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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش
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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

هاي زان در دههالمللی این کشور به کمترین میسو ارتباطات بینالملل موقعیتی دوگانه دارد. از یکایران در اقتصاد سیاسی بین

الملل متأثر صورت مضاعف از تحوالت در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سیاسی بینر بهاخیر رسیده است. از دیگر سو کشو

، رویدادهاي کلیدي در محیط ژئواکونومیک ایران را موردبحث "پایش تحوالت تجارت جهانی"هاي شود. سلسله گزارشمی

ک پلماسی اقتصادي و موقعیت ژئواکونومیدهد. در این قالب رویدادهاي کلیدي از منظر تأثیرگذاري بر دیو بررسی قرار می

 اي محیطگیرند. در این گزارش، گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه جهانی و منطقهایران موردبحث و بررسی قرار می

  .اندژئواکونومیک ایران موردبحث و بررسی قرار گرفته
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  تحوالت جهانی

  اروپا  هیاتحاد دیجد يگاز ياستراتژ

 انیجر نهیزم نیدر ا یمناظراتسالهاست  تصویر شده است. رانیمهم ابالقوه  ياروپا به عنوان بازار گاز هیاتحاد یخیبه طور تار

بهره مانده یاز آن ب رانیکرده و ا دایپموقعیت انحصاري بازار  نیدر ا هیشود که روسمی نکته اشاره نیبر ا ژهیدارد و به و

  .است

 یکالن يهابرنامه هیاتحاد نیا ،اقدام نیترتازه . دربوده است رییبه تغرو  ریاخ يهااروپا در سال هیاتحاد يگاز ياستراتژ اما 

تر تردهاستفاده گس .بگذارد ریکنندگان مهم گاز تاثدیبر تول تواندیاز بازار گاز خود مطرح کرده است که بالقوه م ییزداکربن يبرا

 يدیجد يهاتیمحدود افزون بر این  .قرار دارد دیجد يدر کانون استراتژ دروژنیه ژهیو هکربن بکمو  ریپذدیتجد ياز گازها

  زانیدرصد از م 55 2030شده تا سال متعهد اروپا  هیاتحاد .ن در نظر گرفته شده استاانتشار متبر  يستراتژااین در قالب 

. در این قالب انتشار متان در این  ابدیارتقا  نثیکربن خ تیموقعبه  2050را کاهش دهد و تا سال  ياگلخانه يتشار گازهاان

ن از نفت،گاز و زغال سنگ باید تا امهمتر آنکه انتشار متکاهش خواهد یافت.  2020درصد نسبت به  30 2030اتحادیه تا 

  .کندیم لیرا تکم دروژنیبازار ه هايزیرساخت 2020تا اروپا  هیاقدام اتحاد نیبه موازات ادرصد کاهش یابد.  80  2030

 ار یراتیتواند تاثیاروپا م هیبه اتحاد بر ایران به عنوان صادرکننده بالقوه گاز و هیدروژناروپا  هیاتحاد يگاز دیجد ياستراتژ 

 یتواند فرصت مهممی اروپا هیدر اتحاد دروژنیبازار ه يریگشکل هامیبرجام و رفع تحر. در صورت احیاي بگذارد يبر جا

ي بین المللی امکان حضوري چشمگیر در بازار هیدروژن خواهد داشت. هادر تعامل با شرکت  رانیا رایباشد ز رانیا يبرا

  ي مهمی دست یافت. هاي فرانسوي در این زمینه به توافقهاعربستان سعودي اخیرا با شرکت

  ؟کنندمی چین و روسیه نظام مالی جدیدي ایجاد

تا کنون  2013ري راهبردي و اقتصادي دو کشور گفتگو کردند. از سال ه در مورد توسعه همکااخیرا رهبران چین و روسی

وع ایجاد سیستم مالی مستقل را مورد بحث قرار ده اند. در این دیدار دو طرف موضبار با یکدیگر مالقات کر 37پوتین و شی 

نونی تغییر دهنده نظم بین المللی ک چین و روسیه یکی از عناصر کلیدي روابط راهبردي و اقتصادي رو به گسترش دادند.

ام همچنان این موقعیت به عنوان شریک نخست تجاري روسیه شد و از آن هنگآلمان  جایگزین 2010است. چین در سال 

 140و به  درصد افزایش یافت 25نسبت به سال پیش از آن  2020حجم تجارت دو کشور در سال  ه است. را حفظ کرد

یه به عنوان کشوري داراي ذخایر چشمگیر در کنار چین به عنوان بازاري بزرگ و اقتصادي داراي میلیارد دالر رسید. روس

بل ي قاهاتوان فناوري باال قرار گرفته است. افزون بر این روابط سیاسی دو کشور رو به گسترش است. از همین رو زمینه

شود و در حوزه می حسوبدر کننده نفت به چین منان وجود دارد. روسیه بزرگترین صاتوجهی براي گسترش روابط میان آ

مهمترین سرمایه گذار در اقتصاد روسیه میلیارد دالري میان طرفین در حال اجراست. از دیگر سو چین  400گاز نیز قراردادي 

  شود. می محسوب
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ن پیش نرفته است. روسیه ي مالی میان دو کشور به رغم تاکید رهبران روسیه چنداهااما فراتر از تجارت کاالیی، همکاري

ی آن ت متحده و آثار تخریبهمواره از ایجاد  نظام مستقل مالی میان دو کشور سخن گفته است، اما چین از بیم واکنش ایاال

  بر تبادالت مالی این کشور با غرب، از این پیشنهاد استقبال چندانی نکرده است. 

دالت مالی جدیدي براي پیشبرد مستقالنه اشکل دهی به سیستم تب در اجالس اخیر رهبران دو کشور بر سر ،با وجود این

سیب پذیر آگیرد و می تجارت میان دو کشور به توافق دست یافتند. تجارت دو کشور در شرایط کنونی از مسیر سوییفت صورت

تم ارز کدام یک در این سیس اما دو کشور هنور بر سر اینکهي چنین سیستمی را ایجاد کرده اند. هااست. هر دو کشور زیرساخت

ي اروپایی که تمایل به داد و ستد با روسیه دارند و به دلیل هامبنا قرار گیرد به تفاهم نرسیده اند. آنها حتی معتقدند شرکت

  ي غرب علیه مسکو چنین امکانی برخوردار نیستند احتماال در بهره گیري از این سیستم مشتاق خواهند بود. هاتحریم

چین سالهاست در سازمان همکاري شانگهاي پیشنهاد ي مهمی نیز مواجه است. هابط مالی چین و روسیه با پیچیدگیالبته روا

بانک توسعه شانگهاي را مطرح کرده است که با مخالفت روسیه ناکام مانده است. روسیه تشکیل بانک توسعه شانگهاي  لتشکی

 5مهمتر آنکه حجم تجارت با روسیه در کلیت تجارت داند. می ژئواکونومی آسیاي مرکزيرا زمینه ساز تسلط کامل چین بر 

  اندازي چنین سیستمی بیشتر براي روسیه واجد اهمیت است. شد. راهتریلیون دالري چین رقم مهمی محسوب نمی

 اقدام تحریمی جدید آمریکا علیه چین

فهرست سیاه قرار داد. این نهادها به اتهام نقض حقوق اویغورها و نقض نهاد و شرکت چینی را در  30اخیرا  ایاالت متحده

سواستفاده از فناوري اطالعات  ي چینی که بههاي ایران در این فهرست قرار داده شده اند.افزون بر این شرکتهاتحریم

عه روند رو به توس رو اهمیت دارد کهاین اقدام از آن  ند در این فهرست قرار گرفته اند.براي نظارت بر شهرواندان متهم شده ا

نظام تحریمی ایاالت متحده پس از ایران و روسیه، به طور دهد. می ي چینی را نشانهانظام تحریمی آمریکا علیه شرکت

گیرد. به موازات این روند چین نیز به تدریج نوعی نظام تحریمی را طراحی و عمدتا علیه می فزاینده اي چین را هدف

ي آمریکایی هاتعدادي از شخصیت در واکنش به این اقدام در تازه ترین اقدام و کند.می اعمال آمریکایی و اروپایی يهاشرکت

  درگیر در پرونده اویغورها را تحریم کرد. 

  ايتحوالت منطقه

  شوراي همکاري خلیج فارس در مسیر سیاست صنعتی مشترك

ي شوراي همکاري خلیج فارس براي تدوین سیاست صنعتی هاز کوششوزیر صنعت، تجارت و توریسم بحرین اخیرا ا

ه است که کشورهاي شوراي همکاري در پی شکل دهی به زنجیره منطقه اي عرضه مشترك سخن گفته است. او تاکید کرد

اتحادیه گمرکی  ي جهانی کاهش یابد. او این راهبرد را در راستاي شکل گیريهابه زنجیره اند، به گونه اي که وابستگی آنان

با اجرایی شدن این اتحادیه جریان اجرایی شود.  2025سته است. این اتحادیه قرار است در نو اقتصادي شوراي همکاري دا

  گردد. می بیش از گذشته تسهیلکاال در شوراي همکاري 



8 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

۶ 

 

کند و در می قویتاز منظر اعضاي شوراي همکاري، شکل دهی به سیاست صنعتی مشترك هویت بلوکی این مجموعه را ت

شوراي همکاري به عنوان یک بلوك افزاید. می بر قدرت آن ي اقتصاديهامذاکرات تجاري با سایر کشورها و مجموعه

اقتصاد برتر  10کوشند این مجموعه در میان می ید. کشورهاي عضو شوراآمی ازدهمین اقتصاد جهان به شماراقتصادي، دو

  د.است صنعتی مشترك چندان آسان نخواهد بوشکل دهی به سیجهان قرار گیرد. 

  عربستان و فرانسه میان تفاهم همکاري اقتصادي یادداشت 27اي ضام

آید. پیش یم سفر امانوئل مکرون به عربستان، نخستین سفر یک مقام بلندپایه غربی به ریاض پس از قتل قاشقچی به شمار

اما منافع اقتصادي ي سیاسی براي این کشور در برداشت هااگرچه هزینه قدم شدن فرانسه در مسیر احیاي روابط با عربستان

یادداشت تفاهم همکاري اقتصادي میان  27 ،مهمی نیز به همراه داشت. در این سفر عالوه بر قراردادهاي نظامی مهم

 84فرانسوي و شرکت  101در حاشیه نشست مشترکی که با حضور  هااین یادداشت تفاهمي دو کشور امضا شد. هاشرکت

  شرکت سعودي برگزار شد به امضا رسید. 

 توسعه در زمینه هااز این موافقت نامه ي فرانسوي امضا کرده است. یکیهاموافقت نامه با شرکت 5 امکوشرکت آر

ل دیاست. آرامکو هدف تب ده گسترده از خودروهاي هیدروژنی در این کشور و به تدریج در خاورمیانهتفاي اسهاختازیرس

شدن به کانون تامین سوخت هیدروژنی در خاورمیانه را در دستور کار قرار داده است. افزون بر این در راستاي کربن زدایی، 

  دهد. می ي پاك نشانهادولت عربستان توجه فزاینده اي به سوخت

  میلیارد دالري عربستان و عمان  30توافق 

یادداشت تفاهم به  13سفر اخیر ولیعهد عربستان به عمان دستاوردهاي اقتصادي مهمی به همراه داشته است. در این سفر 

 725 ست. در این سفر مسیر جاده ايي دولتی و خصوصی دو کشور امضا شده اهادالر میان شرکت میلیارد 30ارزش حدود 

د افتتاح شد. این مسیر زمینه را براي تسریع و تسهیل مبادالت کاالیی و کنمی را به یکدیگر متصل کیلومتري که دو کشور

د. افزون بر این دو کشور در مورد شکل دهی به شوراي هماهنگی به توافق رسیدند، آورمی توریستی میان دو کشور فراهم

  ي دو کشور است. هاآن پیشبرد روابط اقتصادي در باالترین سطوح دولت شورایی که کارویژه

  2030رقابت عربستان براي میزبانی اکسپو 

در ریاض را مطرح کرده است. پیش از این کشورهاي روسیه،  2030اخیرا درخواست میزبانی اکسپو  عربستان سعودي

کوشد ریاض را به یکی از ده می ایتالیا،اوکراین و کره جنوبی براي برگزاري این نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند. عربستان

تولید  .دهندمی معیت ریاض را اتباع خارجی تشکیلجدرصد  30بدل نماتید. حدود  2030کلیدي اقتصاد جهانی تا  شهر

درصد است.  50میلیارد دالر است. سهم ریاض از اقتصاد غیرنفتی عربستان حدود  200ناخالص داخلی این شهر بالغ بر 

میلیارد  90ي این شهر با سرمایه گذاري هاتوسعه زیرساختده وع 2030مقامات عربستانی در راستاي کسب میزبانی اکسپو 

درخت در اطراف این شهر کاشته اصله میلیون  15 را مطرح کرده اند. در این قالب از جمله 2030پروژه تا  68دالر در قالب 
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 ي فناوري اطالعات ایجادهاگردد، پیشرفته ترین زیرساختمی احداث یدپارك لندنها برابر 10خواهد شد، پارکی با وسعتی 

  درصد کاهش خواهد یافت.  50شود و میزان تولید دي اکسید کربن در این شهر می

  عربستانهیدروژنی در  يهابزرگترین پروژه یکی از اجراي

ه توافق عربستان ب زرگترین پروژه هیدروژنی جهان در نئومیکی از باخیرا شرکتی آلمانی با دولت عربستان براي اجراي 

به بهره برداري  2026تی در این پروژه دو گیگاوا. و اقدامات اولیه براي اجرایی شدن آن را آغاز کرده است رسیده است

بهره اي بر هاي پیشرفته بر شرکتهاشرکت آلمانی خواهد بود. فشارهاي دولت ارحصدر ان و صادرات محصوالت آن میرسد

دریاي سرخ است. شهر هوشمند نئوم در حاشیه  ي پاك، سرمایه گذاري در زمینه هیدروژن را جذاب کردههاگیري از سوخت

در حال احداث است. نئوم مهمترین میلیارد دالري دولت سعودي  500با سرمایه گذاري  یهزار مایل مربع 10و در مساحتی 

  شود. می عربستان محسوب 2030پروژه چشم انداز 

   قایآفر میلیارد دالري با 75ترکیه در پی تجارت 

در  تن از مقامات ارشد آفریقایی 39. سومین اجالس موسوم به مشارکت ترکیه و آفریقا هفته گذشته در استانبول برگزار شد

 يهادر سال هیترک /حضور داشتند ییقایآفر يجمهور کشورها يروسا تن از 13 انیم نیر اد این نشست شرکت داشتند.

 هیترک يهایندگینما عدادت.صورت داده است قایدر آفر یاسیو س يتوسعه حضور و نفوذ تجار يبرا یفراوان يهاکوشش ریاخ

 قایشهر در آفر 60 به شیترک ییخط هوا .است افتهی شیافزا یندگینما 43به  یندگینما 12تاکنون از  2002از سال  قایدر آفر

  .است افتهی شیدرصد افزا 6,5به . سهم آفریقا در تجارت خارجی ترکیه در پیامد این اقدامات کندمی پرواز

 هیترک يهافروش پهپاد .به شدت رشد کرده است ییقایآفر يو کشورها هیکتر انیم حاتیتجارت تسل ریاخ يهادر سال 

جمهور  سیاردوغان رئ بیرجب ط .تجارت قرار دارد نیدر کانون ا ییقایآفر ياز کشورها یعیوس فیبه ط بیرقدارموسوم به 

   دند.پهباد را مطرح کر تکشورها درخواست صادرا نیگفته بود در همه ا ییقایپس از سفر به چند کشور آفر راًیاخ هیترک

 يقتصادو ا ينفوذ تجار شیافزا يبرا ییقایآفر يبا کشورها یزن انهخود را به عنوان اهرم در چ یو نظام یتوان دفاع هیترک

ت داده و از کشور صور نیاز ا ینظام تیحما هیترک سوکیاز لیبی است که  ،این استرتژي نماد .در آنها به کار گرفته است

  .است افتهی شیدالر افزا اردیلیم 3حدود  هحجم تجارت ب گریطرف د

به  .اندمتهم کرده قایدر آفر ين کشور را به جنگ افروزای یمواجه شده و برخ يمتعدد يهاالبته با انتقاد هیترک هیرو نیا 

 100هزار دالر به  200است از  یجنگ داخل ریکه درگ یوپیبه ات هیترک حاتیحجم فروش تسل ریسال اخ کیعنوان مثال در 

با هدف توسعه  ییقایمختلف آفر يدر کشورها یدفتر تعامالت نظام 37 هیترک نیافزون بر ا .است افتهی شیدالر افزا ونیلیم

دالر تا  اردیلیم 75 به ییقایآفر يتجارت با کشورها شیآنکارا هدف بلندپروازانه افزا .کرده است سیتاس حاتیصادرات تسل

 رحضو ي گسترشاکشورهاي آفریقایی راه را برکوشد با پاسخگویی به نیازهاي امنیتی می و مطرح کرده استرا 2030سال 

  ي ترك در این قاره بیش از گذشته هموار سازد. هاو نفوذ کاالها و شرکت
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  هیبا ترک یلیگسترش اتصاالت ر یپ درعراق 

 به زودي هیبه ترک وو مطالعه پروژه خط آهن بندر فا یمربوط به طراح ياعالم کرده است که قراردادها اخیرادولت عراق  

 يگذار هیسرما يبرا لومتریک 1200خط آهن به طول  نیا طرح احداث ،هایبررس نیپس از انجام ا .امضا خواهد شد

 ،طرح نیپروژه آغاز شود افزون بر ا نیا ياجرا يالدیم ندهیاست از سال آ دواریامعراق  .ارائه خواهد شد یخارج يهاشرکت

  مده است.خط آهن برقی نیز برآ ز طریق احداثا هیبه ترک یلیاتصال ر یدر پ قراع

اجراي آن مورد مناقشه بوده  تا کنون 2010که از سال  دیآیاز پروژه بندر فاو به شمار م یبخش هیبه ترک فاواحداث خط آهن 

 یبرخ .خواهد شد دهیکش هیموصل و از آنجا به ترک ،بغداد هب وخط آهن از فا نیا ي بسیار همراه شده است.هاو با کندي

 نیا يدالر برا اردیلیم 3تا  1 نیدرآمد ساالنه ب جادیهزار شغل و ا 14 جادیبه ا جدید فاو قادردهد که بندر می ها نشانبرآورد

  .تن در سال برآورد شده است ونیلیم 99بندر  نیا تیاز مطالعات صورت گرفته ظرف یکیاساس  بر .کشور است

باره مذاکره  نیدر ا ریاخ يهاکه در سال ینیچ يهاشرکت .مواجه بوده است ياریبس يهابندر با چالش نیشدن ا ییاجرا

 درارداد با آن مواجه شقشدن  ییاجرا ریکه در مس يپس از مشکالت جد زیشرکت دوو ن اند. کردند از قرارداد کنار گذاشته

 يکند لیرا به عنوان دال تیبندر با بندر مبارك کو نیعراق و رقابت ا دهیچیپ تیوضعبرخی  .از تداوم و کار انصراف داد

نطقه مژئواکونومی  در رییاز منظر تغ هیبا ترک یلیگسترش اتصاالت ر يعراق برا يها. کوششکنندیپروژه اعالم م شرفتیپ

  .است تیحائز اهم

  گذاري بلندپروازانه ترکیه و آذربایجان  فهد

ان از بایجآذر گرجستان برگزار شد. در این نشست ترکیه و-آدربایجان-ي اقتصادي ترکیههامجمع همکارينشست اخیرا 

روابط تجاري دو کشور در حجم سخن به میان آوردند.  2023الر در میلیارد د 15هدف بلندپروازنه افزایش روابط تجاري به 

شود و مهمترین می محسوبن بایجاه پس از بریتانیا دومین سرمایه گذار خارجی در آذریمیلیارد دالر بوده است. ترک 4,1 2020

 سرمایه گذار در اقتصاد غیرنفتی این کشور است. از دیگر سو ترکیه مهمترین مقصد سرمایه گذاري آذربایجان محسوب

این مناطق را رونق  ي تازه آزاد شده آذربایجان سرمایه گذاري نماید وهاشود. افزون بر این ترکیه وعده داد در سرزمینمی

  بخشد. 

  ي تازه هاداده

   2021 رشد چشمگیر تجارت کاالیی در سه ماهه سوم

دارد. میزان تجارت کاالیی در جهان  2021چشمگیر تجارت جهانی در سه ماهه سوم سال گزارش جدید آنکتاد نشان از رشد 

حجم تجارت کاالیی  2021در سه ماهه سوم ي اخیر بیشتر بوده است. هااز مدت مشابه در سال 2021در سه ماهه سوم سال 

وردهاي آنکتاد حجم تجارت شود. بر مبناي برآمی فصلی محسوب تریلیون دالر رسیده است که رکوردي 5,6به  در جهان

مدت مشابه  درصد نسبت به 11و  2020درصد نسبت به سال  23 تریلیون دالر خواهد رسید که 28به  2021جهانی در 
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 2022نکته مهم دیگر در این گزارش آنکه وضعیت تجارت جهانی در سال دهد. می نشانپیش از فراگیري کووید افزایش 

  چندان قابل پیش بینی نیست. 

پیامد کووید رهایی نیافته و رشد آن در قیاس  ازي وارده هاتجارت خدمات، صنعت توریسم هنوز از آسیب يهادر میان حوزه

زه تجارت کاالیی، تجارت محصوالت مرتبط با حوزه انرژي بیشترین میزان اهش یافته است. در حوکبا دوره پیش از بیماري، 

در نقطه مقابل، صنایع الکترونیک و خودروسازي متاثر از کمبود نیمه رساناها، همچنان در وضعیت رشد را تجربه کرده اند. 

  رکود مانده اند. 

ي رشد به مراتب باالتري نسبت به جهان توسعه هاخنر در حال توسعه از منظر منطقه اي رشد تجارت نامتوازن بوده و جهان

یافته تجربه کرده است. البته در این میان کند شدن رشد چین به عنوان مهمترین اقتصاد در حال توسعه هشدار دهنده است 

  تاثیرات منفی گذاشته است.  2022و بر چشم انداز تداوم رشد در 

دهد می نشان 3همان گونه که نمودار شماره  ی نامتوازن بوده است.تجارت جهان ختلفي مهاافزون بر این رشد بخش

  سریعی را تجربه کرده است در حالی که حوزه اي مانند خودرو رشد اندکی را تجربه کرده است. تجارت در حوزه انرژي رشد 

 ي اخیرهادر مقایسه یا سال 2021روند رشد تجارت جهانی در سه ماهه سوم  1-نمودار
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  مختلف تجارت جهانی يهابخش روند احیاي-2نمودار 

  

  

  ي ارزشهاموقعیت کانونی چین و آمریکا در زنجیره

ي جهانی ارزش در اقتصاد در هم هاي پیش روي زنجیرههابه طور مفصل به چالش در گزارش جدید سازمان تجارت جهانی

مهمتر از  و از منظر ارزش افزوده ت در هم تنیده اقتصاد جهانیعیضتنیده جهانی پرداخته شده است. نمودار ذیل به روشنی و

 توجه است و البته مانند ترکیه در اقتصاد جهانی جالبجایگاه کشورهایی دهد. می آن موقعیت کانونی چین و آمریکا را نشان

  ي ارزش . هاحذف ایران از زنجیره

  

    



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان13

۱۱ 

 

 شبکه جهانی تولید -1شکل

  

  

  تجاري جهان با محوریت چین شکل گیري بزرگترین بلوك 

شود. چین در تعامل با آسه آن می اجرایی 2022موافقتنامه موسوم به مشارکت جامع اقتصادي منطقه اي از ابتداي سال 

موافقتنامه موسوم به مشارکت  خروج آمریکا از رهبري این بلوك تجاري را در دست دارد. اجرایی شدن این موافقتنامه و

 اي مهم از افزایش نفوذ اقتصادي چین در آسیاي شرقی و در سطحی کالن تر، اقتصاد جهانی محسوب فراپاسیفیکی نشانه

دهد، سهم این موافقتنامه از تولید ناخالص جهانی بسیار بیشتر از اتحادیه اروپا و می شود. همانگونه که شکل ذیل نشانمی

  نفتا شده است. کاناداشت که جایگزین-مکزیک-ر از موافقتنامه آمریکاحتی بیشت
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اي از تولید ناخالص داخلی جهانی در مقایسه با سهم موافقتنامه موسوم به مشارکت اقتصادي جامع منطقه-2شکل 

  ي تجاريهاسایر بلوك

 
  

  یچین در حمل و نقل دریای برترموقعیت 

ي جالبی ارائه داده است. از این جمله روند رشد هاداده که در مورد حمل و نقل دریایی منتشر کرده يآنکتاد در گزارش جدید

شاخص براي  در مقایسه با سایر کشورهاي کلیدي در حمل و نقل دریایی است. این SLCIشاخص  شگفت آور چین در

  ود:شمی سنجیده شاخصزیر 5مقایسه کشورها در حمل و نقل دریایی بر مبناي 

  کنندمی تعداد خطوط کشتیرانی که به یک کشور خدمات ارائه-1

  )TEUدهند(بر مبناي می یی که خدمات ارائههابزرگترین کشتی اندازه-2

  دهدمی ي دیگر پیوندخدماتی که یک کشور را به کشورها تعداد و تنوع -3

  یی که در یک کشور مشغول ارائه خدمات اندهامجموع کشتی-4

 TEUناي ببر م هایت کشتیمجموع ظرف-5

کمابیش در رقابتی نزدیک قرار داشته اند، اما  سایر کشورها 2021تا  2006از سال دهد، می همانگونه که نمودار ذیل نشان 

قرار گرفته  به ایاالت متحده در صدر نسبتبا فاصله بسیار، بویژه له خود با سایرین را به شدت افزایش داده است و صچین فا

  .است
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 2021-2006 روند تحول در موقعیت چین در حمل و نقل کانتینري-3مودارن

  

  بدهی جهانی در اوج 

سال  50به باالترین میزان در  2020ي جهانی در سال هادهد که میزان بدهیمی ي صندوق بین المللی پول نشانهاداده

  گذشته رسیده است. 

 1970-2020روند تحول در بدهی جهانی -4نمودار 

 


