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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 

10 تحوالت منطقه ای 

12 داده های تازه 





  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان5

مقدمه 

ــن کشــور  ــی ای ــات بین الملل ــو ارتباط ــه دارد. از یک س ــی دوگان ــل موقعیت ــران در اقتصــاد سیاســی بین المل 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
ــران را موردبحــث و بررســی  ــک ای ــط ژئواکونومی ــدی در محی ــای کلی ــی"، رویداده تحــوالت تجــارت جهان
قــرار می دهــد. در ایــن قالــب رویدادهــای کلیــدی از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت 
ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار می گیرنــد. در ایــن گــزارش، گلچینــی از تحــوالت اخیــر در 

ــد. دوالیــه جهانــی و منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار گرفته ان
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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 بین المللــی احتمــاال مدت هــا بــه طــول 
خواهــد انجامیــد  و تاثیــرات مانــدگاری بــر اقتصــاد جهانــی خواهــد داشــت. تــا لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش 
ــن  ــدی ای ــن کلی ــکا، متحدی ــت. آمری ــده اس ــز ش ــیه متمرک ــاد روس ــی از اقتص ــم بخش های ــر تحری ــرب ب غ
کشــور  و اتحادیــه اروپــا تــا کنــون طیفــی از تحریم هــا را علیــه روســیه اعمــال کرده انــد. در ادامــه بــه ایــن 

ــد. ــد ش ــاره خواه ــا اش تحریم ه
1-ایاالت 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 
ــی ایــن کشــور نیــز تحــت تحریــم واقــع شــده اند. بانک هــای ایــاالت متحــده ۳۰  بانک هــا و نهادهــای  مال

روز فرصــت دارنــد تــا تمامــی مبــادالت خــود بــا بانک هــای تحریــم شــده روســیه را قطــع نماینــد.
ــن  ــی ای ــم بخــش  نظام ــه روســیه و تحری ــاالت متحــده صــادرات فناوری هــای پیشــرفته ب  تحریم هــای ای
ــا ممنوعیــت صــادرات فناوری هــای پیشــرفته  ــت بایــدن مدعــی اســت ب ــرد. دول ــر می گی ــز در ب کشــور را نی
بــه روســیه تــوان نظامــی و اقتصــادی ایــن کشــور بــه شــدت محــدود خواهــد شــد. در قالــب ایــن تحریم هــا 
۱۳ بانــک و شــرکت بــزرگ دولتــی روســیه از جملــه گازپــروم از داد و ســتد بــا ایــاالت متحــده منــع شــده انــد.

2-اتحادیه اروپا
 اتحادیــه اروپــا تحریم هایــی را بــر بخــش مالــی، انــرژی و حمــل و نقــل روســیه و همچنیــن ممنوعیت هــای 
صادراتــی بــر برخــی اقــام صادراتــی در حــوزه فنــاوری بــه ایــن کشــور اعمــال کــرده اســت و تعــداد بســیار 
ــر دارد  ــن در نظ ــا همچنی ــه اروپ ــت. اتحادی ــرار داده اس ــم ق ــت تحری ــیه را در لیس ــات روس ــادی از مقام زی
دارایی هــای والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهــور 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 مشــکات جــدی کــه درروســیه و اروپــا در حــوزه انــرژی ایجــاد می کنــد مــورد اعتــراض آلمــان 

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

ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــای پیشــرفته ب ــی روســیه و صــادرات فناوری ه ــای مال ــًا  نهاده ــن عمدت ــای ژاپ تحریم ه
ــرد. ــر می گی ــن کشــور را در ب ــه ای ــی ب نظام
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4-بریتانیا
 بریتانیــا نیــز از بزرگتریــن بســته تحریمــی خــود علیــه روســیه رونمایــی کــرده اســت. در قالــب ایــن بســته 
ــای  ــای بانک ه ــد، دارایی ه ــرار گرفتن ــدف ق ــی ه ــای روس ــن و میلیاردره ــان پوتی ــبکه اطرافی ــی ش تحریم
روســیه در بریتانیــا مســدود شــده اند و همــکاری نهادهــای مالــی روســیه بــا نهادهــای مالــی بریتانیــا ممنــوع 
ــرده اســت  و مجوزهــای  ــوع ک ــوت را ممن ــی روســیه، ایرفل ــن مل ــا ایرالی ــا همــکاری ب شــده اســت. بریتانی

ــو شــده اســت.  ــه روســیه لغ ــه ب ــرد دوگان ــا کارب صــادرات فناوری هــای ب
5-کانادا

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

تحریم هــای شــدیدتر را نیــز داده اســت.
6-جمهوری چک

ــال  ــده اعم ــرده و وع ــوع ک ــور را ممن ــن کش ــد ای ــه مقص ــیه ب ــای روس ــرواز ایرالین ه ــک پ ــوری چ  جمه
ــب  ــا روســیه در قال ــن همــکاری ب ــن کشــور همچنی ــه روســیه را داده اســت. ای تحریم هــای شــدیدتری علی

ــد  ــان می بخش ــه زودی پای ــد را ب ــده بودن ــیس ش ــوروی تاس ــه در دوره ش ــی ک بانک های
7-تایوان

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 میکروچیپ هــا در جهــان وعــده داده 
اســت کــه تمــام تحریم هــای اعمالــی بــر صــادرات بــه روســیه توســط کشــورهای غربــی را رعایــت خواهــد 

. د کر
8-استرالیا

ــدگان  ــر از نماین ــن لیســت ۳۰۰ نف ــرده اســت. ای ــم ک ــت روســیه را تحری ــای دول ــی از مقام ه  اســترالیا طیف
ــرد. ــر می گی ــز در ب ــیه را نی ــان روس پارلم

9-نیوزیلند
 نیوزیلنــد نیــز وعــده داده اســت کــه تحریم هایــی 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 گزارش های 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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ــه داده اســت. ایــن گــزارش سیاســت تجــاری  ــه کنگــره ارائ ــال ایــن کشــور ب ــاالت متحــده در قب ــد ای جدی
ــه نظــام  ــر نگــرش ب ــن و در ســطح کانت ــا چی ــت ب ــه رقاب ــن کشــور ب ــاالت متحــده، نگــرش ای ــد ای جدی
ــاالت متحــده  ــوان دریافــت کــه ای ــن گــزارش می ت ــه ای ــا  مطالع ــه را نشــان می دهــد. ب ــد جانب تجــاری چن
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 می دانــد و ناتوانــی ایــن ســازمان در برخــورد 

بــا تخلفــات چیــن اشــاره شــده اســت.
 دولــت بایــدن بــر ایــن عقیــده اســت کــه اقتصــاد چیــن بــا وجــود گذشــت ۲۰ ســال از عضویــت ایــن کشــور 
ــه  ــت محــور اســت. شــرکت های کشــورهای دیگــر ن ــان اقتصــادی دول ــی همچن در ســازمان تجــارت جهان
تنهــا بایــد بــا شــرکت های چینــی کــه بــا دولــت چیــن نیــز رقابــت کننــد. افــزون بــر ایــن در ایــن گــزارش 
ــر   ــترده آن ب ــای گس ــور و پیامده ــن کش ــرکت های ای ــت از ش ــن در حمای ــت چی ــات دول ــواع تخلف ــه ان ب
ــن از  ــت چی ــت شــدید دول ــه حمای ــن اشــاره شــده اســت ک ــای دیگــر اشــاره شــده اســت. همچنی اقتصاده
ــژه  ــه وی ــی و از بیــن رفتــن بســیاری از کســب و کارهــا ب ــازار جهان شــرکت های چینــی باعــث تاطــم در ب
ــع شــده اســت. ــف دیگــری از صنای ــوم، شــیات، پنل هــای خورشــیدی و طی ــوالد، آلومینی ــت ف در حــوزه صنع

ــزارش  ــن گ ــد در ای ــرا می کن ــن کشــور را اج ــه سیاســت تجــاری ای ــاالت متحــده ک ــی تجــاری ای  نمایندگ
ــداوم  ــن کشــور و ت ــرد مرکانتیلیســتی در اقتصــاد ای ــاد گســترش رویک ــن را نم ــد چی ــی جدی سیاســت صنعت
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 
ــه  ــا شــکل دهی ب ــک ســو ب ــود. از ی ــرده ب ــن اتخــاذ ک ــال چی متحــده در گذشــته رویکــرد دو وجهــی در قب
ــد  ــرش قواع ــه پذی ــن را ب ــرد چی ــعی می ک ــه س ــارت و امورخارج ــب وزرای تج ــاال در قال ــطح ب ــوگ س دیال
ــه  ــا ب ــر ب ــرف دیگ ــد. از ط ــب نمای ــور ترغی ــن کش ــاد ای ــت در اقتص ــش دول ــش نق ــی و کاه ــارت جهان تج
ــادآور  ــن کشــور ی ــه ای ــن را ب ــات چی ــرد تخلف ــی کوشــش می ک ــازمان تجــارت جهان ــررات س ــری مق کارگی
شــود و ایــن کشــور را بــه پیــروی از مقــررات ســازمان تجــارت جهانــی وادار نمایــد. در همیــن راســتا ایــاالت 
متحــده در ۲۰ ســال گذشــته ۲۷ شــکایت علیــه چیــن در ســازمان تجــارت جهانــی مطــرح کــرده اســت کــه 

ــه ســود واشــنگتن رای داده اســت. در هــر ۲۷ مــورد رکــن اســتیناف ســازمان ب
ــه  ــه صــورت ســطحی ب ــن ب ــن شــکایات مطــرح شــده، چی ــن گــزارش اشــاره شــده کــه در همــه ای  در ای
ــن  ــروز ای ــادی ب ــل بنی ــا دالی ــاده، ام ــردن نه ــی گ ــارت جهان ــازمان تج ــر س ــب از نظ ــار مناس ــات رفت الزام

ــرد. ــدا می ک ــور پی ــروز و ظه ــدداً ب ــئله مج ــی مس ــس از مدت ــداد و پ ــر ن ــات را تغیی تخلف
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 از منظــر گــزارش، جنــگ تجــاری چیــن و ایــاالت متحــده در دوره ترامــپ نمــاد شکســت اســتراتژی دو وجهی 
ــرای اقنــاع چیــن  ــه ســازمان تجــارت جهانــی و تــاش ب ــود، جنگــی کــه در آن ایــاالت متحــده توســل ب ب
را بــه کنــاری نهــاد و  بــه جنــگ ایــن کشــور رفــت، جنگــی کــه نهایتــًا بــا اعمــال تعرفه هــای 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 ۲۰۲۲ بــه پایــان رســیده نیــز نتوانســته مشــکات 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 شــرکت های 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 
ــروی کار و شــرکت های  ــه متوســط، نی ــت از طبق ــن بلکــه در راســتای حمای ــا چی در راســتای تجــارت آزاد ب

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 ۲۰۱۹ و 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 
ــدازی  ــد نشــان می دهــد کــه چشــم ان ــزارش جدی ــن باشــد. انتشــار گ محــور و سیاســت تجــاری بســته چی
بــرای حــل و فصــل اختافــات تجــاری چیــن و ایــاالت متحــده وجــود نــدارد. دو کشــور بــه طــور فزاینــده ای 
در مســیر رقابــت و تنــش تجــاری قــرار دارنــد. بــه دیگــر ســخن ایــن گــزارش نشــان می دهــد 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 ســال های اخیــر، برگزیــت مهمتریــن مســئله دولــت بریتانیــا بــوده اســت. جدایــی ایــن کشــور از اتحادیــه 

ــا موافقتنامــه  ــت بریتانی ــا تبعــات تجــاری ســنگینی داشــته اســت. در دوره اجرایــی شــدن برگزیــت، دول اروپ
ــت  ــا کوشــش های دول ــرد، ام ــن مطــرح می ک ــوان جایگزی ــه عن ــاالت متحــده را ب ــا ای ــد ب تجــارت آزاد جدی
بریتانیــا بــا مخالفــت جــدی دولــت بایــدن و سیاســت های 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 هفته هــای اخیــر مقامــات تجــاری دولــت 
ــای  ــی از ایالت ه ــا طیف ــد ب ــاش می کنن ــرده و ت ــفر ک ــده س ــاالت متح ــف ای ــای مختل ــه ایالته ــون ب جانس
ــه نوعــی از ایــن مســیر دسترســی گســترده تری  ایــن کشــور موافقتنامه هــای تجــارت آزاد منعقــد نمــوده و ب

بــه بــازار ایــاالت متحــده بیابنــد.
ــی  ــای واردات ــی کااله ــای اعمال ــد تعرفه ه ــا می توان ــده تنه ــاالت متح ــدرال ای ــت ف ــی دول ــاظ قانون ــه لح ب
را تغییــر دهــد و از ایــن مســیر در روابــط تجــاری ایــاالت متحــده بــا ســایرین تغییــرات ایجــاد کنــد. دولــت 
ــال  ــره اعم ــب در کنگ ــس از تصوی ــن و پ ــایر کشــورها را تدوی ــا س ــای تجــاری کان ب ــدرال موافقتنامه ه ف
می کنــد. امــا در حــوزه خدمــات و توافقــات تجــاری کوچــک و متوســط ایالت هــا قــدرت قابــل توجهــی دارنــد. 
از همیــن رو دولــت بریتانیــا بــر تعامــل بــا ایــن ایالت هــا بــا تمرکــز بــر حــوزه خدمــات تاکیــد دارد، تــا  بتوانــد 
از ایــن مســیر زنجیــره ای از توافق هــا بــا ایــاالت را جایگزیــن بخشــی از توافــق بــا دولــت فــدرال ایــن کشــور 
نمایــد. منتقدیــن دولــت جانســون مدعــی انــد کــه چنیــن اقداماتــی مشــکات تجــارت خارجــی بریتانیــا، کــه 

اکنــون در فضــای پــس از گسســت از اتحادیــه اروپــا دچــار بحــران اســت، را حــل نخواهــد کــرد.

تحوالت منطقه ای 

امضای موافقتنامه همکاری جامع اقتصادی میان امارات و هند 

امــارات پــس از ۶ مــاه مذاکــره  بــا هنــد، موافقتنامــه تجــارت آزاد بــا ایــن کشــور را نهایــی کــرد. ایــن توافــق 
از نخســتین هفتــه مــاه مــی۲۰۲۲ اجرایــی 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 می آیــد. آخریــن موافقتنامــه تجــارت آزاد هنــد در ســال ۲۰۱۱ بــا ژاپــن منعقــد شــد. 
ــارات  ــرد. ام ــد  صــورت می گی ــارات و هن ــه ام ــه در راســتای سیاســت های تجــاری بلندپروازان ــن موافقتنام ای
در نظــر دارد تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ بــا 8 کشــور موافقتنامــه تجــارت آزاد منعقــد نمایــد و موقعیــت خــود بــه 

عنــوان هــاب منطقــه ای تجــارت جهانــی را تحکیــم بخشــد. 
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از دیگــر ســو هنــد می کوشــد بــا طیفــی از کشــورها ایــن موافقتنامه هــای آزاد امضــا و حجــم تجــارت خارجــی 
خــود را بــه یــک تریلیــون دالر تــا ســال ۲۰۳۰ افزایــش دهــد. در همیــن راســتا هنــد بــا اســترالیا، بریتانیــا، 
ــا  ــق ب ــر امضــای تواف ــزون ب ــا مذاکــرات مشــابهی را در دســتور کار دارد. اف ــه اروپ ــادا، اســرائیل و اتحادی کان
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 ۲۰۲۲ بــه نتیجــه خواهــد رســید.
نکات کلیدی موافقتنامه تجارت آزاد هند و امارات را به صورت  ذیل می توان دسته بندی کرد:

ــت  ــوق مالکی ــت، حق ــدارکات دول ــی، ت ــای گمرک ــدا، رویه ه ــد مب ــات، قواع ــوزه کاال، خدم ــق ح ــن تواف - ای
ــرد. ــر می گی ــک را در ب ــارت الکترونی ــری و تج فک

 - امــارات عربــی متحــده ، 8۰ درصــد تعرفه هــای خــود بــر صــادرات هنــد بــه ایــن کشــور را حــذف می کنــد. 
بــا حــذف ایــن تعرفه هــا حــدود ۹۰ درصــد از صــادرات هنــد بــه امــارات بــا تعرفــه صفــر انجــام خواهــد شــد. 
حــذف تعرفه هــا بــرای صــادرات هنــد بــه ویــژه در حوزه هایــی کــه ایــن کشــور بــا رقابــت شــدیدی از طــرف 
ــی  ــرایط کنون ــژه اســت. در ش ــت وی ــد اهمی ــوزه پوشــاک واج ــه اســت همچــون ح ــر مواج کشــورهای دیگ
صــادرات پوشــاک هنــد مشــمول ۵ درصــد تعرفــه اســت درحالی کــه صــادرات رقبــای ایــن کشــور بــه ویــژه  
ــد موافقــت کــرده اســت  ــل هن ــرد. در مقاب ــارات صــورت می گی ــه ام ــر ب ــه صف ــا تعرف ــام و بنــگادش ب ویتن
ــا حجــم ۲۰۰ تــن در ســال را حــذف نمایــد. در شــرایط کنونــی  ــرای واردات طــا از امــارات ت کــه تعرفــه ب
امــارات ســاالنه حــدود ۷۰ تــن طــا بــه هنــد صــادر می کنــد و امتیــازات تجــاری دیگــری نیــز بــه امــارات 

ارائــه کــرده اســت. 
ــه صفــر خواهــد  ــرای واردات ۹۷ درصــد از کاالهــای هنــدی ب ــده تعرفه هــای امــارات ب - در یــک دهــه آین
رســید و در رونــد اجــرای ایــن توافــق  حوزه هــای 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 ۵ ســال آینــده بــه ۱۰۰ میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت. در وضعیــت 
کنونــی تجــارت دو کشــور حــدود 4۰ میلیــارد دالر اســت و صــادرات هنــد بــه امــارات حــدود ۲۶ میلیــارد 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 مــواد 

غذایــی از ایــن توافــق مســتثنی شــده انــد  تــا صنعــت کشــاورزی و مــواد غذایــی هنــد آســیب نبینــد.
ــرارداد موضــوع صــادرات مجــدد و احتمــال ســوء اســتفاده کشــورهای دیگــر  ــن ق - یکــی از چالش هــای ای
ــتا  ــن راس ــت. در ای ــق اس ــن تواف ــای ای ــتفاده از مزای ــا اس ــد ب ــه هن ــارات ب ــیر ام ــرای  واردات کاال از مس ب
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ــن  ــع چنی ــا  مان ــت ت ــده اس ــن ش ــرارداد تعیی ــدا در ق ــد مب ــرای قواع ــی ب ــختگیرانه مختلف ــم های س مکانیس
اســتفاده هایی گــردد. در ایــن قالــب کاالهــای صادراتــی امــارات در صورتــی از مزایــای ایــن توافــق برخــوردار 
خواهنــد شــد کــه حداقــل 4۰ درصــد از ارزش افــزوده آنهــا در امــارات ایجــاد شــده باشــد. ایــن رقــم در مــورد 

آلومینیــوم و قطعــات خــودرو بــه 4۵ درصــد 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 موافقتنامه هــای تجــارت آزاد 
مخالفــت می ورزیــد زیــرا نگــران تاثیــر گــذاری ایــن قواعــد بــر بــازار داخلــی کشــور بــود. امــا ایــن کشــور بــا 

تغییــر رویکــرد همــگام بــا رونــد موافقتنامه هــای جدیــد تجــارت آزاد شــده اســت. 

مدل جدید آزادسازی منابع مالی افغانستان

ــی   ــع مال ــارد دالر از مناب ــک میلی ــال ۲۰۲۲، ی ــر دارد در س ــه در نظ ــت ک ــرده اس ــام ک ــی اع ــک جهان  بان
ــور  ــن کش ــه ای ــل ب ــازمان مل ــق س ــی را از طری ــه بین الملل ــوی جامع ــتان از س ــه افغانس ــه ب ــاص یافت اختص
ــه  ــه ب ــاص یافت ــی اختص ــای بین الملل ــارد دالر از کمک ه ــدد ۱۳ میلی ــی ح ــک جهان ــد. بان ــاص ده اختص
افغانســتان را در اختیــار دارد. افــزون بــر ایــن حــدود ۷ میلیــارد دالر از منابــع مالــی افغانســتان توســط دولــت 
بایــدن مســدود شــده اســت. از ایــن میــزان حــدود ســه میلیــارد دالر در روزهــای اخیــر بــه  قربانیــان حادثــه 

ــه اســت. ــادی را برانگیخت ــه اعتراضــات زی ــه ک ۱۱ ســپتامبر اختصــاص یافت
ــرد و صــرف کمک هــای  ــرار می گی ــل ق ــار ســازمان مل ــت در اختی ــد نوب ــی در چن ــک جهان ــی بان ــع مال  مناب
ــه  ــیوه هزین ــن ش ــد ای ــان افغانســتان معتقدن ــد شــد. برخــی اقتصاددان ــه افغانســتان خواه ــتانه ب انســان دوس
منابــع مالــی افغانســتان بــه کاهــش بیشــتر ارزش پــول ملــی ایــن کشــور منجــر خواهــد شــد. احتمــااًل جامعــه 
جهانــی تــا آینــده قابــل پیش بینــی تنهــا بــه کمک هــای انســانی حداقلــی بــه افغانســتان بســنده خواهــد کــرد 

و تمایلــی بــرای آزاد ســازی منابــع مالــی ایــن کشــور و شناســایی طالبــان نخواهــد داشــت.

داده های 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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ــی در  ــوان یــک رکــورد محســوب کــرد. تجــارت جهان ــی در ســال ۲۰۲۱ را می ت ۱- افزایــش تجــارت جهان
ــا افزایــش نشــان می دهــد.  ۲۰۲۱ بــه  ۲8.۵ تریلیــون دالر رســید کــه  ۱۳ درصــد نســبت بــه پیــش از کرون
تجــارت جهانــی در ســه ماهــه آخــر ســال ۲۰۲۱ افزایــش یافتــه امــا انتظــار مــی رود در ســه ماهــه نخســت 

ســال ۲۰۲۲ ســرعت رشــد کاهــش یابــد.
ــی داشــت و تجــارت  ــل توجه ــد قاب ــان رش ــی همچن ــال ۲۰۲۱ تجــارت کاالی ــارم س ــه چه ــه ماه ۲- در س

ــا بازگشــت. ــل از کرون ــه شــرایط قب ــراوان ب ــای ف ــت و خیزه ــس از اف ــًا پ ــات نهایت خدم
۳- کشــورهای در حــال توســعه در ســه ماهــه چهــارم ســال ۲۰۲۱ عملکــرد بهتــری نســبت بــه کشــورهای 
ــی رشــد بیشــتری  ــن تجــارت جهان ــه میانگی ــوب نســبت ب ــوب- جن ــد. تجــارت جن ــه داشــته ان توســعه یافت

ــه کــرده اســت. تجرب

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

سهم چشمگیر جنوب در تجارت جهانی

ــاد منتشــر شــده نشــان می دهــد کشــورهای در حــال توســعه کــه در  ــد آنکت ــاری جدی ــی کــه در گــزارش آم داده های
ادبیــات توســعه بــه "جنــوب" شــهرت یافتــه انــد تجــارت چشــمگیری بــا یکدیگــر دارنــد. در ســال ۲۰۲۰ حجــم تجارت 
ــد  ــن رون ــن نقــش را در ای ــه ای در آســیا مهمتری ــوده اســت. تجــارت درون منطق ــون دالر ب ــوب 4.۶ تریلی جنوب-جن
داشــته اســت. بــر مبنــای آمارهــای آنکتــاد، در ســال ۲۰۲۰ ، ۵8 درصــد تجــارت آســیا درون منطقــه ای بــوده اســت. 
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نمودار2-سهم تجارت  شمال-شمال، شمال-جنوب و جنوب-جنوب در تجارت جهانی  )2020(


