غذایی تورم توجهقابلافزایش 

  دارد.  ایسآدر مناطقی غیر از  ژهیوبهپول نشان از افزایش تورم برخی محصوالت کلیدي  یالمللنیبتازه صندوق  هايداده
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  )2021آسیا و سایر مناطق ( روند افزایش قیمت مواد غذایی و انرژي در -5نمودار 

  میلیارد دالري مهاجرین به اقتصادهاي فقیر 600کمک 

اندك که از سوي نیروي کار این  درآمدارسالی به کشورهاي با  هايلهدهد حوامیتازه بانک جهانی نشان  هايداده

این رشد نشانی از بازگشت نیروي داشته است.  یتوجهقابلرشد  2021در سال  گرفتهصورتمختلف  کشورها در مناطق

درصد  7,3با رشد  2021ارسالی در  هايحوالهاست. میزان  اقتصاد جهانی و گذار تدریجی آن از شرایط کرونایی کار به

  . شوندمیمحسوب  درآمدکممنبع کلیدي مالی براي کشورهاي  هاحوالهمیلیارد دالر رسیده است.  589به 
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  2020-2021 هاحوالهوند رشد ر -6نمودار 

  

 


