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ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﺗﺎق اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي
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مقدمه
ایــران در اقتصــاد سیاســی بینالملــل موقعیتــی دوگانــه دارد .از یکســو ارتباطــات بینالمللــی ایــن کشــور

بــه کمتریــن میــزان در دهههــای اخیــر رســیده اســت .از دیگــر ســو کشــور بهصــورت مضاعــف از تحــوالت

در محیــط روانــی و عملیاتــی اقتصــاد سیاســی بینالملــل متأثــر میشــود .سلســله گزارشهــای "پایــش
تحــوالت تجــارت جهانــی" ،رویدادهــای کلیــدی در محیــط ژئواکونومیــک ایــران را موردبحــث و بررســی
قــرار میدهــد .در ایــن قالــب رویدادهــای کلیــدی از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت

ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار میگیرنــد .در ایــن گــزارش ،گلچینــی از تحــوالت اخیــر در
دوالیــه جهانــی و منطق ـهای محیــط ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار گرفتهانــد.

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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تحوالت جهانی
جنگ اوکراین :تمرکز غرب بر تحریم نهادهای مالی روسیه
جنــگ روســیه علیــه اوکرایــن تــازه آغــاز شــده اســت .ایــن بحــران بینالمللــی احتمــاال مدتهــا بــه طــول

خواهــد انجامیــد و تاثیــرات مانــدگاری بــر اقتصــاد جهانــی خواهــد داشــت .تــا لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش
غــرب بــر تحریــم بخشهایــی از اقتصــاد روســیه متمرکــز شــده اســت .آمریــکا ،متحدیــن کلیــدی ایــن

کشــور و اتحادیــه اروپــا تــا کنــون طیفــی از تحریمهــا را علیــه روســیه اعمــال کردهانــد .در ادامــه بــه ایــن

تحریمهــا اشــاره خواهــد شــد.
-1ایاالت متحده

ایــاالت متحــد مدعــی اســت کــه هســته زیرســاخت مالــی اقتصــاد روســیه را مــورد تحریــم قــرار داده اســت.

در ایــن قالــب دو بانــک بــزرگ ایــن کشــور کــه دولتــی انــد مــورد تحریــم قــرار گرفتنــد و طیــف دیگــری از

بانکهــا و نهادهــای مالــی ایــن کشــور نیــز تحــت تحریــم واقــع شــدهاند .بانکهــای ایــاالت متحــده ۳۰
روز فرصــت دارنــد تــا تمامــی مبــادالت خــود بــا بانکهــای تحریــم شــده روســیه را قطــع نماینــد.

تحریمهــای ایــاالت متحــده صــادرات فناوریهــای پیشــرفته بــه روســیه و تحریــم بخــش نظامــی ایــن

کشــور را نیــز در بــر میگیــرد .دولــت بایــدن مدعــی اســت بــا ممنوعیــت صــادرات فناوریهــای پیشــرفته

بــه روســیه تــوان نظامــی و اقتصــادی ایــن کشــور بــه شــدت محــدود خواهــد شــد .در قالــب ایــن تحریمهــا

 ۱۳بانــک و شــرکت بــزرگ دولتــی روســیه از جملــه گازپــروم از داد و ســتد بــا ایــاالت متحــده منــع شــده انــد.
-2اتحادیه اروپا

اتحادیــه اروپــا تحریمهایــی را بــر بخــش مالــی ،انــرژی و حمــل و نقــل روســیه و همچنیــن ممنوعیتهــای

صادراتــی بــر برخــی اقــام صادراتــی در حــوزه فنــاوری بــه ایــن کشــور اعمــال کــرده اســت و تعــداد بســیار
زیــادی از مقامــات روســیه را در لیســت تحریــم قــرار داده اســت .اتحادیــه اروپــا همچنیــن در نظــر دارد

داراییهــای والدیمیــر پوتیــن رئیسجمهــور روســیه و ســرگی الوروف وزیــر خارجــه ایــن کشــور را بــه دلیــل

دســت داشــتن در حملــه بــه اقــرار مســدود نمایــد.

مهمتریــن تحریــم مالــی احتمالــی علیــه روســیه حــذف ایــن کشــور از دسترســی بــه سیســتم ســوئیفت اســت

کــه بــه دلیــل مشــکالت جــدی کــه درروســیه و اروپــا در حــوزه انــرژی ایجــاد میکنــد مــورد اعتــراض آلمــان

و ایتالیــا قــرار گرفتــه وفعـ ً
ا در دســتور کار اتحادیــه اروپــا قــرار نــدارد.
-3ژاپن

تحریمهــای ژاپــن عمدت ـ ًا نهادهــای مالــی روســیه و صــادرات فناوریهــای پیشــرفته بــه ویــژه در حــوزه
نظامــی بــه ایــن کشــور را در بــر میگیــرد.
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-4بریتانیا

بریتانیــا نیــز از بزرگتریــن بســته تحریمــی خــود علیــه روســیه رونمایــی کــرده اســت .در قالــب ایــن بســته

تحریمــی شــبکه اطرافیــان پوتیــن و میلیاردرهــای روســی هــدف قــرار گرفتنــد ،داراییهــای بانکهــای

روســیه در بریتانیــا مســدود شــدهاند و همــکاری نهادهــای مالــی روســیه بــا نهادهــای مالــی بریتانیــا ممنــوع
شــده اســت .بریتانیــا همــکاری بــا ایرالیــن ملــی روســیه ،ایرفلــوت را ممنــوع کــرده اســت و مجوزهــای

صــادرات فناوریهــای بــا کاربــرد دوگانــه بــه روســیه لغــو شــده اســت.
-5کانادا

کانــادا  ۶۲مقــام روســیه از جملــه پوتیــن و الوروف را در لیســت تحریــم قــرار داده اســت .بانکهــای بــزرگ
ایــن کشــور را تحریــم کــرده و تمــام مجوزهــای صادراتــی بــه ایــن کشــور را لغــو کــرده اســت و وعــده اعمــال

تحریمهــای شــدیدتر را نیــز داده اســت.
-6جمهوری چک

جمهــوری چــک پــرواز ایرالینهــای روســیه بــه مقصــد ایــن کشــور را ممنــوع کــرده و وعــده اعمــال

تحریمهــای شــدیدتری علیــه روســیه را داده اســت .ایــن کشــور همچنیــن همــکاری بــا روســیه در قالــب
بانکهایــی کــه در دوره شــوروی تاســیس شــده بودنــد را بــه زودی پایــان میبخشــد
-7تایوان

تایــوان کــه همچــون اوکرایــن در معــرض حملــه احتمالــی چیــن قــرار دارد نیــز بــه لیســت کشــورهای تحریــم
کننــده روســیه پیوســته اســت .تایــوان بــه عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده میکروچیپهــا در جهــان وعــده داده
اســت کــه تمــام تحریمهــای اعمالــی بــر صــادرات بــه روســیه توســط کشــورهای غربــی را رعایــت خواهــد

کر د .

-8استرالیا

اســترالیا طیفــی از مقامهــای دولــت روســیه را تحریــم کــرده اســت .ایــن لیســت  300نفــر از نماینــدگان

پارلمــان روســیه را نیــز در بــر میگیــرد.
-9نیوزیلند

نیوزیلنــد نیــز وعــده داده اســت کــه تحریمهایــی علیــه روســیه اعمــال خواهــد کــرد و در اولیــن گام ســفر

برخــی مقامــات روســی بــه ایــن کشــور و نیــز مبــادالت تجــاری بــا ایــن اشــخاص را ممنــوع کــرده اســت.
(این موضوع در گزارشهای بعدی تکمیل خواهد شد).
آمریکا در پی بازتعریف تجارت جهانی

دولــت بایــدن اخیــراً گــزارش مهمــی را در مــورد ســوء اســتفاده چیــن از ســازمان تجــارت جهانــی و رویکــرد
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جدیــد ایــاالت متحــده در قبــال ایــن کشــور بــه کنگــره ارائــه داده اســت .ایــن گــزارش سیاســت تجــاری
جدیــد ایــاالت متحــده ،نگــرش ایــن کشــور بــه رقابــت بــا چیــن و در ســطح کالنتــر نگــرش بــه نظــام

تجــاری چنــد جانبــه را نشــان میدهــد .بــا مطالعــه ایــن گــزارش میتــوان دریافــت کــه ایــاالت متحــده
سیاســت ســنتی خــود مبنــی بــر رهبــری نظــام تجــارت چندجانبــه از مســیر ســازمان تجــارت جهانــی را بــه

کنــاری نهــاده و اســتراتژی جدیــدی را در پیــش گرفتــه اســت .در ایــن گــزارش بــه طــور مفصــل بــه آنچــه
ایــاالت متحــده سوءاســتفاده چیــن از ســازمان تجــارت جهانــی میدانــد و ناتوانــی ایــن ســازمان در برخــورد

بــا تخلفــات چیــن اشــاره شــده اســت.

دولــت بایــدن بــر ایــن عقیــده اســت کــه اقتصــاد چیــن بــا وجــود گذشــت  ۲۰ســال از عضویــت ایــن کشــور

در ســازمان تجــارت جهانــی همچنــان اقتصــادی دولــت محــور اســت .شــرکتهای کشــورهای دیگــر نــه

تنهــا بایــد بــا شــرکتهای چینــی کــه بــا دولــت چیــن نیــز رقابــت کننــد .افــزون بــر ایــن در ایــن گــزارش
بــه انــواع تخلفــات دولــت چیــن در حمایــت از شــرکتهای ایــن کشــور و پیامدهــای گســترده آن بــر
اقتصادهــای دیگــر اشــاره شــده اســت .همچنیــن اشــاره شــده اســت کــه حمایــت شــدید دولــت چیــن از
شــرکتهای چینــی باعــث تالطــم در بــازار جهانــی و از بیــن رفتــن بســیاری از کســب و کارهــا بــه ویــژه

در حــوزه صنعــت فــوالد ،آلومینیــوم ،شــیالت ،پنلهــای خورشــیدی و طیــف دیگــری از صنایــع شــده اســت.

نمایندگــی تجــاری ایــاالت متحــده کــه سیاســت تجــاری ایــن کشــور را اجــرا میکنــد در ایــن گــزارش

سیاســت صنعتــی جدیــد چیــن را نمــاد گســترش رویکــرد مرکانتیلیســتی در اقتصــاد ایــن کشــور و تــداوم
رویــه مخــرب آن در تجــارت جهانــی دانســته اســت .ســازمان تجــارت جهانــی توانایــی الزم بــرای برخــورد
بــا تخلفــات چیــن را نــدارد .افــزون بــر ایــن در ایــن گــزارش رویکــرد ســنتی ایــاالت متحــده بــه چیــن بــه

طــور مفصــل بررســی شــده و دالیــل شکســت ایــن رویکــرد توضیــح داده شــده اســت .از ایــن منظــر ایــاالت
متحــده در گذشــته رویکــرد دو وجهــی در قبــال چیــن اتخــاذ کــرده بــود .از یــک ســو بــا شــکلدهی بــه

دیالــوگ ســطح بــاال در قالــب وزرای تجــارت و امورخارجــه ســعی میکــرد چیــن را بــه پذیــرش قواعــد
تجــارت جهانــی و کاهــش نقــش دولــت در اقتصــاد ایــن کشــور ترغیــب نمایــد .از طــرف دیگــر بــا بــه

کارگیــری مقــررات ســازمان تجــارت جهانــی کوشــش میکــرد تخلفــات چیــن را بــه ایــن کشــور یــادآور
شــود و ایــن کشــور را بــه پیــروی از مقــررات ســازمان تجــارت جهانــی وادار نمایــد .در همیــن راســتا ایــاالت
متحــده در  ۲۰ســال گذشــته  ۲۷شــکایت علیــه چیــن در ســازمان تجــارت جهانــی مطــرح کــرده اســت کــه

در هــر  ۲۷مــورد رکــن اســتیناف ســازمان بــه ســود واشــنگتن رای داده اســت.

در ایــن گــزارش اشــاره شــده کــه در همــه ایــن شــکایات مطــرح شــده ،چیــن بــه صــورت ســطحی بــه

الزامــات رفتــار مناســب از نظــر ســازمان تجــارت جهانــی گــردن نهــاده ،امــا دالیــل بنیــادی بــروز ایــن

تخلفــات را تغییــر نــداد و پــس از مدتــی مســئله مجــدداً بــروز و ظهــور پیــدا میکــرد.
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از منظــر گــزارش ،جنــگ تجــاری چیــن و ایــاالت متحــده در دوره ترامــپ نمــاد شکســت اســتراتژی دو وجهی

بــود ،جنگــی کــه در آن ایــاالت متحــده توســل بــه ســازمان تجــارت جهانــی و تــاش بــرای اقنــاع چیــن
را بــه کنــاری نهــاد و بــه جنــگ ایــن کشــور رفــت ،جنگــی کــه نهایت ـ ًا بــا اعمــال تعرفههــای ســنگین بــر

چیــن بــه توافــق تجــاری موســوم بــه "فــاز اول" منجــر شــد ،امــا در ایــن گــزارش اشــاره شــده اســت کــه
توافــق موســوم بــه فــاز اول کــه در ابتــدای ســال  ۲۰۲۲بــه پایــان رســیده نیــز نتوانســته مشــکالت را برطــرف
نمایــد ،زیــرا چیــن بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرده اســت.

در بخــش انتهایــی گــزارش لــزوم تدویــن اســتراتژی جدیــد در قبــال چیــن مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
رئــوس اســتراتژی جدیــد بــه صــورت ذیــل بیــان شــده انــد:

تــداوم تعامــل دوجانبــه بــا چیــن بــا هــدف یافتــن نقــاط مشــترک بــا ایــن کشــور .البتــه در گــزارش نســبت
بــه یافتــن نقــاط جدیــد مشــترک ابــراز ناامیــدی شــده اســت.

استفاده از ابزارهای مختلف برای پاسخگو کردن چین در قبال توافق فاز اول

حمایــت از تولیــد داخــل ،اشــتغال و شــرکتهای آمریکایــی در قبــال هجــوم تجــاری چیــن .بــه دیگــر ســخن
در ایــن گــزارش تاکیــد شــده اســت کــه ایــاالت متحــده بایــد بــه تدریــج نظــام حقوقــی و قانونــی خــود را نــه

در راســتای تجــارت آزاد بــا چیــن بلکــه در راســتای حمایــت از طبقــه متوســط ،نیــروی کار و شــرکتهای
آمریکایــی تغییــر دهــد

همــکاری تنگاتنــگ بــا کشــورهای همســو و کشــورهای متعهــد بــه قواعــد تجــارت جهانــی بــرای مقابلــه بــا

رویکردهــای ضــد بــازار دولــت چیــن

در آســتانه انتشــار ایــن گــزارش نماینــده تجــاری ایــاالت متحــده در ســخنرانی ای در ژنــو ســوئیس بــه ایــن
نکتــه بــه صراحــت اشــاره کــرد کــه تغییــر پارادایــم در تجــارت جهانــی اجتنــاب ناپذیــر اســت و تجــارت جهانی

بــه ســال  ۲۰۱۹و پیــش از شــرایط کرونــا بــاز نخواهــد گشــت .او از کشــورهای همســو بــا ایــاالت متحــده

خواســت کــه بــه نظــام تجــارت جهانــی جدیــدی فکــر کننــد کــه ســازمان تجــارت جهانــی نــه در کانــون آن
بلکــه یکــی از اجــزای آن باشــد و هــدف ایــن نظــم جدیــد تجــارت جهانــی مقابلــه سیاســت صنعتــی دولــت
محــور و سیاســت تجــاری بســته چیــن باشــد .انتشــار گــزارش جدیــد نشــان میدهــد کــه چشــم انــدازی

بــرای حــل و فصــل اختالفــات تجــاری چیــن و ایــاالت متحــده وجــود نــدارد .دو کشــور بــه طــور فزاینــدهای

در مســیر رقابــت و تنــش تجــاری قــرار دارنــد .بــه دیگــر ســخن ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه دو کشــور
یــک گام دیگــر بــه ســوی گسســته شــدن ارتباطــات اقتصــادی از یکدیگــر برداشــتند .چیــن ایــن گــزارش را
محکــوم کــرده و آن را نادرســت خوانــده اســت.
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دولت بریتانیا در پی مدل جدید تجارت آزاد با آمریکا
در ســالهای اخیــر ،برگزیــت مهمتریــن مســئله دولــت بریتانیــا بــوده اســت .جدایــی ایــن کشــور از اتحادیــه

اروپــا تبعــات تجــاری ســنگینی داشــته اســت .در دوره اجرایــی شــدن برگزیــت ،دولــت بریتانیــا موافقتنامــه
تجــارت آزاد جدیــد بــا ایــاالت متحــده را بــه عنــوان جایگزیــن مطــرح میکــرد ،امــا کوش ـشهای دولــت

بریتانیــا بــا مخالفــت جــدی دولــت بایــدن و سیاسـتهای حمایــت گرایانــه ایــن کشــور مواجــه شــده اســت.

دولــت بایــدن بــه صراحــت اعــام کــرده کــه تمایلــی بــه موافقتنامــه تجــارت آزاد جدیــد بــا بریتانیــا نــدارد.

اکنــون دولــت جانســون بــه مــدل جدیــدی روی آورده اســت .در هفتههــای اخیــر مقامــات تجــاری دولــت

جانســون بــه ایالتهــای مختلــف ایــاالت متحــده ســفر کــرده و تــاش میکننــد بــا طیفــی از ایالتهــای
ایــن کشــور موافقتنامههــای تجــارت آزاد منعقــد نمــوده و بــه نوعــی از ایــن مســیر دسترســی گســتردهتری

بــه بــازار ایــاالت متحــده بیابنــد.

بــه لحــاظ قانونــی دولــت فــدرال ایــاالت متحــده تنهــا میتوانــد تعرفههــای اعمالــی کاالهــای وارداتــی
را تغییــر دهــد و از ایــن مســیر در روابــط تجــاری ایــاالت متحــده بــا ســایرین تغییــرات ایجــاد کنــد .دولــت

فــدرال موافقتنامههــای تجــاری کالن بــا ســایر کشــورها را تدویــن و پــس از تصویــب در کنگــره اعمــال

میکنــد .امــا در حــوزه خدمــات و توافقــات تجــاری کوچــک و متوســط ایالتهــا قــدرت قابــل توجهــی دارنــد.
از همیـنرو دولــت بریتانیــا بــر تعامــل بــا ایــن ایالتهــا بــا تمرکــز بــر حــوزه خدمــات تاکیــد دارد ،تــا بتوانــد
از ایــن مســیر زنجیــرهای از توافقهــا بــا ایــاالت را جایگزیــن بخشــی از توافــق بــا دولــت فــدرال ایــن کشــور

نمایــد .منتقدیــن دولــت جانســون مدعــی انــد کــه چنیــن اقداماتــی مشــکالت تجــارت خارجــی بریتانیــا ،کــه
اکنــون در فضــای پــس از گسســت از اتحادیــه اروپــا دچــار بحــران اســت ،را حــل نخواهــد کــرد.

تحوالت منطقهای
امضای موافقتنامه همکاری جامع اقتصادی میان امارات و هند
امــارات پــس از  6مــاه مذاکــره بــا هنــد ،موافقتنامــه تجــارت آزاد بــا ایــن کشــور را نهایــی کــرد .ایــن توافــق
از نخســتین هفتــه مــاه مــی 2022اجرایــی خواهــد شــد .توافــق جامــع مشــارکت اقتصــادی هنــد و امــارات

عربــی متحــده یــا همــان موافقتنامــه تجــارت آزاد میــان دو کشــور نخســتین موافقتنامــه تجــارت آزاد هنــد در

یــک دهــه اخیــر بــه شــمار میآیــد .آخریــن موافقتنامــه تجــارت آزاد هنــد در ســال  ۲۰۱۱بــا ژاپــن منعقــد شــد.
ایــن موافقتنامــه در راســتای سیاس ـتهای تجــاری بلندپروازانــه امــارات و هنــد صــورت میگیــرد .امــارات

در نظــر دارد تــا پایــان ســال  2022بــا  8کشــور موافقتنامــه تجــارت آزاد منعقــد نمایــد و موقعیــت خــود بــه
عنــوان هــاب منطقـهای تجــارت جهانــی را تحکیــم بخشــد.
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از دیگــر ســو هنــد میکوشــد بــا طیفــی از کشــورها ایــن موافقتنامههــای آزاد امضــا و حجــم تجــارت خارجــی

خــود را بــه یــک تریلیــون دالر تــا ســال  ۲۰۳۰افزایــش دهــد .در همیــن راســتا هنــد بــا اســترالیا ،بریتانیــا،
کانــادا ،اســرائیل و اتحادیــه اروپــا مذاکــرات مشــابهی را در دســتور کار دارد .افــزون بــر امضــای توافــق بــا

امــارات عربــی متحــده ،هنــد مذاکــرات موافقتنامــه تجــارت آزاد بــا شــورای همــکاری خلیــج فــارس را نیــز در

دســتور کار قــرار داده اســت .مقامــات دولــت ایــن کشــور اعــام کردنــد کــه مذاکــرات بــا شــورای همــکاری
تــا پایــان ســال  ۲۰۲۲بــه نتیجــه خواهــد رســید.

نکات کلیدی موافقتنامه تجارت آزاد هند و امارات را به صورت ذیل میتوان دسته بندی کرد:

 -ایــن توافــق حــوزه کاال ،خدمــات ،قواعــد مبــدا ،رویههــای گمرکــی ،تــدارکات دولــت ،حقــوق مالکیــت

فکــری و تجــارت الکترونیــک را در بــر میگیــرد.

 -امــارات عربــی متحــده  ۸۰ ،درصــد تعرفههــای خــود بــر صــادرات هنــد بــه ایــن کشــور را حــذف میکنــد.

بــا حــذف ایــن تعرفههــا حــدود  ۹۰درصــد از صــادرات هنــد بــه امــارات بــا تعرفــه صفــر انجــام خواهــد شــد.

حــذف تعرفههــا بــرای صــادرات هنــد بــه ویــژه در حوزههایــی کــه ایــن کشــور بــا رقابــت شــدیدی از طــرف
کشــورهای دیگــر مواجــه اســت همچــون حــوزه پوشــاک واجــد اهمیــت ویــژه اســت .در شــرایط کنونــی
صــادرات پوشــاک هنــد مشــمول  ۵درصــد تعرفــه اســت درحالیکــه صــادرات رقبــای ایــن کشــور بــه ویــژه
ویتنــام و بنــگالدش بــا تعرفــه صفــر بــه امــارات صــورت میگیــرد .در مقابــل هنــد موافقــت کــرده اســت
کــه تعرفــه بــرای واردات طــا از امــارات تــا حجــم  ۲۰۰تــن در ســال را حــذف نمایــد .در شــرایط کنونــی
امــارات ســاالنه حــدود  ۷۰تــن طــا بــه هنــد صــادر میکنــد و امتیــازات تجــاری دیگــری نیــز بــه امــارات
ارائــه کــرده اســت.

 -در یــک دهــه آینــده تعرفههــای امــارات بــرای واردات  ۹۷درصــد از کاالهــای هنــدی بــه صفــر خواهــد

رســید و در رونــد اجــرای ایــن توافــق حوزههــای نســاجی ،جواهــرات ،چــرم ،کفــش ،کاالی ورزشــی ،خــودرو

و محصــوالت دارویــی بیشــترین بهــره را خواهنــد بــرد .بــر مبنــای برآوردهــای اولیــه بــا اجرایــی شــدن ایــن
توافــق حجــم تجــارت دو کشــور در  ۵ســال آینــده بــه  ۱۰۰میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت .در وضعیــت

کنونــی تجــارت دو کشــور حــدود  40میلیــارد دالر اســت و صــادرات هنــد بــه امــارات حــدود  ۲۶میلیــارد دالر
اســت .مقامــات هنــدی مدعــی انــد کــه بــا اجرایــی شــدن ایــن توافــق یــک میلیــون شــغل جدیــد در هنــد
ایجــاد خواهــد شــد.

 دولــت هنــد طیفــی از کاالهــا را از ایــن توافــق مســتثنا کــرده اســت .اغلــب محصــوالت کشــاورزی و مــوادغذایــی از ایــن توافــق مســتثنی شــده انــد تــا صنعــت کشــاورزی و مــواد غذایــی هنــد آســیب نبینــد.

 -یکــی از چالشهــای ایــن قــرارداد موضــوع صــادرات مجــدد و احتمــال ســوء اســتفاده کشــورهای دیگــر

بــرای واردات کاال از مســیر امــارات بــه هنــد بــا اســتفاده از مزایــای ایــن توافــق اســت .در ایــن راســتا
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مکانیســمهای ســختگیرانه مختلفــی بــرای قواعــد مبــدا در قــرارداد تعییــن شــده اســت تــا مانــع چنیــن

اســتفادههایی گــردد .در ایــن قالــب کاالهــای صادراتــی امــارات در صورتــی از مزایــای ایــن توافــق برخــوردار

خواهنــد شــد کــه حداقــل  ۴۰درصــد از ارزش افــزوده آنهــا در امــارات ایجــاد شــده باشــد .ایــن رقــم در مــورد
آلومینیــوم و قطعــات خــودرو بــه  ۴۵درصــد افزایــش یافتــه اســت.

 -در حــوزه محصــوالت کشــاورزی مشــمول ایــن توافــق ،تنهــا در صورتــی کــه ایــن محصــوالت در امــارات

تولیــد شــده باشــند امــکان اســتفاده از مزایــای توافــق در ورود بــه بــازار هنــد خواهنــد داشــت.

 -یکــی دیگــر از نــکات مهــم ایــن توافــق گنجانــدن تجــارت دیجیتالــی در آن اســت .پیــش از آن هنــد بــا

قاعــده نویســی در حــوزه تجــارت دیجیتــال توســط ســازمان تجــارت جهانــی و یــا موافقتنامههــای تجــارت آزاد

مخالفــت میورزیــد زیــرا نگــران تاثیــر گــذاری ایــن قواعــد بــر بــازار داخلــی کشــور بــود .امــا ایــن کشــور بــا

تغییــر رویکــرد همــگام بــا رونــد موافقتنامههــای جدیــد تجــارت آزاد شــده اســت.
مدل جدید آزادسازی منابع مالی افغانستان

بانــک جهانــی اعــام کــرده اســت کــه در نظــر دارد در ســال  ،۲۰۲۲یــک میلیــارد دالر از منابــع مالــی

اختصــاص یافتــه بــه افغانســتان از ســوی جامعــه بینالمللــی را از طریــق ســازمان ملــل بــه ایــن کشــور

اختصــاص دهــد .بانــک جهانــی حــدد  13میلیــارد دالر از کمکهــای بینالمللــی اختصــاص یافتــه بــه
افغانســتان را در اختیــار دارد .افــزون بــر ایــن حــدود  7میلیــارد دالر از منابــع مالــی افغانســتان توســط دولــت

بایــدن مســدود شــده اســت .از ایــن میــزان حــدود ســه میلیــارد دالر در روزهــای اخیــر بــه قربانیــان حادثــه

 ۱۱ســپتامبر اختصــاص یافتــه کــه اعتراضــات زیــادی را برانگیختــه اســت.

منابــع مالــی بانــک جهانــی در چنــد نوبــت در اختیــار ســازمان ملــل قــرار میگیــرد و صــرف کمکهــای

انســان دوســتانه بــه افغانســتان خواهــد شــد .برخــی اقتصاددانــان افغانســتان معتقدنــد ایــن شــیوه هزینــه
منابــع مالــی افغانســتان بــه کاهــش بیشــتر ارزش پــول ملــی ایــن کشــور منجــر خواهــد شــد .احتمــا ًال جامعــه

جهانــی تــا آینــده قابــل پیشبینــی تنهــا بــه کمکهــای انســانی حداقلــی بــه افغانســتان بســنده خواهــد کــرد
و تمایلــی بــرای آزاد ســازی منابــع مالــی ایــن کشــور و شناســایی طالبــان نخواهــد داشــت.

دادههای تازه
نکات جدید گزارش آنکتاد در مورد تجارت جهانی
آنکتــاد اخیــرا گــزارش خــود در مــورد رونــد تجــارت جهانــی را روزآمــد کــرده اســت .در ایــن گــزارش نــکات

ذیــل واجــد اهمیــت انــد:
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 -1افزایــش تجــارت جهانــی در ســال  ۲۰۲۱را میتــوان یــک رکــورد محســوب کــرد .تجــارت جهانــی در

 2021بــه  ۲۸.۵تریلیــون دالر رســید کــه  ۱۳درصــد نســبت بــه پیــش از کرونــا افزایــش نشــان میدهــد.
تجــارت جهانــی در ســه ماهــه آخــر ســال  ۲۰۲۱افزایــش یافتــه امــا انتظــار م ـیرود در ســه ماهــه نخســت
ســال  ۲۰۲۲ســرعت رشــد کاهــش یابــد.

 -2در ســه ماهــه چهــارم ســال  ۲۰۲۱تجــارت کاالیــی همچنــان رشــد قابــل توجهــی داشــت و تجــارت

خدمــات نهایت ـ ًا پــس از افــت و خیزهــای فــراوان بــه شــرایط قبــل از کرونــا بازگشــت.

 -3کشــورهای در حــال توســعه در ســه ماهــه چهــارم ســال  ۲۰۲۱عملکــرد بهتــری نســبت بــه کشــورهای
توســعه یافتــه داشــته انــد .تجــارت جنــوب -جنــوب نســبت بــه میانگیــن تجــارت جهانــی رشــد بیشــتری

تجربــه کــرده اســت.

نمودار -1روند تحول در تجارت جهانی  2021-2017و پیش بینی سه ماهه نخست 2022

سهم چشمگیر جنوب در تجارت جهانی
دادههایــی کــه در گــزارش آمــاری جدیــد آنکتــاد منتشــر شــده نشــان میدهــد کشــورهای در حــال توســعه کــه در

ادبیــات توســعه بــه "جنــوب" شــهرت یافتــه انــد تجــارت چشــمگیری بــا یکدیگــر دارنــد .در ســال  2020حجــم تجارت

جنوب-جنــوب  4.6تریلیــون دالر بــوده اســت .تجــارت درون منطقــه ای در آســیا مهمتریــن نقــش را در ایــن رونــد
داشــته اســت .بــر مبنــای آمارهــای آنکتــاد ،در ســال  58 ، 2020درصــد تجــارت آســیا درون منطقـهای بــوده اســت.

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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