
پایش تحوالت تجارت جهانی
)گزارش چهل و ششم(

اینشمارهمیخوانید: در
- دیپلماســی هوشــمندانه ترکیــه بــرای بهره بــرداری از فرصــت بحــران اوکرایــن: تشــکیل هــاب گازی بــزرگ در ترکیــه بــرای انتقــال منابــع گازی روســیه، 

تثبیــت موقعیــت بــه عنــوان کریــدور غــات و فــروش پهبــاد بــه اوکرایــن

- رونمایــی از اســتراتژی صنعتــی جدیــد امــارات: صــادرات ســاالنه 15 میلیــارد درهــم محصــوالت بــا فــن آوری پیشــرفته اماراتــی و اجــرای 1000 پــروژه فناوری 

در سراســر کشــور تــا ســال 2031 مطابــق بــا اولویت هــای ملــی 

- عربســتان ســعودی پربازدیدتریــن کشــور عربــی توســط گردشــگران در طــول ســال جــاری بــر اســاس آمارهــای جدیــد ســازمان جهانــی گردشــگری: 

امــارات متحــده عربــی در رتبــه دوم و مراکــش در رتبــه ســوم 

- ژئوپلیتیک جدید زغال سنگ: تمرکز روسیه بر بازارهای آسیایی در نتیجه تحریم واردات زغال سنگ از این کشور توسط اتحادیه اروپا

آبان 1401

مرکز ژپوهش اهی ااتق اریانمرکز ژپوهش اهی ااتق اریان



شناسنامه گزارش

عنوان: 
پایش تحوالت تجارت جهانی

)گزارش چهل و ششم(

مدیریت اقتصاد کالن و آینده پژوهی 
تاریخ انتشار: آبان 1401

ــدی: هــاب گازی، تحریــم الومینیــوم، زغــال ســنگ، گازپــروم، تحریــم غذایــی، اســتراتژی صنعتــی، توافــق  واژ ه هــای کلی
گازی

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی )فرصت(، پالک 175

مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان



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
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مقدمه

ــه  ــور ب ــن کش ــی ای ــات بین الملل ــو ارتباط ــه دارد. از یک س ــی دوگان ــل موقعیت ــی بین المل ــاد سیاس ــران در اقتص    ای
کمتریــن میــزان در دهه هــای اخیــر رســیده اســت و از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در محیــط 
ــارت  ــوالت تج ــش تح ــای "پای ــله گزارش ه ــود. سلس ــر می ش ــل متأث ــی بین المل ــاد سیاس ــی اقتص ــی و عملیات روان
جهانــی"، باهــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیک 
ایــران، در دوالیــه جهانــی و منطقــه ای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در ایــن گــزارش، گلچینــی از تحــوالت اخیــر در 

دوالیــه جهانــی و منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار گرفته انــد.
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تحوالت جهانی

ترکیه هاب گازی اروپا؟ 

والدیمیــر پوتیــن اخیــرا ایجــاد  یــک هــاب گازی بــزرگ در ترکیــه را بــرای انتقــال منابــع گازی کــه پیــش از جنــگ 
اوکرایــن از طریــق خطــوط لولــه نــورد اســتریم هدایــت می شــد، پیشــنهاد کــرده اســت. ایــن طــرح در دیــدار اخیــر بــا 
رجــب طیــب اردوغــان در قزاقســتان ارائــه شــد. پوتیــن اعــام کــرد کــه ایــن هــاب همچنیــن می توانــد بــه بســتری 
بــرای تعییــن قیمــت گاز تبدیــل شــود و از سیاســی شــدن ایــن موضــوع جلوگیــری نمایــد. پوتیــن هزینــه کنونــی گاز را 
"بــاال" خوانــد و افــزود کــه "مــا بــه راحتــی می توانیــم قیمــت را در ســطح عــادی بــازار، بــدون هیــچ گونــه حاشــیه 
سیاســی تنظیــم کنیم."ایــن پیشــنهاد در حالــی مطــرح می شــود کــه روســیه بــه دنبــال تغییــر مســیر عرضــه از خطــوط 

لولــه گاز نــورد اســتریم اســت کــه در انفجارهــای مــاه گذشــته آســیب دیده انــد.

ــن  ــن تری ــکارا مطمئ ــزود: آن ــد، اف ــن می کن ــاس کامــل تامی ــه را در مقی ــه اینکــه روســیه گاز ترکی ــا اشــاره ب ــن ب پوتی
شــریک بــرای ترانزیــت منابــع انــرژی روســیه بــه اروپــا اســت. پوتیــن پیــش از دیــدار بــا اردوغــان در ســخنرانی خــود 
ــود. وی گفــت کــه مســکو  ــه را داده ب ــرژی روســیه پیشــنهاد ایجــاد یــک هــاب گازی در ترکی ــه ان در کنفرانــس هفت
ــا ایجــاد یــک  ــه منطقــه دریــای ســیاه ب ــورد اســتریم را ب ــه ن ــد حجــم ترانزیــت از دســت رفتــه از طریــق لول می توان
»هــاب گاز« در ترکیــه بــرای تامیــن منابــع اتحادیــه اروپــا منتقــل کنــد. او البتــه تاکیــد کــرد کــه تعمیــر خطــوط لولــه 
آســیب دیــده امــکان پذیــر اســت، امــا روســیه و اتحادیــه اروپــا بایــد دربــاره سرنوشــت آنهــا تصمیــم بگیرنــد. در صورتــی 
کــه ایــن ایــده عملیاتــی شــود، موقعیــت ترکیــه در ژئوپلتیــک انــرژی بــه شــدت ارتقــا خواهــد یافــت. در همیــن راســتا 
معــاون نخســت وزیــر روســیه نیــز اعــام کــرد کــه  می تــوان مقــدار قابــل توجهــی گاز طبیعــی را از طریــق ترکیــه 
بــه اروپــا صــادر کــرد. از منظــر وی خــط لولــه گاز طبیعــی اســتریم جنوبــی - پــروژه ای کــه بعــداً لغــو شــد و بــه تــرک 
اســتریم تبدیــل شــد - بــه صــورت چهــار خــط بــا ظرفیــت تقریبــی 63 میلیــارد متــر مکعــب برنامــه ریــزی شــده بــود 
و در صــورت وجــود تقاضــا، می تــوان از ایــن ظرفیــت اضافــی بالقــوه بــرای رســاندن گاز بــه مصــرف کننــدگان اروپایــی 
ــان  ــه جری ــب دو خــط لول ــرک اســتریم کــه در قال ــی ت ــه اســتفاده کــرد. ظرفیــت فعل ــای ســیاه و ترکی از طریــق دری

می یابــد، 31.5 میلیــارد متــر مکعــب اســت. یکــی از ایــن خطــوط بــرای صــادرات بــه کشــورهای دیگــر اســت.
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نقشه1-مسیر خطوط لوله ترک استریم 

اردوغــان بافاصلــه بــه دولــت ترکیــه دســتور اجرایــی کــردن ایــن ایــده را داد. بــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح، روســیه 
ترکیــه را در کانــون سیاســت های جدیــد انــرژی خــود در منطقــه قــرار خواهــد داد و موقعیــت ایــران از ایــن رهگــذر 
متاثــر خواهــد شــد. ایــده انتقــال گاز روســیه بــه ترکیــه از طریــق ایــران عمــا کنــار گذاشــته خواهــد شــد و چشــم 
انــداز چندانــی بــرای همــکاری گازی میــان ایــران و روســیه وجــود نخواهــد داشــت. بــه نظــر می رســد ترکیــه علیرغــم 
عضویــت در ناتــو توانســته از فرصت هــای جنــگ اوکرایــن بــه خوبــی بهــره گیــرد. هــم موقعیــت خــود را بــه عنــوان 
کریــدور غــات تثبیــت نمایــد، هــم امتیــازات مهــم تجــاری بویــژه در حــوزه انــرژی از روســیه دریافــت نمایــد و در عیــن 
حــال پهبادهــای خــود را بــه اوکرایــن بفروشــد. اگــر اقدامــات ترکیــه همچنــان بــا موفقیــت تــداوم یابــد، می تــوان آن 
را نمونــه ای از دیپلماســی اقتصــادی موفــق بــه شــمار آورد، بــدان معنــا کــه بــا ترکیبــی  ظریــف از منابــع قــدرت ، بــه 

دســتاوردهای اقتصــادی مهمــی نائــل شــده اســت. 

بانک های هندی عقب نشینی کردند 

چنــدی پیــش خبــر موافقــت بانــک مرکــزی هنــد بــا تجــارت بــا روســیه از طریــق ارزهــای محلــی بــه عنــوان گشایشــی 
ــای گزارش هــای  ــر مبن ــر اســت. ب ــه نظــر می رســد شــرایط در حــال تغیی ــون ب ــی شــد. اکن ــرای مســکو تلق مهــم ب
رســانه های هنــدی، بانک هــای بــزرگ هنــد بــه دلیــل نگرانــی از هــدف قــرار گرفتــن تحــت تحریم هــای آمریــکا، از 

انجــام معامــات  بــا روســیه اجتنــاب می کننــد.

ایــن اتفــاق کمتــر از یــک مــاه پــس از آن رخ می دهــد کــه بانــک دولتــی هنــد بــا ایجــاد یــک مکانیســم مبادلــه بــا 
ارزهــای محلــی بــا هــدف تقویــت تجــارت متقابــل بــا روســیه موافقــت کــرده بــود. بانک هــای روســی از هشــت بانــک 
بــزرگ هنــد درخواســت کرده انــد کــه تســویه حســاب بــا ارز محلــی را ســازماندهی کننــد، امــا هیــچ پاســخی دریافــت 
ــک  ــی پنجــاب، بان ــک مل ــن بان ــد، و همچنی ــی هن ــک دولت ــد، بان ــن وام هن ــا شــامل بزرگتری ــن بانک ه ــد. ای نکرده ان

هنــد، بانــک بــارودا و بانــک مرکــزی هنــد اســت. 

نهادهــای مالــی هنــد نســبت بــه مجــازات توســط ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا بــه دلیــل تجــارت روپیــه محــور بــا 
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روســیه محتــاط هســتند. تحریم هــای غــرب عــاوه بــر هزینه هــای مالــی بــه اعتبــار بانک هــای هنــد آســیب زیــادی 
ــیه  ــا PSCB روس ــه ب ــک، Yes Bank و UCO Bank ک ــک کوچ ــا دو بان ــر، تنه ــال حاض ــرد. در ح ــد ک وارد خواه
ــای  ــپتامبر، بانک ه ــاه س ــد. در م ــتفاده می کنن ــه اس ــت روپی ــم پرداخ ــد، از مکانیس ــرارداد دارن و Gazprombank ق
ــن  ــب ای ــد، اغل ــاح حســاب دریافــت کــرده ان ــرای افتت ــاری روســیه ب هنــدی حــدود 20 درخواســت از موسســات اعتب

ــده اســت. ــی پاســخ مان درخواســت ها ب

آمریکا در پی تحریم الومینیوم روسیه 

دولــت بایــدن در حــال بررســی ممنوعیــت کامــل واردات آلومینیــوم روســیه در پاســخ بــه جنــگ روســیه در اوکرایــن 
اســت. کاخ ســفید بــه ســه گزینــه چشــم دوختــه اســت کــه می توانــد شــامل ممنوعیــت کامــل، افزایــش تعرفه هــا بــه 
ــز را تولیــد می کنــد  ــا تحریــم شــرکت روســی Rusal کــه ایــن فل حــدی  کــه ممنوعیــت مؤثــری را اعمــال کنــد، ی
باشــد. دولــت ایــاالت متحــده در ابتــدا تحریــم آلومینیــوم روســیه را بــه دلیــل تــرس از اختــال در زنجیره هــای جهانــی 
متوقــف کــرده بــود. بــا ایــن حــال، محصــوالت کمتــری بــرای ایــاالت متحــده و متحــدان بــرای تحریــم کــردن در 
واکنــش بــه تشــدید جنــگ باقــی مانــده اســت. ایــن  بحــث از ســوی کاخ ســفید بــرای هفته هــا ادامــه داشــته اســت.

برخــی معتقدندچنیــن اقدامــی می توانــد بازارهــای فلــزات را در سراســر جهــان بــی ثبــات کنــد. تحریــم آلومینیــوم، کــه 
بــرای اکثــر صنایــع ســنگین حیاتــی اســت، بــه طــور بالقــوه می توانــد مصــرف کننــدگان در ایــاالت متحــده و ســایر 
کشــورها را مجبــور بــه تقــا بــرای یافتــن فلــز جایگزیــن کنــد. روســیه بعــد از چیــن دومیــن تولیــد کننــده آلومینیــوم 
در جهــان اســت. داده هــا نشــان می دهــد روســیه حــدود 10 درصــد از کل واردات آلومینیــوم ایــاالت متحــده را تامیــن 
ــس از  ــوده اســت. پ ــاه اوت ب ــاالت متحــده در م ــه ای ــوم ب ــزرگ آلومینی ــده ب ــن کشــور ســومین صادرکنن ــد. ای می کن
 7 (LME)  ــر تحریــم احتمالــی عرضــه روســیه، قیمــت آلومینیــوم در بــورس فلــزات لنــدن انتشــار اخبــاری مبنــی ب

درصــد افزایــش یافــت.

ژئوپلیتیک جدید زغال سنگ 

مقامــات روســیه اعــام کــرده انــد در پیامــد تحریــم واردات زغــال ســنگ از ایــن کشــور توســط اتحادیــه اروپــا، بــر 
بازارهــای آســیایی متمرکــز خواهنــد شــد. ایــن  اقــدام روســیه را می تــوان بــه تغییــر در ژئوپلیتیــک زغــال ســنگ پــس 
از تغییــرات مشــابهی کــه در نفــت و گاز در پیامــد جنــگ اوکرایــن رخ داده تعبیــر کــرد. در ایــن قالــب بخشــی از حجــم 
از بــازار اروپــا  از طریــق ریــل بــه بنــادر و گذرگاه هــای مــرزی شــرق روســیه ارســال شــود و بــه ایــن ترتیــب حــدود 
25 میلیــون تــن زغــال ســنگ می توانــد از غــرب بــه شــرق تغییــر مســیر صادراتــی دهــد. در ایــن راســتا دولــت روســیه 
بــرای افزایــش ظرفیــت ریلــی در خــاور دور و در دســترس بــودن حمــل و نقــل دریایــی تــاش خواهــد کــرد و همچنیــن 
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بــرای ســرعت بخشــیدن بــه توســعه پایانه هــای  زغــال ســنگ در راســتای صــادرات تــاش خواهــد کــرد. 

بــر اســاس گــزارش ســرویس گمــرک فــدرال روســیه، ایــن کشــور در ســال گذشــته میــادی 46.8 میلیــون تــن زغــال 
ســنگ حرارتــی و 3.6 میلیــون تــن زغــال کک را بــه اتحادیــه اروپــا صــادر کــرده اســت کــه تقریبــًا 35 درصــد از کل 
واردات ایــن بلــوک را تشــکیل می دهــد. طــی ده ســال گذشــته ســهم روســیه در بــازار  زغــال ســنگ اروپــا رشــد قابــل 

توجهــی داشــته اســت. 

اتحادیــه اروپــا واردات زغــال ســنگ روســیه را از 10 اوت بــه عنــوان بخشــی از بســته تحریمــی علیــه مســکو کــه در 
ــرای عرضــه  ــی ب ــات مال ــه بیمــه و ســایر خدم ــا از ارائ ــه اروپ ــوع کــرد. شــرکت های اتحادی ــل اعــام شــد، ممن آوری
زغــال ســنگ روســیه نــه تنهــا بــه کشــورهای ایــن بلــوک بلکــه در سراســر جهــان منــع شــده انــد. آلمــان، لهســتان و 

هلنــد بزرگتریــن خریــداران زغــال ســنگ روســیه بودنــد.

هشدار گازپروم

ــروش گاز  ــرای ف ــت ب ــن ســقف قیم ــرای تعیی ــی ب ــرا هشــدار داد برنامه های ــروم، اخی ــل گازپ ــر، مدیرعام آلکســی میل
روســیه، کــه در حــال حاضــر توســط رهبــران غربــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، باعــث توقــف عرضــه می شــود. او 
اشــاره کــرد کــه مــا بــه قراردادهایــی کــه امضــا شــده اســت متکــی هســتیم. تصمیــم یک جانبــه از ایــن نــوع، البتــه 
ــددی از  ــای متع ــود. تحریم ه ــا می ش ــه عرضه ه ــه خاتم ــر ب ــه منج ــت ک ــا اس ــی توافق نامه ه ــرایط اساس ــض ش نق
ســوی آمریــکا، اتحادیــه اروپــا و متحدانــش علیــه مســکو بــه دلیــل حملــه ایــن کشــور بــه اوکرایــن وضــع شــده اســت. 
مشــتریان اتحادیــه اروپــا خــود واردات انــرژی روســیه را کاهــش داده انــد و گــروه 7 و اتحادیــه اروپــا در حــال حاضــر 
در تــاش هســتند تــا ســقف قیمتــی بــرای نفــت و گاز روســیه وضــع کننــد. اظهــارات میلــر در تــداوم هشــدار مشــابهی 
از والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه بــود کــه مــاه گذشــته گفــت مســکو در صــورت اعمــال محدودیت هــای 

قیمتــی، عرضــه انــرژی را قطــع خواهــد کــرد.

در اوایــل مــاه جــاری میــادی ، رهبــران اتحادیــه اروپــا بــه توافقــی دســت یافتنــد تــا بســته دیگــری از تحریم هــا را 
علیــه روســیه اعمــال کننــد، از جملــه ممنوعیــت حمــل و نقــل دریایــی نفــت روســیه بــه کشــورهای ثالــث، مگــر اینکــه 
نفــت کمتــر یــا بــا قیمــت معیــن فروختــه شــود. ایــن اقدامــات پــس از 5 دســامبر 2022 بــرای نفــت خــام و 5 فوریــه 

2023 بــرای فرآورده هــای نفتــی پاالیــش شــده اعمــال خواهــد شــد.

اخیــرا  جانــت یلــن، وزیــر خزانــه داری آمریــکا گفــت کــه ســقف قیمتــی حــدود 60 دالر بــرای صــادرات نفــت روســیه 
بــه ازای هــر بشــکه، احتمــااًل درآمدهــای انــرژی مســکو را کاهــش می دهــد و در عیــن حــال تولیــد ســودآور را ممکــن 
می ســازد و در نتیجــه نفــت خــام روســیه را در بــازار جهانــی حفــظ می کنــد. یلــن تاکیــد کــرد کــه ایــن اقــدام هنــوز 
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توســط ایــاالت متحــده و متحــدان غربــی آن مــورد بحــث قــرار دارد. معــاون نخســت وزیــر روســیه  نیــز گفتــه اســت 
کــه ایــاالت متحــده بایــد ســقف قیمتــی بــرای گاز طبیعــی مایــع )LNG( خــود کــه بــه اروپــا مــی رود تعییــن کنــد، زیــرا 

گاز  آمریکایــی بــا قیمت هایــی چهــار برابــر بیشــتر از قیمــت مصــرف داخلــی بــه اروپــا تحویــل می شــود.

خط لوله جدید نفتی روسیه در اروپا 

دولــت مجارســتان اخیــرا اعــام کــرد بوداپســت و بلگــراد یــک خــط لولــه جدیــد بــرای تامیــن نفــت خــام اورال روســیه 
از طریــق سیســتم انــرژی دروژبــا بــه صربســتان خواهنــد ســاخت. ایــن تصمیــم در حالــی اتخــاذ می شــود کــه انتقــال 
نفــت بــه بلگــراد از طریــق کرواســی، تحــت تحریم هــای اتحادیــه اروپــا قــرار گرفتــه اســت. تامیــن نفــت صربســتان 
عمدتــًا از طریــق یــک خــط لولــه از طریــق کرواســی انجــام می شــود، امــا بــه دلیــل تحریم هایــی کــه اتخــاذ شــده، 
ــد  ــای جدی ــا محدودیت ه ــا ب ــه اروپ ــته، اتحادی ــه گذش ــد. هفت ــته باش ــود داش ــکان وج ــن ام ــده ای ــت در آین ــد اس بعی
ضــد روســیه موافقــت کــرد کــه شــامل محدودیــت قیمــت نفــت بــرای تحویــل نفــت خــام روســیه از طریــق دریــا بــه 

کشــورهای ثالــث اســت.

ــه  ــه اتحادی ــق کرواســی وابســته اســت، مدعــی شــد ک ــت روســیه از طری ــه عرضــه نف ــه شــدت ب ــه ب صربســتان ک
ــدار داد  ــتان هش ــر صربس ــت وزی ــت. نخس ــرار داده اس ــدف ق ــراد را ه ــد، بلگ ــای جدی ــال محدودیت ه ــا اعم ــا ب اروپ
ــواد خــام  ــق کرواســی، هزینه هــای واردات م ــاژ از طری ــا از روســیه و پمپ ــق دری ــت از طری ــت عرضــه نف ــه ممنوعی ک
صربســتان را تــا 20 درصــد افزایــش می دهــد و ایــن امــر منجــر بــه از دســت رفتــن صدهــا میلیــون یــورو از بودجــه 
ایــن کشــور می شــود. از دیگــر ســو مجارســتان کــه تــا حــد زیــادی بــه نفــت و گاز روســیه متکــی اســت، سرســخت 
ــرژی را بیشــتر  ــن اقدامــات قیمــت ان ــد ای ــوده اســت و می گوی ــا ب ــه اروپ تریــن منتقــد تحریم هــای روســیه در اتحادی
افزایــش می دهــد. در اوایــل ایــن مــاه، بوداپســت متعهــد شــد در صــورت نیــاز بــه صربســتان در زمینــه گاز کمــک کنــد. 

ــد.  ــا 6 مــاه مصــرف ایــن کشــور را تامیــن می کن ــر گازی اســت کــه حــدود 5 ت مجارســتان دارای ذخای

Druzhba کــه یکــی از طوالنــی تریــن شــبکه های خــط لولــه در جهــان اســت، در طــول حــدود 4000 کیلومتــر نفــت 
خــام را از روســیه بــه پاالیشــگاه های جمهــوری چــک، آلمــان، مجارســتان، لهســتان و اســلواکی حمــل می کنــد.

مسکو تحریم غذایی را تمدید کرد

اخیــرا روســیه محدودیت هــای واردات برخــی مــواد غذایــی از کشــورهایی را کــه پــس از پیوســتن کریمــه بــه روســیه 
در ســال 2014 مســکو را تحریــم کردنــد، تمدیــد کــرد. ایــن تحریــم تــا 31 دســامبر 2023 تمدیــد شــد. ایــن ممنوعیــت 
اولیــن بــار در آگوســت 2014 بــه عنــوان یــک اقــدام متقابــل در برابــر تحریم هــای اعمــال شــده علیــه روســیه توســط 
تعــدادی از کشــورهای غربــی کــه از بــه رســمیت شــناختن الحــاق کریمــه  بــه بخشــی از روســیه خــودداری کردنــد، 
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معرفــی شــد.

ــرای کاالهــای خاصــی از  ــدا ب ــد و اصــاح شــده اســت. در ابت ــار در طــول ســال ها تمدی ــن ب ــًا چندی ــدام قب ــن اق ای
ایــاالت متحــده، اتحادیــه اروپــا، اســترالیا، نــروژ و کانــادا اعمــال شــد. در ســال 2015، فهرســت کشــورها بــه آلبانــی، 

مونتــه نگــرو، ایســلند و لیختــن اشــتاین و در ســال 2016، اوکرایــن گســترش یافــت.

ــت و  ــًا گوش ــدا، عمدت ــد. در ابت ــرار می ده ــدف ق ــام را ه ــواد خ ــی و م ــواد غذای ــی از م ــواع خاص ــت ان ــن ممنوعی ای
محصــوالت گوشــتی، شــیر، لبنیــات، ماهــی و محصــوالت ماهــی، ســبزیجات و میوه هــا را در بــر می گرفــت. از اکتبــر 
ــوع شــد. در  ــز ممن ــی نی ــی و روغــن حیوان ــی، چرب ــده و همچنیــن محصــوالت جانبــی حیوان 2017، واردات خــوک زن
ــن، در  ــر ای ــدوم شــوند. عــاوه ب ــت دســتور داد کــه کاالهــای ممنوعــه کشــف شــده در کشــور مع ســال 2015، دول
مقطعــی رویــه ای معرفــی شــد کــه بــر اســاس آن ترانزیــت محصــوالت از کشــورهای تحریــم شــده از طریــق خــاک 

روســیه بــا محدودیــت مواجــه شــد. 

فرانسه به کمک آلمان شتافت

ــه  ــد ماه ــا هــدف کاهــش بحــران عرضــه چن ــرژی ب ــرارداد همبســتگی ان ــک ق ــار تحــت ی ــن ب ــرای اولی فرانســه ب
ــرا  ــه اخی ــه ای ک ــاس بیانی ــر اس ــد. ب ــه می کن ــان عرض ــه آلم ــی را ب ــا، گاز طبیع ــه اروپ ــاد اتحادی ــن اقتص در بزرگتری
ــرزی  ــتای م ــور را در روس ــه دو کش ــه گازی ک ــط لول ــد، خ ــر ش ــوی GRTgaz منتش ــبکه فرانس ــور ش ــط اپرات توس
ــه گاز   ــه آلمــان را آغــاز کــرده اســت. تنهــا خــط  لول ــد، صــادرات ب ــه هــم متصــل می کن Obergailbach فرانســه ب
بیــن فرانســه و آلمــان در Obergailbach در ابتــدا بــرای انتقــال گاز بــه فرانســه ســاخته شــد، امــا طرفیــن تغییــرات 
الزم را بــرای معکــوس کــردن جریــان ایجــاد کردنــد. مــاه گذشــته ایــن کشــورها قــرارداد همبســتگی انــرژی را امضــا 
کردنــد و فرانســه متعهــد شــد در تامیــن گاز بــه آلمــان کمــک کنــد. در مقابــل، انتظــار مــی رود آلمــان در صــورت نیــاز 
بــه فرانســه کمــک کنــد. فرانســه کمتــر از آلمــان تحــت تأثیــر کاهــش واردات انــرژی از روســیه قــرار دارد، زیــرا بیشــتر 
نیازهــای گاز ایــن کشــور توســط نــروژ و از طریــق تامیــن گاز طبیعــی مایــع تامیــن می شــود. البتــه ایــن خــط کمتــر از 

ــت دارد.  ــی اهمی ــن و همــکاری اروپای ــا از منظــر نمادی ــد ام ــن می کن 2 درصــد از کل مصــرف گاز آلمــان را تامی
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تحوالت منطقه ای 

استراتژی صنعتی جدید امارات

ــا  ــارات ب ــی ام ــعه صنعت ــای توس ــمی از برنامه ه ــرا در مراس ــی، اخی ــم دب ــوم، حاک ــد آل مکت ــن راش ــد ب ــیخ محم ش
ــم  ــارد دره ــاالنه 15 میلی ــت س ــرار اس ــه ق ــن برنام ــب ای ــت. در قال ــرده برداش ــی پ ــارم صنعت ــاب چه ــت انق محوری
محصــوالت بــا فــن آوری پیشــرفته اماراتــی صــادر شــود و اجــرای 1000 پــروژه فنــاوری در سراســر کشــور تــا ســال 
ــارد  ــرد. در  ایــن راســتا ســرمایه گــذاری 11 میلی ــرار گی ــا اولویت هــای ملــی کشــور در دســتور کار ق ــق ب 2031 مطاب
ــی در  ــتعدادهای امارات ــرورش اس ــی و پ ــازی صنعت ــرای توانمندس ــی ب ــز مل ــای پیشــرفته و مراک ــی در فناوری ه درهم

ــود.  دســتور کار خواهــد ب

مقامــات اماراتــی تاکیــد دارنــد کــه تمرکــز بــر فنــاوری پیشــرفته یــک رکــن اساســی بــرای توســعه اقتصــاد ملــی در 
ــق و توســعه در  ــی تحقی ــده یــک  هــاب جهان ــی در آین ــارات متحــده عرب ــا بخــش خصوصــی اســت و ام مشــارکت ب

ــود.  ــد ب ــده خواه ــای آین فناوری ه

این برنامه از طریق راه اندازی 5 ابتکار عملی خواهد شد:

ــا  ــر مبنــای آن اکوسیســتم صنعتــی امــارات و میــزان تطابــق آن ب 1-ایجــاد شــاخص انقــاب صنعتــی چهــارم کــه ب
انقــاب چهــارم صنعتــی مــورد پایــش قــرار خواهــد گرفــت 

2- توسعه مراکز توانمندسازی صنعتی

3-ارائه مشوق های توسعه فناوری پیشرفته

4-ارائه مشوق ها برای توسعه کشاورزی پیشرفته 

5-اکوسیستم تجربی برای آزمایش فناوری پیشرفته

از منظــر مقامــات اماراتــی، در قالــب ایــن برنامــه امــارات متحــده عربــی بــر فنــاوری پیشــرفته تمرکــز می کنــد تــا رشــد 
صنایــع خــود را افزایــش دهــد، رقابــت پذیــری خــود را بهبــود بخشــد، تنــوع بخشــیدن بــه اقتصــاد را بــه پیــش ببــرد، 
یــک اقتصــاد دانــش بنیــان را پایــه گــذاری نمایــد و بــه طــور کلــی شــرایطی را فراهــم آورد کــه از یــک ســو متضمــن 
توســعه پایــدار و از دیگــر ســو تضمیــن کننــده نقــش آفرینــی ایــن کشــور در حلقه هــای باالیــی زنجیره هــای جهانــی 

ارزش باشــد.

ــای  ــام بخش ه ــی در تم ــای رقابت ــاد مزیت ه ــرای ایج ــور ب ــن موت ــن و کارآمدتری ــاوری قوی تری ــا فن ــر آنه  از منظ
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ــد.  ــک می کن ــن کم ــاد کم کرب ــه اقتص ــذار ب ــهیل گ ــرای تس ــا ب ــه تاش ه ــود و ب ــوب می ش ــاد محس ــی اقتص حیات
ــرای گــذر از اقتصــادی نفت محــور  برنامــه توســعه صنعتــی جدیــد امــارات در واقــع نمــاد کوشــش های ایــن کشــور ب
بــه اقتصــادی دانــش بنیــان و نقــش آفرینــی در حلقه هــای بــاالی زنجیره هــای ارزش اســت. در همیــن راســتا ســال 
گذشــته نیــز، امــارات متحــده عربــی اجــرای یــک اســتراتژی صنعتــی تحــت عنــوان "برنامــه 300 میلیــارد درهمــی" را 
آغــاز کــرد. در قالــب ایــن  اســتراتژی، امــارات بــه دنبــال افزایــش ســهم بخــش صنعــت در تولیــد ناخالــص داخلــی بــه 
300 میلیــارد درهــم در ســال 2031 اســت. ســهم ایــن بخــش در تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2021 حــدود 133 

میلیــارد درهــم بــود. 

توقف همکاری بانکی مصر با روسیه 

ــی از  ــل نگران ــه دلی ــود ب ــای خ ــی و هتل ه ــز تفریح ــیه را در مراک ــت MIR روس ــتم کارت پرداخ ــر سیس ــرا مص اخی
ــاالت متحــده متوقــف کــرده اســت. مصــر نگــران اســت کــه اســتفاده از سیســتم پرداخــت  ــی ای تحریم هــای احتمال
روســیه مذاکــرات کنونــی ایــن کشــور بــا صنــدوق بیــن المللــی پــول بــرای دریافــت وام را تضعیــف کنــد. مصــر تــاش 
ــاالت  ــد. ای ــود شــدید ارز خارجــی اســت تقویــت کن ــا دریافــت وام از صنــدوق، اقتصــاد خــود را کــه دچــار کمب دارد ب
متحــده بــا بیــش از 16 درصــد ســهم رای، مهمتریــن بازیگــر تاثیرگــذار  در صنــدوق بیــن المللــی پــول اســت. بانــک 
ــن  ــس از خــروج چندی ــا پ ــد، ام ــاه ســپتامبر اعمــال کن ــدا قصــد داشــت سیســتم MIR را در م مرکــزی مصــر در ابت
ــت تعلیــق درآمــد. وزارت  ــه حال ــن طرح هــا ب ــکا ای ــد آمری ــه دلیــل تهدی ــه از سیســتم پرداخــت روســیه ب بانــک ترکی
ــا ریســک  ــد، ب ــا پرداخت هــای MIR ســروکار دارن ــی کــه ب ــرا هشــدار داد بانک های ــاالت متحــده اخی ــه داری ای خزان
تحریــم بــه دلیــل حمایــت از تاش هــای روســیه بــرای دور زدن تحریم هــای غــرب مواجــه خواهنــد شــد. تحریم هــا  
می توانــد شــامل ممنوعیــت اســتفاده از دالر آمریــکا باشــد. MIR یــک طــرح پرداخــت اســت کــه مســتقل از سیســتم 
ــای  ــتم پرداخت ه ــارج از سیس ــی خ ــای روس ــا بانک ه ــد ب ــازه می ده ــورها اج ــه کش ــد و ب ــل می کن ــرب عم ــی غ مال
بین بانکــی ســوئیفت تراکنــش داشــته باشــند و بــه شــهروندان روســیه اجــازه می دهــد تراکنش هــای دیجیتالــی انجــام 
دهنــد. بــا پذیــرش MIR از ســوی مصــر، گردشــگران روس امــکان پرداخــت بــه روبــل و دسترســی بــه دســتگاه های 

خودپــرداز را داشــتند. 

ــرای گردشــگران روســی اســت. روس هــا و اوکراینی هــا 40 درصــد  ــر ب ــج مقصــد گردشــگری برت ــان پن مصــر در می
از گردشــگران مصــر را تشــکیل می دهنــد، امــا تعــداد آنهــا از زمــان حملــه روســیه بــه اوکرایــن در فوریــه بــه شــدت 
کاهــش یافتــه اســت. گردشــگری یکــی از منابــع عمــده درآمدهــای ارزی مصــر اســت. مصــر 13 میلیــارد دالر درآمــد 
 MIR گردشــگری در ســال 2021 بــه دســت آورد. بانــک مرکــزی مصــر در شــش مــاه گذشــته تــاش کــرده اســت تــا
را بــا شــبکه داخلــی Meeza مصــر پیونــد دهــد. ایــن امــر گردشــگری مصــر را تقویــت می کــرد و بــه مصــر کمــک 
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ــه جــای دالر آمریــکا پرداخــت کنــد. امــا احتمــال مواجــه  ــرای کاالهــای روســیه ماننــد گنــدم روبــل ب ــا ب می کــرد ت
 MIR ــتم ــتفاده از سیس ــمت اس ــه س ــری ب ــای مص ــت بانک ه ــع از حرک ــده مان ــاالت متح ــای ای ــا تحریم ه ــدن ب ش
ــه 4.7 میلیــارد  ــا روســیه در ســال 2021 ب ــرای تقویــت گردشــگری شــده اســت. مبــادالت تجــاری مصــر ب روســیه ب

دالر رســید. 

فشــارهای خزانــه داری آمریــکا بــه کشــورهایی چــون ترکیــه و مصــر عمــا بــه معنــای آغــاز مرحلــه ثانویــه شــدن یــا 
ــر اقتصــاد روســیه  ــا، فشــارها ب ــا فراســرزمینی شــدن تحریم ه ــه روســیه اســت. ب ــا علی فراســرزمینی شــدن تحریم ه

تشــدید خواهــد شــد

توافق گازی ترکمنستان و افغانستان 

ــروژه  ــیر پ ــای مس ــتماک زمین ه ــاره اس ــق آباد درب ــل و عش ــه کاب ــرد ک ــام ک ــرا  اع ــتان اخی ــه افغانس وزارت خارج
ــق انتظــار  ــن تواف ــب ای ــق رســیده اند. در قال ــه تواف ــع گاز ب ــرای توزی ــروژه و ایجــاد شــبکه ب ــن پ ــاز کار ای ــی، آغ تاپ
مــی رود در آینــده نزدیــک شــبکه توزیــع گاز وارداتــی از ترکمنســتان در شــهر هــرات بــرای مصــرف خانگــی و در پــارک 
ــون  ــا اکن ــا ت ــای افغانســتان رسیده اســت؛ ام ــا مرزه ــه گاز ترکمنســتان ت ــت، ایجــاد شــود. خــط لول ــی آن والی صنعت
کار عملــی ایــن پــروژه در افغانســتان آغــاز نشــده اســت. در قالــب پــروژه موســوم بــه تاپــی بیــش از800 کیلومتــر خــط 
لولــه گاز ترکمنســتان از خــاک افغانســتان عبــور می کنــد و ســپس بــه پاکســتان و هنــد می رســد. در صــورت اجرایــی 
شــدن ایــن خــط، ســاالنه افغانســتان از ایــن رهگــذر بیــش از400 میلیــون دالر درآمــد ترانزیتــی خواهــد داشــت. تــداوم 
اختافــات هنــد و پاکســتان از یــک ســو و انــزوای طالبــان در جامعــه جهانــی از مهمتریــن دالیــل کنــدی اجرایــی شــدن 
ایــن پــروژه اســت. بــه نظــر می رســد طالبــان در وضعیــت فعلــی بــر اجــرای آن بخــش از ایــن طــرح کــه گاز را بــه 

داخــل افغانســتان انتقــال می دهــد تمرکــز کــرده اســت. 
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داده های تازه 

گردشگری عربستان در صدر جهان عرب

ــی  ــن کشــور عرب ــی گردشــگری نشــان می دهــد کــه عربســتان ســعودی پربازدیدتری ــد ســازمان جهان آمارهــای جدی
توســط گردشــگران در طــول ســال جــاری بــوده اســت.

بــر اســاس ارقــام جدیــد منتشــر شــده توســط ســازمان جهانــی گردشــگری، تاکنــون بیــش از 18 میلیــون گردشــگر از 
عربســتان ســعودی در ســال 2022 بازدیــد کــرده انــد، امــارات متحــده عربــی( بــا 14.8 میلیــون گردشــگر در رتبــه دوم 

و مراکــش بــا 11 میلیــون گردشــگر در رتبــه ســوم قــرار گرفتــه انــد. 

در همیــن مــدت، 8.5 میلیــون گردشــگر از ســوریه، 5.7 میلیــون از تونــس، 5.2 میلیــون از مصــر، 4.3 میلیــون از بحریــن 
و 3.5 میلیــون از اردن بازدیــد کردنــد. الجزایــر، لبنــان، عــراق، یمــن، ســودان، فلســطین و کویــت در انتهــای جــدول 

رتبــه بنــدی کشــورهای عربــی در جــذب گردشــگر قــرار گرفتنــد.

گردشــگری یکــی از ارکان اصلــی اســتراتژی کان توســعه اقتصــادی عربســتان موســوم بــه "چشــم انــداز 2030" اســت 
ــداز، ریــاض  ــه عنــوان بخشــی از ایــن چشــم ان کــه در قالــب آن قصــد دارد اقتصــاد خــود را متنــوع ســازی نمایــد. ب

هــدف خــود را در حــوزه گردشــگری جــذب ســاالنه 100 میلیــون گردشــگر تــا ســال 2030 قــرار داده اســت.

افزایش 180 درصدی صادرات ترکیه به عربستان 

داده هــای تــازه دولــت ترکیــه نشــان می دهــد صــادرات ایــن کشــور بــه عربســتان ســعودی بــا افزایــش ســاالنه 180 
درصــدی در بــازه زمانــی ژانویــه تــا ســپتامبر بــه 420.9 میلیــون دالر رســید.

ــط  ــود کــه تنــش در رواب ــی ب ــود. تجــارت یکــی از زمینه های ــره ب ــط سیاســی دو کشــور تی در ســال های گذشــته رواب
ترکیــه و عربســتان ســعودی بــر آن شــدیدا اثــر گذاشــت بــه گونــه ای کــه صــادرات بــه عربســتان  در ســال 2021 بــا 
92.2 درصــد کاهــش نســبت بــه 2020 بــه 186.7 میلیــون دالر رســید. امــا تجــارت در ســال جــاری بهبــود یافتــه اســت، 

زیــرا آنــکارا و ریــاض وارد رونــد عــادی ســازی روابــط شــدند کــه تأثیــر مثبتــی بــر روابــط اقتصــادی داشــت.

در 9 ماهــه امســال بیشــترین صــادرات ترکیــه بــه عربســتان،محصوالت شــیمیایی و فرآورده هــای آن بــا 73.5 میلیــون 
ــا 44.5 میلیــون دالر  ــوده اســت. صــادرات فــرش ب ــوده اســت. افزایــش صــادرات در ایــن بخــش 47 درصــد ب دالر ب
ــات آن  ــین آالت و قطع ــون دالر؛ ماش ــا 41 میلی ــی ب ــی  اســت. محصــوالت معدن ــوزه محصــوالت صادرات ــن ح دومی
ــی و  ــای روغن ــات، دانه ه ــات، حبوب ــون دالر و غ ــا 29.1 میلی ــاده ب ــاک آم ــاک و پوش ــون دالر؛ پوش ــا 32.6 میلی ب
محصــوالت بــا 26.6 میلیــون دالر در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد. بیشــترین افزایــش صــادرات در 9 ماهــه ســال در 
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بخــش میــوه و تــره بــار تــازه بــا 742.637 درصــد افرایــش بــوده اســت. صــادرات در ایــن بخــش بــه 14.8 میلیــون 
دالر افزایــش یافــت. افزایــش صــادرات در صنعــت فــرش 11.177 درصــد بــوده اســت. زمینــه ســازی های دیپلماســی 
ــج در حــال نتیجــه دادن  ــه تدری ــازار عربســتان ب ــای ســهم خــود در ب ــرای احی ــر ب ــه در ماه هــای اخی اقتصــادی ترکی

اســت. 




