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ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ،روﯾﺪادﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺳﻮي
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﺗﺎق اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي
روﺷﻦ از ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ.
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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
"مادر تحریم ها" علیه روسیه؟
از ســال  ۲۰۱۴کــه روســیه بــر ســر بحــران اوکرایــن بــا غــرب وارد تنــش شــد ،روابــط مســکو و غــرب پیوســته
رو بــه تنــش بــوده اســت .در مــاه هــای اخیــر احتمــال حملــه روســیه بــه اوکرایــن بــار دیگــر بــه مهمتریــن
مســئله سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده و طیفــی از کشــورهای اروپایــی بــدل شــده اســت .ایــاالت متحــده
و اتحادیــه اروپــا حملــه بــه اوکرایــن را خــط قرمــز برشــمرده انــد کــه در صــورت نادیــده گرفتــه شــدن از
ســوی روســیه بــا پاســخ نظامــی و غیرنظامــی ایــن مجموعــه بــه ویــژه در قالــب تحریــم مواجــه خواهــد شــد.
بســته هــای تحریمــی گســترده ای بــرای مقابلــه بــا تحــرکات روســیه تهیــه شــده اســت کــه برخــی آن را
"مــادر تحریــم هــا" بــه معنــای تحریــم هــای بســیار شــدید و بــی ســابقه برشــمردهاند .در مــورد چیســتی
ایــن تحریــم هــا و چگونگــی اعمــال آن میــان آمریــکا و شــرکای اروپایــی آن اختــاف نظرهــای مهمــی وجــود
دارد ،امــا بــر مبنــای داده هایــی کــه در رســانه هــا ارائــه شــده ،تحریــم هــای پیشــنهادی علیــه روســیه در چنــد
حــوزه طراحــی شــده انــد:
-1حوزه فناوری
در حــوزه فنــاوری ایــاالت متحــده ایــاالت متحــده صــادرات فناوریهــای ارتباطاتــی بــه ویــژه فنــاوری
هایــی کــه در گوشــیهای هوشــمند و تلویزیــون هــا بــه کار مــی رود ،قطعــات هواپیمــا و ســایر قطعــات
صنعتــی پیشــرفته بــه روســیه را ممنــوع خواهــد کــرد .برخــی معتقدنــد کــه ایــن تحریــم روســیه را عمـ ً
ا در
کنــار کشــورهایی ماننــد کــره شــمالی ،کوبــا و ایــران قــرار خواهــد داد کــه بــه شــدت از طــرف ایــاالت متحــده
تحریــم شــده اند.
-2گسترش دامنه تحریم بانکی روسیه
بانــک هــای کوچــک روســی در ســال  ۲۰۱۴و پــس از بحــران نخســت اوکرایــن تحریــم شــدند ،امــا اکنــون
ســخن از گســترش دامنــه تحریــم بانکــی روســیه بــه میــان آمــده اســت .در دور جدیــد تحریــم بانکــی
بانکهــای خصوصــی روســیه ،بانکهــای بــزرگ ایــن کشــور و همچنیــن صنــدوق ســرمایهگذاری مســتقیم
روســیه کــه درشــرکتهای بــزرگ ایــن کشــور ســرمایهگذاری میکنــد مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.
-3تحریم صنعت گاز روسیه
تحریــم صنعــت گاز پیچیدهتریــن بخــش تحریــم هــا بــه شــمار مــی رود ،زیــرا وابســتگی متقابــل روســیه
و اتحادیــه اروپــا دو طــرف را آســیبپذیر کــرده اســت ۷۰ .درصــد صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا صــورت
میگیــرد .از طــرف دیگــر حــدود  ۴۰درصــد از واردات گاز اروپــا از روســیه اســت .در چنیــن شــرایطی تحریــم
گازی روســیه بــه معنــای آســیب دیــدن امنیــت انــرژی اروپــا نیــز خواهــد بــود .در ایــن حــوزه بــه ویــژه آلمــان
تردیدهــای جــدی دارد ،زیــرا پــروژه گازی عظیــم موســوم بــه نــورد اســتریم  ۲کــه پــس از ســالها آمــاده بهــره
بــرداری اســت ،نیــز مــی توانــد در لیســت تحریــم هــا قــرار گیــرد.
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-4قطع دسترسی روسیه به سوئیفت
فراتــر از گاز طبیعــی قطــع دسترســی سیســتم بانکــی روســیه بــه ســوئیفت نیــز یکــی دیگــر از بخــش هــای
بســته تحریمــی جدیــد غــرب اســت .بــا قطــع دسترســی سیســتم بانکــی روســیه بــه ســوئیفت در واقــع ارتبــاط
بانکهــای روســیه بــا بیــش از  ۱۱۰۰۰موسســه مالــی در جهــان قطــع مــی شــود و ایــن کشــور از نظــام
مالــی جهانــی حــذف مــی گــردد .روســیه بزرگتریــن اقتصــادی اســت کــه ســخن از قطــع دسترســی آن بــه
ســوئیفت مــی رود .ایــن امــر شــرایط را بــرای غــرب پیچیــده کــرده اســت .در صــورت حذف روســیه از سیســتم
ســوئیفت ،دسترســی ایــن کشــور بــه درآمدهــای نفتــی و گازی بســیار مشــکل خواهــد شــد و تعامــات بیــن
المللــی شــرکت هــای آن عمــا ناممکــن خواهــد گشــت .حــذف روســیه از ســوئیفت چنــان واجــد اهمیــت
اســت کــه کرملیــن آن را اعــام جنــگ برشــمرده اســت .البتــه روســیه در ســالهای اخیــر کوشــیده تــا
سیســتم بدیــل ســوئیفت را تحــت عنــوان  SPFSرا راه انــدازی نمایــد ،امــا هنــوز ایــن سیســتم توجــه چندانــی

را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
-5قطع دسترسی روسیه به دالر
دالر اهــرم راهبــردی ایــاالت متحــده اســت و ایــن کشــور در ســال هــای اخیــر بــه صورتــی فزاینــده از آن
علیــه رقبــا بهــره بــرده اســت .قطــع دسترســی روســیه بــه چرخــه دالر یکــی دیگــر از گزینــه هــای تحریــم
محســوب مــی شــود .برخــاف ســوئیفت ،قطــع دسترســی روســیه بــه سیســتم دالر تنهــا مــی توانــد از ســوی
ایــاالت متحــده صــورت گیــرد و تراکنــش هــای روزمــره شــرکت هــای روســی را بــا مشــکالت جــدی مواجــه
ســازد .از همیــن روســت کــه روســیه در ســال هــای اخیــر همــواره کوشــیده تــا وابســتگی خــود بــه دالر را
کاهــش دهــد.
 -6تحریم خرید و فروش اوراق قرضه روسیه
اوراق قرضــه یکــی دیگــر از گزینــه هــای تحریمــی علیــه روســیه اســت .البتــه از ســال  ۲۰۱۴ایــاالت متحــده
خریــد اوراق قرضــه روســیه را ممنــوع کــرده اســت ،امــا در دور جدیــد تحریمهــا دامنــه تحریــم مــی توانــد
گســترده تــر شــود و فراتــر از ایــاالت متحــده را در بــر گیــرد.
 -7گسترش دامنه تحریم ها علیه نخبگان روسیه
گســترش دامنــه تحریــم الیگارشــی روســیه یکــی دیگــر از گزینــه هــای مــورد بحــث اســت .آمریــکا تــا کنــون
 ۷۳۵نفــر از نخبــگان موثــر در روســیه را تحریــم کــرده اســت و در دور جدیــد فهرســت طوالنــی تــری بــرای
در برگرفتــن طیــف بیشــتری از اشــخاص و افــراد مرتبــط بــا پوتیــن مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .حتــی
ســخن از تحریــم شــریک زندگــی پوتیــن نیــز بــه میــان آمــده اســت.
-8تحریم پوتین
نهایتـ ًا تحریــم پوتیــن نیــز ایــن روزهــا در ایــاالت متحــده مــورد بحــث اســت و حتــی بایــدن بــه آن اشــاره
کــرده اســت .روســیه اعــام کــرده اســت کــه تحریــم پوتیــن تاثیــرات چندانــی بــر وی نخواهــد داشــت ،امــا
بــه لحــاظ سیاســی پیامدهــای مخربــی بــرای روابــط روســیه و غــرب در بــر خواهــد داشــت.
ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا بســته تحریمــی جدیــد را بــه عنــوان عامــل بازدارنــده مطــرح کــرده انــد تــا
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مانــع تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن شــوند .در صــورت حملــه روســیه بــه اوکرایــن ایــن بســته تحریمــی اعمــال
خواهــد شــد .البتــه هنــوز بــر ســر چنــد و چــون اعمــال ایــن تحریــم و دامنــه آنهــا بحــث هــای جــدی در درون
اردوگاه غــرب در جریــان اســت ،امــا احتمــا ًال ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا بــه طــور فزاینــده اهــرم تحریــم
را علیــه روســیه بــه کار خواهنــد گرفــت .تحریــم گســترده اقتصــاد بــزرگ روســیه مــی توانــد اقتصــاد جهانــی
را وارد دورهــای جدیــد نمایــد ،دوره ای کــه ژئوپلیتیــک ،منطــق بــازار را بیــش از پیــش تحــت الشــعاع قــرار
خواهــد داد.
دولت بایدن در پی تعمیق رقابت با چین
مجلــس نماینــدگان آمریــکا کــه در اختیــار دموکراتهاســت بــا حمایــت دولــت بایــدن ،الیحــه  2900صفحــه
ای بــرای حمایــت از رقایــت پذیــری صنایــع ایــاالت متحــده ،حمایــت از کســب و کارهــای داخلــی و تعمیــق

رقابــت بــا چیــن تصویــب کــرده اســت .در قالــب ایــن الیحــه  45میلیــارد دالر در قالــب ارائــه وام بــرای حمایت
از انعطــاف پذیــری زنجیــره عرضــه و تولیــد صنعتــی در ایــاالت متحــده در نظــر گرفتــه شــده اســت .افــزون
بــر ایــن ،میلیاردهــا دالر بــرای حمایــت از تحقیقــات علمــی نیــز در قالــب ایــن الیحــه در نظــر گرفتــه شــده
اســت .در ایــن الیحــه مشــوق هــای جدیــدی بــرای جــذب دانشــمندان از سراســر جهــان بــه ایــاالت متحــده
در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا برتــری ایــن کشــور در حــوزه علــم و نــوآوری در رقابــت بــا چیــن حفــظ گــردد.
ســال گذشــته نیــز دموکــرات هــا تــاش هــای مشــابهی بــرای پیشــبرد ایــن الیحــه صــورت دادنــد کــه
البتــه در نهایــت بــه نتیجــه نرســید .امــا در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه افزایــش تــورم در ایــاالت متحــده و
آشــفتگی در زنجیــره ارزش و نیــز تعمیــق رقابــت بــا چیــن آنهــا بــار دیگــر کوشــش میکننــد تــا ایــن الیحــه
را بــه قانــون مبــدل ســازند و راه را بــرای تعمیــق و گســترش رقابــت بــا چیــن همــوار کننــد .تصویــب ایــن
الیحــه مــی توانــد بــه معنــای بازگشــت ایــاالت متحــده بــه سیاســت گــذاری صنعتــی باشــد .دولــت بایــدن در
یــک ســالی کــه در قــدرت بــوده همــواره از صنایــع ایــاالت متحــده حمایــت کــرده و کمپیــن خریــد کاالهــای
آمریکایــی را بــه راه انداختــه اســت .مهمتــر آنکــه ایــن دولــت هیــچ موافقتنامــه تجــارت آزادی را تــا کنــون
امضــا نکــرده و حتــی در دســتور کار مذاکراتــی قــرار نــداده اســت .طیفــی از جمهــوری خواهــان بــا شــیوه هــای
حمایــت گرایانــه بایــدن مخالفــت مــی کننــد.
اتحادیه اروپا پرونده جدیدی علیه چین گشود
اتحادیــه اروپــا در مــورد رفتــار تجــاری تبعیــض آمیــز چیــن بــا لیتوانــی بــه ســازمان تجــارت جهانــی شــکایت
بــرده اســت .در چنــد مــاه اخیــر روابــط چیــن و لیتوانــی بــه شــدت تیــره شــده اســت .لیتوانــی نخســتین
کشــوری اســت کــه روابطــی فراتــر از روابــط تجــاری بــا تایــوان برقــرار کــرده اســت .ایــن اقــدام لیتوانــی
خشــم چیــن را برانگیخــت و نــه تنهــا ســفیر خــود از لیتوانــی را فراخوانــد بلکــه ســفیر لیتوانــی را اخــراج کــرد و
هرگونــه داد و ســتد تجــاری بــا ایــن کشــور را قطــع کــرد .چیــن حتــی از واردات محصــوالت شــرکت هایــی
کــه بخشــی از زنجیــره محصــوالت آنهــا در لیتوانــی تولیــد مــی شــود را نیــز ممنــوع کــرده اســت.
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اتحادیــه اروپــای ایــن اقــدام چیــن را بــه عنــوان اقدامــی تبعیــض آمیــز تلقــی کــرده و بــر همیــن مبنــا
بــه ســازمان تجــارت جهانــی شــکایت بــرده اســت .احتمــا ًال ســازمان تجــارت جهانــی در وهلــه نخســت
گفتگوهایــی بیــن طرفیــن شــکل مــی دهــد و در صــورت شکســت گفتگوهــا ،رکــن اســتیناف ســازمان بــرای
تصمیمگیــری الــزام آور وارد عمــل خواهــد شــد .ایــن اقــدام در تــدام زنجیــره ای از اختالفــات میــان چیــن و
اتحادیــه اروپــا رخ مــی دهــد .اتحادیــه اروپــا واکنــش بــه اقــدام چیــن را بــرای حفــظ موقعیــت ایــن مجموعــه
بــه عنــوان قدرتــی تجــاری ضــروری مــی دانــد ،بــه ویــژه آنکــه تصویــری ضعیــف از ایــن اتحادیــه در مقابلــه
بــا اقــدام تهاجمــی چیــن شــکل نگیــرد.
رقابت دو غول آسیایی در آسیای مرکزی
اخیــرا و در آســتانه ســی امیــن ســالگرد آغــاز روابــط میــان چیــن و هنــد بــا کشــورهای آســیای مرکــزی،

رییــس جمهــور چیــن و نخســت وزیــر هنــد در فاصلــه کوتاهــی از یکدیگــر ،نشســتی بــا ســران کشــورهای
آســیای مرکــزی برگــزار و بــر اهمیــت توســعه روابــط بــا ایــن منطقــه تاکیــد کردنــد .در عرصــه عمــل چیــن
آشــکارا برنــده صحنــه ژئواکونومیــک آســیای مرکــزی در دوره پســا جنــگ ســرد بــوده اســت ،امــا همچنــان در
تــاش بــرای توســعه نفــوذ در ایــن منطقــه اســت و مــی کوشــد ایــن کشــورها را در حــوزه نفــوذ خــود نــگاه
دارد .نگاهــی بــه برخــی آمارهــای تجــارت و ســرمایه گــذاری چیــن بــا ایــن منطقــه بــه خوبــی رونــد رشــد
جایــگاه ژئواکونومیــک چیــن را نشــان مــی دهــد.
بــر اســاس داده هــای گمــرک چیــن ،حجــم تجــارت ایــن کشــور بــا پنــج کشــور آســیای مرکــزی در ســال
 2001معــادل  1.5میلیــارد دالر بــوده و در  20ســال پــس از آن ،بیــش از  24برابــر افزایــش یافتــه اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه تجــارت چیــن بــا تمــام کشــورهای جهــان در همیــن مــدت هشــت برابــر رشــد داشــته اســت،
ایــن رقــم چشــمگیر اســت.
ترکمنســتان بــه لطــف صــادرات گاز ،بیشــترین افزایــش تجــارت بــا چیــن را بیــن ســالهای  2001تــا 2020
داشــته اســت  -از  32.7میلیــون دالر در ســال  2001بــه  6.5میلیــارد دالر در ســال  ،2020افزایــش 199
درصــدی .طــی همیــن  20ســال ،حجــم تجــارت بیــن ازبکســتان و چیــن بیــش از  100برابــر افزایــش یافتــه
اســت ،از  58.3میلیــون دالر در ســال  2001بــه  6.6میلیــارد دالر در ســال  .2020تاجیکســتان نیــز رقــم
مشــابهی دارد :از  10.7میلیــون دالر در ســال  2001بــه  1.06میلیــارد دالر افزایــش در ســال 2020یافتــه
اســت .حجــم تجــارت قرقیزســتان و چیــن بیــش از  23برابــر از  118.9میلیــون دالر در ســال  2001بــه 2.9
میلیــارد دالر در ســال  2020افزایــش یافتــه اســت و قزاقســتان شــاهد افزایــش  15برابــری بــوده اســت  -از
 1.3میلیــارد دالر در ســال  2001بــه  21.4میلیــارد دالر در ســال  .2020چیــن همچنیــن در حــال تبدیــل شــدن
بــه یــک مقصــد مهــم بــرای صــادرات آســیای مرکــزی اســت.
افــزون بــر تجــارت ،چیــن بــه یکــی از منابــع کلیــدی ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در اقتصادهــای
آســیای مرکــزی تبدیــل شــده اســت کــه مجمــوع آن تــا پایــان ســال  2020بــه  40میلیــارد دالر رســیده
اســت .از ایــن میــان چیــن در قزاقســتان بــه  21.4میلیــارد دالر ،در قرقیزســتان  4.6میلیــارد دالر؛ در ازبکســتان،
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بیــش از  10میلیــارد دالر و در تاجیکســتان ،بیــش از  3میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری کــرده اســت .تعــداد
شــرکتهای چینــی فعــال در ایــن منطقــه در پایــان ســال  2021بــه  7700شــرکت رســید .بــه عنــوان مثــال،
 2705شــرکت چینــی و  798ســرمایه گــذاری مشــترک در قزاقســتان ثبــت شــده اســت .در ازبکســتان ،تعــداد
(شــرکتهای چینــی) نزدیــک بــه  2000شــرکت اســت.
البتــه موقعیــت هنــد در روابــط تجــاری و اقتصــادی بــا آســیای مرکــزی فاصلــه بســیار زیــادی بــا موقعیــت
چیــن دارد ،امــا ایــن کشــور مــی کوشــد در رقابــت بــا چیــن در ایــن منطقــه ،شــکاف را کاهــش دهــد .از همین
رو در فاصلــه کوتاهــی پــس از نشســت رئیــس جمهــور چیــن بــا کشــورهای آســیای مرکــزی ،نخس ـتوزیر
هنــد در نخســتین نشســتی کــه بــه ابتــکار دهلــی شــکل گرفتــه بــود ،توســعه روابــط بــا آســیای مرکــزی
را یکــی از اولویتهــای کلیــدی سیاســت خارجــی و تجــاری هنــد برشــمرد و ســه هــدف را بــرای توســعه
روابــط بــا ایــن منطقــه مــورد تاکیــد قــرار داد .نخســت پیشــبرد همــکاری متقابــل بــه مثابــه الــزام امنیــت و
رفــاه در منطقــه ،دوم شــکل دهــی بــه ســاختار هــای موثــر همــکاری و ســوم تدویــن نقشــه راه همــکاری کــه
اتصــاالت زیرســاختی در کانــون آن باشــد.
البتــه کشــورهای آســیای مرکــزی نیــز بــرای ایجــاد تــوازن در روابــط بــا چیــن و روســیه تمایلــی فزاینــده بــه
گســترش روابــط بــا هنــد نشــان دادهانــد ،بــه گونــه ای کــه در ســال هــای اخیــر روســای جمهــور قرقیزســتان
و تاجیکســتان هــر یــک  6ســفر بــه هنــد داشــته انــد .هنــد خــط اعتبــاری یــک میلیــارد دالری بــه ازبکســتان
ارائــه کــرده اســت کــه  ۴۵۰میلیــون دالر آن تاکنــون هزینــه شــده اســت .کوشــش هــای هنــد بــرای یافتــن
جــای پایــی در آســیای مرکــزی تــازه شــدت یافتــه اســت در حالــی کــه چیــن موقعیتــی تثبیــت شــده و
بلکــه مســلط در ایــن منطقــه یافتــه اســت .نخســت وزیــر هنــد در ایــن نشســت بــر نقــش کانونــی اتصــاالت
زیرســاختی در روابــط هنــد و آســیای مرکــزی تاکیــد کــرده اســت .ایــران تنهــا دروازه دسترســی هنــد بــه
آســیای مرکــزی در قالــب کریــدور شــمال-جنوب اســت .کوشــش بــرای تکمیــل ایــن کریــدور در دوره پــس
از توافــق ویــن و تبدیــل شــدن کشــور بــه دروازه تعامــل هنــد بــا آســیای مرکــزی و روســیه مولفــه ای مهــم
در تامیــن منافــع ملــی اســت.

چین در پی موافقتنامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس
اخیــرا رئیــس جمهــور چیــن در دیــدار بــا ولیعهــد امــارات عربــی متحــده و امیــر قطــر کــه بــرای شــرکت در
افتتاحیــه المپیــک زمســتانی بــه پکــن ســفر کردنــد بــر ســرعت بخشــیدن بــه مذاکــرات موافقتنامــه تجــارت
آزاد بــا ایــن شــورا تاکیــد کــرد .مذاکــرات موافقتنامــه تجــارت آزاد چیــن و شــورای همــکاری خلیــج فــارس
از ســال  ۲۰۰۴آغــاز شــد امــا پــس از چنــد دور مذاکــره ،شــورای همــکاری خلیــج فــارس ایــن مذاکــرات را
متوقــف کــرد .نگرانــی عمــده شــورا معطــوف بــه رفتــار تهاجمــی چیــن در حــوزه تجــارت خارجــی و تصــرف
بازارهــای ایــن کشــور بــه وســیله کاالهــای چینــی اســت.
امــا اخیــراً دو طــرف توافــق کردنــد تــا مذاکــرات بــه زودی از ســر گرفتــه شــود .تاکیــد رئیــس جمهــور چیــن
بــر ســرعت گرفتــن مذاکــرات بــرای امضــای موافقتنامــه تجــارت آزاد در راســتای دیپلماســی اقتصــادی ایــن
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کشــور اســت کــه حضــور هرچــه گســترده تــر در بازارهــای مختلــف را بــه عنــوان اولویــت تعریــف کــرده
اســت .بــه نظــر میرســد چیــن در خاورمیانــه شــورای همــکاری خلیــج فــارس را بــه عنــوان مهمتریــن
شــریک اقتصــادی خــود تعریــف کــرده و تمرکــز برنامــه هــای اقتصــادی خــود در ایــن منطقــه را بــر گســترش
روابــط بــا ایــن شــورا قــرار داده اســت .نکتــه قابــل توجــه دیگــر در ایــن دیدارهــا حمایــت علنــی چیــن از
مبــارزه کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــا تروریســم اســت کــه پیــش از ایــن در گفتمــان رســمی
سیاســت خارجــی چیــن جایــی نداشــت .چیــن بــه عنــوان قــدرت اقتصــادی و تــا حــدی وابســته بــه انــرژی
خلیــج فــارس از ثبــات در ایــن منطقــه حمایــت مــی کنــد و آن را در راســتای منافــع خــود مــی دانــد.
تحوالت منطقه ای
گوادر درمعرض حمله تجزیه طلبان
بنــدر گــوادر پاکســتان کــه نمــاد کریــدور اقتصــادی چین-پاکســتان و همکاریهــای رو بــه گســترش دو
کشــور محســوب میشــود ،اخیــرا بــار دیگــر در معــرض حملــه تجزیــه طلبــان قــرار گرفــت .در ایــن حملــه
کــه در نزدیکــی تاسیســات شــرکت هــای چینــی انجــام شــد  ۱۰تــن از نیروهــای امنیتــی پاکســتان کشــته
شــدند .در ســال  ۷۱ ،2021حملــه در پاکســتان علیــه شــرکتهای چینــی و یــا شــهروندان ایــن کشــور
صــورت گرفتــه اســت .در مــاه هــای اخیــر در حملــه ای کــه در کویتــه پاکســتان صــورت گرفــت همراهــان
ســفیر چیــن زخمــی شــدند .حمــات فزاینــده بــه چینــی هــا در شــرایطی صــورت میگیــرد کــه دولــت
پاکســتان همــواره از تضمیــن امنیتــی پــروژه هــای چینــی در ایــن کشــور ســخن گفتــه اســت .چنــد ســال
پیــش و بــا آغــاز همکاریهــای دو کشــور در قالــب کریــدور اقتصــادی چین-پاکســتان ،واحــد ویــژه ای از
ارتــش پاکســتان مســئولیت حفاظــت از اماکــن چینــی و شــهروندان ایــن کشــور را بــر عهــده گرفــت ،امــا بــه
نظــر مــی رســد در انجــام وظایــف خــود موفــق نبــوده اســت .ایــن امــر باعــث نگرانــی چینیهــا شــده اســت.
در صــورت تــداوم ایــن حمــات ،کریــدور اقتصــادی چین-پاکســتان بــا چالــش هــای مهمــی مواجــه خواهــد
شــد و شــرکت هــای چینــی بــرای ســرمایه گــذاری در گــوادر بــا تردیدهــای بیشــتری مواجــه خواهنــد گشــت.
چنــدی پیــش دولــت چیــن بــا فشــار بــر پاکســتان زمینــه را بــرای تغییــر مدیــر پــروژه کریــدور اقتصــادی
چیــن و پاکســتان فراهــم آورد ،امــا بــه نظــر میرســد ایــن تغییــر هــم چنــدان در کاهــش تنــش هــا موثــر
نبــوده اســت .گــوادر در بلوچســتان قــرار گرفتــه و بخــش مهمــی از پــروژه اقتصــادی چیــن پاکســتان در ایالــت
بلوچســتان انجــام مــی شــود ،منطقــه بــه طــور تاریخــی جنبــش هــای گریــز از مرکــز و تجزیــه طلــب در آن
فعــال بودهانــد .ایــن جنبــش هــا همــکاری پاکســتان بــا دولــت چیــن را در راســتای غــارت منابــع معدنــی
بلوچســتان و علیــه مــردم ایــن منطقــه مــی داننــد.
افــزون بــر چالشهــای امنیتــی ،کریــدور اقتصــادی چیــن پاکســتان از منظــر منافعــی کــه بــرای ملــت
پاکســتان بــه همــراه دارد نیــز بــه طــور فزاینــدهای در معــرض نقــد و بررســی رســانهها قــرار گرفتــه اســت.
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برخــی مخالفیــن دولــت پاکســتان معتقدنــد ایــن قــرارداد منافــع چندانــی بــرای مــردم ایــن کشــور در بــر
نخواهــد داشــت بلکــه منافــع آن عمدتــا بــه ســوی شــرکت هــای چینــی ســرازیر خواهــد شــد.
سرمایه گذاری  ۶.4میلیارد دالری عربستان در فناوری های آینده
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات عربســتان ســعودی اخیــراً اعــام کــرده اســت کــه ایــن کشــور ۶.4
میلیــارد دالر در فنــاوری هــای پیشــرفته بویــژه در حــوزه دیجیتــال ســرمایهگذاری میکنــد .در ایــن قالــب
شــرکت آرامکــو یــک میلیــارد دالر در توســعه اســتارتاپ هــا ســرمایه گــذاری خواهــد کــرد .هولدینــگ موســوم
بــه تکنولــوژی دیجیتــال نئــوم یــک میلیــارد را در تکنولــوژی هــای آینــده ســرمایه گــذاری خواهــد کــرد .یــک
میلیــارد دالر نیــز در توســعه زیرســاخت هــای اقتصــادی دیجیتــال بــه ویــژه بــرای تبدیــل کــردن عربســتان
ســعودی بــه هــاب اتصــاالت دیجیتــال ،ارتباطــات و ســرویس هــای ابــری ســرمایه گــذاری خواهــد شــد.
افــزون بــر ایــن عربســتان بــرای توســعه زیرســاختهای لجســتیک هوشــمند در منطقــه ســرمایه گــذاری ۲
میلیــارد دالری صــورت خواهــد داد .ایــن اقدامــات در راســتای برنامــه بلندپروازانــه ایــن کشــور بــرای متنــوع
ســازی اقتصــادی صــورت مــی گیــرد.

عربستان در پی ایجاد مرکز منطقهای شیالت
دولــت عربســتان ســعودی اعــام کــرده اســت ایــن کشــور ایجــاد مرکــز منطقـهای شــیالت در خلیــج فــارس
را بــه عنــوان یکــی از اولویــت هــای متنــوع ســازی اقتصــاد خــود تعریــف کــرده اســت .وزیــر آب ،محیــط
زیســت و کشــاورزی ایــن کشــور اخیــرا اعــام کــرده اســت کــه صنعــت آبزیــان پــروری در مجموعــه صنایــع
غذایــی ،ســریعترین رشــد را در جهــان دارد و عربســتان ســعودی بــه عنــوان کشــوری کلیــدی در خلیــج فــارس
مــی کوش ـ د بــا ارائــه مشــوق هــای گســترده تــری بــه بخــش خصوصــی ایــن کشــور و ســرمایهگذاری در
صنعــت آبــزی پــروری ،در ایــن حــوزه در حــال رشــد در امنیــت غذایــی جهــان و نیــز در تأمیــن امنیــت غذایــی
کشــورهای مجموعــه خلیــج فــارس نقــش گســترده تــری بــر عهــده گیــرد ۴۹ .درصــد صنعــت آبــزی پــروری
در مجموعــه شــورای همــکاری خلیــج فــارس در اختیــار عربســتان ســعودی اســت .در تصویــر کالن ،عربســتان
ســعودی در ســال هــای اخیــر اســتراتژی اقتصــادی خــود را در راســتای متنــوع ســازی اقتصــادی و کســب
تدریجــی آمادگــی بــرای گــذار از عصــر نفــت تعریــف کــرده اســت.
داده های تازه
پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادهای بزرگ
صنــدوق بیــن المللــی پــول در گــزارش تــازه خــود رونــد رشــد اقتصــادی جهــان ،بــه ویــژه کشــورهای کلیــدی طــی
 2022و  2023را ارائــه کــرده اســت.
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شکل -1پیش بینی رشد اقتصادی مناطق مختلف طی  2022و 2023

شکل-2پیش بینی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته ،در حال توسعه و نوظهور
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تجارت خارجی چین از  6تریلیون دالر فراتر رفت
وزارت بازرگانــی چیــن اخیــرا داده هــای قابــل توجهــی از تجــارت خارجــی ایــن کشــور در  2021منتشــر کــرده
اســت .نــکات کلیــدی در ایــن گــزارش عبــارت انــد از:
-1چیــن بــه دومیــن بــازار بــزرگ مصــرف کاال در جهــان تبدیــل شــده اســت .ایــن کشــور بــرای پنجمیــن
ســال متوالــی ایــن رتبــه را حفــظ کــرده اســت.
 -2بــا توســعه بیشــتر مدلهــای مصــرف جدیــد ،فــروش آنالیــن کاالهــا بــا  12درصــد افزایــش ســاالنه بــه
 10.8تریلیــون یــوان در ســال  2021رســید کــه  24.5درصــد از کل خردهفروشــی را در طــول دوره بــه خــود
اختصــاص داد.
-3تجــارت خارجــی چیــن یــک پلــه دیگــر افزایــش یافــت و بــرای اولیــن بــار در ســال  2021از  6تریلیــون
دالر آمریــکا فراتــر رفــت .کل واردات و صــادرات کاالهــا بــا  21.4درصــد افزایــش ســاالنه بــه  39.1تریلیــون

یــوان رســید .صــادرات  21.2درصــد و واردات  21.5درصــد افزایــش یافــت.
 -4تجــارت خدمــات کشــور شــاهد ارتقــاء ســریعتری بــود و  14.7درصــد نســبت بــه  2020افزایــش یافــت
و بــه  4.7تریلیــون یــوان در  11مــاه اول ســال  2021رســید.
 -5ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در ســرزمین اصلــی چیــن 14.9 ،درصــد افزایــش یافــت و بــه رکــورد
 1.15تریلیــون یــوان در ســال  2021رســید .ســرمایه گــذاری در ســرزمین اصلــی چیــن از کشــورهای عضــو
ابتــکار کمربنــد و راه  29.4درصــد افزایــش یافــت.
 ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی چیــن در ســال گذشــته  2.2درصــد افزایــش یافــت و بــه  936.69میلیــاردیــوان رســید و در کشــورهای حاشــیه کمربنــد و راه نســبت بــه ســال گذشــته  7.9درصــد افزایــش یافــت.
 -6موافقتنامــه مشــارکت اقتصــادی جامــع منطقــه ای کــه توســط  15کشــور آسیا-اقیانوســیه از جملــه چیــن
امضــا شــده اســت ،اجرایــی شــد و چیــن بــه مهمتریــن بازیگــر در بزرگتریــن بلــوک تجــاری جهــان بــدل شــد.
روند رشد تجارت کاالیی
داده هــای تــازه ســازمان تجــارت جهانــی نشــان از کاهــش رشــد تجــارت کاالیــی در جهــان طــی ســه ماهــه
ســوم  2021در مقایســه بــا ســه ماهــه دوم دارد .عوامــل چنــدی از جملــه آشــفتگی در زنجیــره هــای عرضــه
در ایــن کاهــش موثــر بــوده انــد.

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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جدول -2روند تحول تجارت جهانی در مناطق مختلف طی ماههای اخیر

آسیاییها تجارت با آمریکا را در دست گرفتند
در ســال  2021کشــورهای آســیایی بــه مهمتریــن شــرکای تجــاری آمریــکا بــدل شــدند .فراتــر از کانــادا و
مکزیــک کــه بــه طــور ســنتی شــرکای کلیــدی تجــاری آمریــکا بــوده انــد 6 ،کشــور آســیایی در میــان 10
شــریک اصلــی آمریــکا قــرار گرفتــه انــد .ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا آلمــان و بریتانیــا از اروپــا در ایــن
فهرســت جــای دارنــد .ایــن تحــول نشــانی از آســیا محــور شــدن تجــارت خارجــی ایــاالت متحــده اســت کــه
بــه مــوازات توجــه اســتراتژیک گســترده تــر ایــن کشــور بــه آســیا صــورت مــی گیــرد .برخــی در آمریــکا و از
جملــه نشــریه فوربــس ایــن رونــد را نشــانه آســیایی شــدن فزاینــده آمریــکا دانســته انــد.
نمودار-1جایگاه آسیایی ها در میان شرکای تجاری آمریکا
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کشورهای فقیر همچنان به صادرات مواد خام وابسته اند
گــزارش جدیــد آنکتــاد در مــورد کشــورهای توســعه نیافتــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن کشــورها همچنــان بــه
صــادرات مــواد خــام وابســته انــد .گرچــه وابســتگی ایــن کشــورها در یــک دهــه اخیــر اندکــی کاهــش یافتــه
اســت ،امــا اتــکای آنــان بــه صــادرات مــواد خــام همچنــان از منظــر ایــن گــزارش یکــی از دالیــل کلیــدی
توســعه نیافتگــی آنــان اســت.
نمودار -2وابستگی  63درصدی اقتصادهای فقیر به صادرات مواد اولیه

