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درآمد
   ایــران در اقتصــاد سیاســی بین الملــل موقعیتــی دوگانــه دارد. از یک ســو ارتباطــات بین المللــی ایــن کشــور بــه کمتریــن 
ــی  ــط روان ــوالت در محی ــف از تح ــورت مضاع ــور به ص ــو کش ــر س ــت و از دیگ ــیده اس ــر رس ــای اخی ــزان در دهه ه می
ــی"،  ــارت جهان ــوالت تج ــش تح ــای "پای ــله گزارش ه ــود. سلس ــر می ش ــل متأث ــی بین المل ــاد سیاس ــی اقتص و عملیات
باهــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک 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 

روسیه به بازار جهانی انرژی باز نخواهد گشت

آژانــس بین المللــی انــرژی )IEA( در گــزارش "چشــم انداز ســاالنه انــرژی جهــان" کــه اخیــرا منتشــر شــد، اعــام کــرد 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در پــی تحریــم غــرب در واکنــش بــه حملــه روســیه بــه اوکرایــن، روســیه »هرگــز« قــادر 

بــه بازیابــی موقعیــت خــود در بــازار جهانــی انــرژی نگــردد.
ــده اســت و  ــرژی ش ــی ان ــری تجــارت جهان ــر شــگرف جهت گی ــه تغیی ــن منجــر ب ــگ اوکرای ــاد جن ــن نه ــر ای از منظ
موقعیــت روســیه در ایــن بــازار را بــا نــزول تدریجــی و پیوســته ای مواجــه ســاخته اســت. هــر چنــد کــه در پــی اتخــاذ 
سیاســت بــه صفــر رســاندن انتشــار گازهــای گلخانــه ای اروپــا، بنیــان روابــط تجــاری مبتنــی بــر ســوخت های فســیلی 
اروپــا بــا روســیه تضعیــف شــده بــود، امــا در حــال حاضــر ایــن گسســت بــا ســرعتی در حــال وقــوع اســت کــه کمتــر 
کســی قــادر بــه تصــور آن بــود. لــذا بــر اســاس هیــچ یــک از ســناریوهای محتمــل، صــادرات ســوخت فســیلی روســیه 
هرگــز بــه روال ســابق و حجــم صــادرات در ســال 2021 بــاز نخواهــد گشــت. بــر اســاس گــزارش آژانــس بین المللــی 
ــد  ــه بیــش از نصــف کاهــش یاب ــرژی، پیش بینــی می شــود کــه درآمدهــای نفــت و گاز روســیه در ســال های آتــی ب ان

و از حــدود 75 میلیــارد دالر در ســال گذشــته بــه کمتــر از 30 میلیــارد دالر در ســال 2030 برســد.
ــرد، وادار  ــن می ک ــان را تأمی ــدود 20 درصــد از ســوخت های فســیلی جه ــه پیشــتر ح ــیه را ک ــرب، روس ــای غ تحریم ه
بــه تغییــر بازارهــای صــادرات انــرژی خــود بــه ســمت بازارهــای آســیایی نمــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس 
اطاعــات آژانــس بین المللــی انــرژی، روســیه در یافتــن بــازار بــرای تمامــی محصوالتــی کــه در گذشــته  بــه اروپــا صــادر 

ــوده اســت.  ــق ب می شــد، ناموف
ــرمایه و  ــه س ــدود ب ــی مح ــن دسترس ــا و همچنی ــورد تقاض ــان در م ــدم اطمین ــل ع ــه دلی ــرژی ب ــس ان ــر آژان از منظ
ــع(، در  ــی مای ــای LNG )گاز طبیع ــر و پروژه ه ــش برانگیزت ــای چال ــعه بخش ه ــرای توس ــی ب ــای بین الملل فناوری ه

ــدارد.  ــا وجــود ن ــن حــوزه ه ــداز روشــنی  در توســعه ای ــدت چشــم ان بلندم
بــه طــور کلــی، طبــق گــزارش آژانــس بین المللــی انــرژی، در حــال حاضــر جهــان بــا "بحرانــی بــا عمــق و پیچیدگــی 
بــی ســابقه در انــرژی" و بــا یــک »تغییــر جهت گیــری عمیــق در تجــارت بین المللــی انــرژی« مواجــه اســت. آژانــس 
پیش بینــی می کنــد کــه احتمــااًل بحــران انــرژی کشــورها را وادار خواهــد ســاخت کــه بــه جریــان انتقــال انــرژی خــود 
ســرعت ببخشــند، زیــرا انرژی هــای خورشــیدی، بــادی و همچنیــن وســایل نقلیــه الکتریکــی نســبت بــه ســوخت های 

ــد. ــر بحران هــای سیاســی و تحریم هــا، از آســیب پذیــری کمتــری برخوردارن فســیلی، در براب

فشار آمریکا به اتحادیه اروپا برای ممنوعیت صادرات تراشه به چین
اخیــرا ایــاالت متحــده از اتحادیــه اروپــا خواســته تــا ممنوعیــت صــادرات نیمــه هــادی هــا را بــه چین اعمــال کنــد. معاون 
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ــا متحــدان خــود توافــق نامــه ای امضــا  وزیــر بازرگانــی ایــاالت متحــده اعــام کــرد کــه ایــاالت متحــده بــه زودی ب
خواهــد کــرد کــه دسترســی چیــن بــه ابزارهــای پیشــرفته ســاخت تراشــه را محــدود مــی کنــد. دولــت بایــدن از اتحادیــه 
اروپــا خواســته اطاعــات صــادرات ایــن محصــوالت بــه چیــن را بــه اشــتراک بگــذارد و اجــرای آن را هماهنــگ کنــد تــا 
محدودیت هــای دوجانبــه ایــاالت متحــده در صــادرات بــه چیــن، مشــابه آنچــه آمریــکا و اتحادیــه اروپــا در اوایــل امســال 
بــا مســکو انجــام دادنــد، را تقویــت کنــد. از اوایــل ســال 2020، ایــاالت متحــده هلنــد را از صــادرات تجهیــزات لیتوگرافــی 
اشــعه مــاوراء بنفــش شــدید )EUV( خــود کــه در ســاخت تراشــه های کوچک تــر از 22 نانومتــر اســتفاده می شــود، بــه 
چیــن منــع کــرده اســت. در ژوئیــه ســال جــاری، ایــاالت متحــده بــر ASML Holding NV فشــار آورد تــا فــروش 
ابزارهــای لیتوگرافــی خــود را بــه چیــن متوقــف کنــد. در 7 اکتبــر، دفتــر صنعــت و امنیــت وزارت بازرگانــی ایــاالت متحده 
)BIS( مجموعــه ای از محدودیت هــای جدیــد را معرفــی کــرد کــه فــروش تراشــه های پیشــرفته و تجهیــزات ســاخت 
تراشــه توســط شــرکت هــای آمریکایــی را بــه چیــن ممنــوع می کنــد. امــا تاکنــون، در حالــی کــه ممنوعیــت ایــاالت 
متحــده ابزارهــای لیتوگرافــی بســیار پیشــرفته EUV را پوشــش می دهــد، واشــنگتن رســماً گســترش ایــن ممنوعیــت را 

بــرای پوشــش DUV اعــام نکــرده اســت.
ــن  ــه چی ــه ب ــت صــادرات تراش ــال ممنوعی ــرای اعم ــت متحــدان ب ــال حمای ــه دنب ــاالت متحــده ب ــی ای وزارت بازرگان
ــوژی و  ــی، بیوتکنول ــبات کوانتوم ــد محاس ــاوری مانن ــواع فن ــایر ان ــر س ــی ب ــن محدودیت های ــر گرفت ــان در نظ و همزم
هــوش مصنوعــی اســت. در ایــن راســتا قــراردادی در مــورد تراشــه ها و ابزارهــای ســاخت تراشــه بیــن ایــاالت متحــده 

ــاه مــدت امضــا خواهــد شــد. و متحدانــش در کوت
امــا اتحادیــه اروپــا تمایلــی بــه کاهــش صــادرات بــه ایــن میــزان گســترده نــدارد. بــا ایــن حــال ممکــن اســت برخــی 
کاالهایــی وجــود داشــته باشــد کــه پکــن مــی توانــد از آنهــا بــرای تقویــت تــوان نظامــی خــود اســتفاده کنــد و ایــن 

کاالهــا مــورد تحریــم واقــع شــوند. 
ــه  ــی ب ــه چین ــدگان تراش ــا تولیدکنن ــرار دادن تنه ــدف ق ــده از ه ــاالت متح ــای ای ــه تحریم ه ــر دامن ــای اخی در ماه ه
محــدود کــردن فعالیــت هــای تامیــن کننــدگان تراشــه یــا تجهیــزات بیــن المللــی در ســرزمین اصلــی چیــن گســترش 
ــد،  ــش دهن ــن افزای ــود را در چی ــرمایه گذاری های خ ــد س ــه می خواهن ــی ک ــرکت های جهان ــی از ش ــت. برخ ــه اس یافت

ــکا هســتند.  ــه تحریم هــای آمری ــن علی ــل چی ــات متقاب منتظــر اقدام
رســانه های چینــی مدعــی انــد کــه اتحادیــه اروپــا احتمــااًل درخواســت ایــاالت متحــده بــرای اعمــال ممنوعیــت صــادرات 
تراشــه بــه چیــن را نمی پذیــرد، زیــرا ایــن کشــور اکنــون بزرگتریــن بــازار نیمه رســاناها در جهــان اســت و نقــش مهمــی 
ــی  ــن جهان ــره تامی ــی از زنجی ــر ســازندگان تراشــه چین ــان اگ ــی دارد. از منظــر آن ــن تراشــه های جهان ــره تامی در زنجی

حــذف شــوند، ایــاالت متحــده و همچنیــن اقتصــاد جهانــی آســیب خواهنــد دیــد.
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اقدامات جدید اتحادیه اروپا برای کاهش قیمت انرژی
کشــور ها ی عضــو اتحادیــه اروپــا بــه منظــور مهــار افزایــش قیمــت گاز کــه در پــی تحریم هــای ضــد روســیه صــورت 

گرفتــه اســت، تصمیــم گرفتنــد کــه تــا پایــان مــاه جــاری رونــد خریــد مشــترک گاز خــود را افزایــش دهنــد
کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال تقویــت موقعیــت خــود در مذاکــرات بــا تامیــن کننــدگان و "معقــول" شــدن قیمــت 
نهایــی گاز هســتند. در همیــن راســتا، آنهــا از ارائــه یــک طــرح "موقــت" بــا هــدف کاهــش قیمــت گاز حمایــت کرده انــد. 
ایــن ابتــکار پیشــتر در اســپانیا و پرتغــال اعمــال شــده و اخیــرا فرانســه پیشــنهاد داده کــه ایــن طــرح در سراســر اتحادیــه 

اروپــا اجرایــی شــود.
یکــی دیگــر از اقدامــات، درخواســت رهبــران اتحادیــه اروپــا مبنــی بــر تســریع مذاکــرات اتحادیــه اروپــا بــا تولیدکننــدگان 
ــر  ــر س ــت ب ــای رقاب ــت بروکســل به ج ــوده اســت؛ در حقیق ــاالت متحــده ب ــروژ و ای ــد ن ــرژی مانن ــاد« ان ــل اعتم »قاب

عرضــه و در نتیجــه افزایــش قیمــت ســوخت، بــه دنبــال ارتقــا کلــی اقتصــاد خــود اســت.
نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه اتحادیــه اروپــا بــه لطــف قطــر، نــروژ و آمریــکا موفــق بــه تنــوع بخشــی بــه منابــع گاز خــود 
شــده اســت. البتــه مقامــات اروپایــی از قیمــت گاز مایــع آمریــکا گایــه دارنــد و اظهــار می کننــد کــه هزینــه گاز مایــع 
آمریــکا بــرای اتحادیــه اروپــا، چهــار برابــر بیشــتر از هزینــه آن بــرای آمریکایی هــا  تمــام می شــود کــه طبیعــی نیســت. 
ــا  ــه اروپ ــران اتحادی ــده نزدیــک توســط رهب ــکا در آین ــاالی گاز آمری ــذا پیــش بینــی می شــود کــه موضــوع قیمــت ب ل

مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.

تالش روسیه برای دریافت معافیت از تحریم ها  به منظور تسهیل صادرات غالت 
اخیــرا روســیه از اتحادیــه اروپــا و ســایر کشــورهای غربــی درخواســت لغــو تحریم هــای یــک بانــک دولتــی خــود را کــه 
در حــال حاضــر »ســهم اصلــی« معامــات کــود شــیمیایی و مــواد غذایــی روســیه را انجــام می دهــد، ارائــه کــرده اســت. 
ایــن بانــک در اوایــل ســال جــاری بــه همــراه ســایر بانک هــای بــزرگ روســیه، تحــت تحریم هــای غــرب قــرار گرفــت 

و حســاب هــای آن مســدود شــد.
رفــع تحریم هــای ایــن بانــک دولتــی روســیه، امــکان احیــای روابــط بــا بانک هــا ی طــرف معاملــه آن در خــارج از کشــور 
را فراهــم می ســازد و از ایــن طریــق پرداخت هــا ی ناشــی از صــادرات غــات و کــود روســیه مبادلــه می گــردد. تــا پیــش 
از اعمــال تحریم هــای ضــد روســیه، چنیــن پرداخت هایــی توســط بانک هــای بین المللــی و شــعبات بانک هــای روســی 

در ســوئیس انجــام می شــد.
شــایان توجــه اســت کــه قــرارداد غــات اوکرایــن کــه در مــاه ژوئیــه بــه دســت آمــد، در اواخــر مــاه جــاری منقضــی مــی 
شــود و مذاکــرات بــه منظــور تمدیــد آن در جریــان اســت و کاهــش محدودیت هــا ی صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
ــتقیمًا  ــا  مس ــه تحریم ه ــد ک ــت. هرچن ــده اس ــل ش ــی حاص ــورهای غرب ــا کش ــق ب ــی از تواف ــوان بخش ــه عن ــیه ب روس
صــادرات محصــوالت کشــاورزی روســیه را هــدف قــرار نمــی دهــد امــا محدودیت هــا ی خاصــی در پروســه پرداخــت، 
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حمــل و نقــل و بیمــه را در پــی داشــته اســت کــه موانعــی را بــر ســر راه صادرکننــدگان روســی ایجــاد کــرده اســت.
ــادرات  ــه ص ــی علی ــه تحریم ــر اینک ــی ب ــرکت ها مبن ــازی ش ــت متقاعدس ــرا در جه ــکا اخی ــه آمری ــور خارج وزارت ام
ــی  ــه نامه ها ی ــن وزارتخان ــتا، ای ــن راس ــد. در همی ــی ده ــام م ــی انج ــاش های ــدارد، ت ــود ن ــیه وج ــی روس ــواد غذای م
ــر  ــمول تدابی ــیه، مش ــا روس ــا ب ــات آنه ــام معام ــه انج ــد ک ــان ده ــا اطمین ــه آنه ــا ب ــرده ت ــال ک ــرکت ها  ارس ــه ش ب
محدودکننــده ای نمی شــود. بــا ایــن وجــود، مســکو بارهــا اعــام کــرده کــه تحریم هــا ی موجــود، صــادرات محصــوالت 

ــو آن شــده اســت. ــًا غیرممکــن ســاخته و خواســتار لغ کشــاورزی را تقریب

انتقاد چین از سیاست های تجاری آمریکا 
وزیــر امــور خارجــه چیــن، اخیــرا ایــاالت متحــده را بــه دلیــل اعمــال کنترل هــای جدیــد صادراتــی بــر پکــن، ناقــض 
ــن،  ــه چی ــرل صــادرات ب ــرای کنت ــدی را ب ــررات جدی ــاالت متحــده مق ــن تجــارت آزاد دانســت. از منظــر وی، ای قوانی
محــدود کــردن ســرمایه گــذاری در چیــن، نقــض جــدی قوانیــن تجــارت آزاد و آســیب جــدی بــه حقــوق و منافع مشــروع 
ــن را  ــرای مهــار و ســرکوب چی ــد تاش هــای خــود ب ــکا بای ــد اصــاح شــود. آمری ــن، وضــع کــرده اســت کــه بای چی
متوقــف کنــد و موانــع جدیــدی بــرای روابــط دو کشــور ایجــاد نکنــد. وی، واشــنگتن را بــه مطالعــه گــزارش بیســتمین 

کنگــره ملــی حــزب کمونیســت چیــن دعــوت کــرد تــا بتوانــد شــناخت دقیــق تــری از ایــن کشــور بدســت آورد. 
شــایان توجــه اســت کــه اوایــل مــاه جــاری، واشــنگتن بســته جدیــدی از محدودیت هــای صادراتــی را وضــع کــرد کــه 
بــر اســاس آن، صنعــت نیمه رســاناهای چیــن را هــدف قــرار داده و محدودیت هــای بیشــتری بــرای چیــن در دسترســی 

بــه فنــاوری ایــاالت متحــده وضــع کــرده اســت.
ایــن بســته شــامل ممنوعیــت صــادرات تراشــه های ســاخته شــده بــا فنــاوری ایــاالت متحــده و اســتفاده  آنهــا در حــوزه 
هــوش مصنوعــی و ابررایانه هــا بــه چیــن بــود. عــاوه بــر ایــن، بــر اســاس محدودیت هــای جدیــد، فــروش تجهیــزات و 
فنــاوری تولیــد تراشــه بــه شــرکت های چینــی محــدود شــده و بــرای شــهروندان و نهادهــای آمریکایــی در همــکاری بــا 
تولیدکننــدگان تراشــه چینــی محدودیــت قائــل شــده اســت و آن را صرفــا منــوط بــه کســب مجــوز خــاص نمــوده اســت.

ــت  ــر را در لیس ــی دیگ ــاد چین ــن و 30 نه ــه چی ــه های حافظ ــده تراش ــن تولیدکنن ــنگتن، بزرگتری ــن واش ــر ای ــاوه ب ع
ــکان بررســی درخواســت اعطــای مجوزهــای  ــای عــدم ام ــه معن ــه ب ــرار داده اســت ک ــد نشــده" ق شــرکت های "تأیی
صادراتــی از ســوی مقامــات آمریکایــی اســت. ایــن اقــدام، شــرکت های آمریکایــی را بــه طــور جــدی از تامیــن هرگونــه 
فنــاوری بــرای شــرکت های چینــی منــع می کنــد. وزارت خارجــه چیــن، اعمــال کنترل هــای جدیــد را ناعادالنــه خوانــد 
ــی آســیب  ــه منافــع شــرکت های آمریکای ــن اقدامــات، نتیجــه معکــوس در برخواهــد داشــت و "ب و هشــدار داد کــه ای

می رســاند."

ژاپن همچنان سهام خود در پروژه انرژی روسیه را حفظ کرده است
در پــی  ضــرب العجــل روســیه بــه منظــور تعییــن تکلیــف ســهام شــرکت ســودکو تــا 11 نوامبــر، ایــن شــرکت انــرژی 
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ژاپنــی تصمیــم بــه حفــظ 30 درصــد از ســهام خــود در نهــاد جدیــدی کــه پــروژه نفــت و گاز ســاخالین-1 در خــاور دور 
روســیه را مدیریــت مــی کنــد، گرفتــه اســت.

از منظــر مقامــات ژاپنــی، ایــن تصمیــم، بــه تضمیــن امنیــت انــرژی ژاپــن کمــک مــی کنــد و یــک پــروژه بســیار مهــم 
تلقــی میشــود. دولــت ژاپــن 50 درصــد از ســهام SODECO را در اختیــار دارد و ســایر ســهام در اختیــار شــرکت های 
 Japan و Inpex ــرژی ــرکت های ان ــن ش ــاری Itochu و Marubeni، و همچنی ــرکت های تج ــه ش ــی از جمل خصوص

ــرار دارد. Petroleum Exploration ق
مســکو در اوایــل اکتبــر طرحــی را بــرای ایجــاد یــک اپراتــور محلــی جدیــد بــرای پــروژه ســاخالین-1 طراحــی کــرد. ایــن 
پــروژه در گذشــته توســط غــول نفتــی ایــاالت متحــده، اکســون موبیــل، مدیریــت مــی شــد کــه در اوایــل ســال جــاری 

در پــی تحریم هــا ی ضــد روســی غــرب، از آن کنــاره گیــری کــرد.
عــاوه بــر ایــن، اخیــراً شــرکت های میتسوبیشــی و میتســویی نیــز تصمیــم خــود مبنــی بــر حفــظ ســهام شــان در پــروژه 
ســاخالین-2، پــروژه نفــت و گاز دیگــری کــه در خــاور دور روســیه بــه یــک اپراتــور جدیــد واگــذار شــده اســت را اعــام 

 . د کر
از ســوی مقامــات روســی بــه ســهامداران خارجــی، یعنــی شــرکت ســودکو ژاپــن و شــرکت نفــت و گاز طبیعــی هنــد 
)ONGC(، یــک مــاه فرصــت داده شــد تــا اعــام کننــد کــه آیــا می خواهنــد ســهام خــود را در شــرکت جدیــد حفــظ 
کننــد یــا خیــر. اخیــرا شــرکت هنــدی ONGC تصمیــم خــود مبنــی بــر حفــظ ســهام خــود در پــروژه ســاخالین-1 را 

اعــام کــرده اســت.

تحوالت منطقه ای 

ترکیه در پی تجارت 5 میلیارد دالری با پاکستان 
ســفیر ترکیــه در اســام آبــاد اخیــرا اعــام کــرده اســت کــه ایــن کشــور می کوشــد تجــارت بــا پاکســتان را بــه حداقــل 
5 میلیــارد دالر طــی دو تــا ســه ســال آینــده افزایــش دهــد، زیــرا هــر دو کشــور پتانســیل قابــل توجهــی بــرای گســترش 
تجــارت در بســیاری از کاالهــا دارنــد.  او از پاکســتان خواســت تــا سیســتم راه آهــن خــود را ارتقــا دهــد تــا بــا شــبکه 

ریلــی ترکیــه ســازگار شــود و تجــارت از طریــق راه آهــن توســعه یابــد.
ــر  ــد ارزان ت ــران می توان ــت در ای ــن نف ــل قیمــت پایی ــه دلی ــاده ای ب ــق ج ــزود، تجــارت از طری ــن، وی اف ــر ای عــاوه ب
باشــد. ســفیر ترکیــه تشــکیل کمیتــه ای متشــکل از همــه ذینفعــان از هــر دو طــرف را بــرای بحــث در مــورد گزینه هــا 
و روش هــای ارتقــای تجــارت از طریــق خطــوط راه آهــن و جــاده پیشــنهاد کــرد. وی تاکیــد کــرد: ترکیــه در حــال تولیــد 
خودروهــای برقــی اســت و مــی توانــد در ایــن بخــش بــا پاکســتان همــکاری کنــد. مقامــات پاکســتانی نیــز اعــام کردند 
علیرغــم روابــط بســیار صمیمانــه، تجــارت پاکســتان و ترکیــه بــه زیــر یــک میلیــارد دالر رســیده اســت کــه دلگــرم کننده 
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نیســت و هــر دو کشــور بایــد شــرایط بخــش خصوصــی خــود را بــرای بهبــود تجــارت تســهیل کننــد. از منظــر مقامــات 
پاکســتانی حمــل و نقــل کاال بیــن پاکســتان و ترکیــه بیــش از 30 روز طــول می کشــد و بــرای کاهــش زمــان حمــل و 

نقــل نیــاز بــه توســعه یــک شــبکه راه آهــن و جــاده ای کارآمــد وجــود دارد. 
ایــران حلقــه وصــل ترکیــه و پاکســتان محســوب مــی شــود و خــط ریلــی  اســام آبــاد- تهــران- اســتانبول سالهاســت 
ــه وصــل از منظــر  ــوان حلق ــه عن ــران ب ــرای ای ــط ب ــرای توســعه رواب ــن دو کشــور ب مطــرح شــده اســت. کوشــش ای
ــان پاکســتان  ــط تجــاری می ــر محــور رواب ــه ب ــد واجــد اهمیــت باشــد. توســعه گفتگوهــای ســه جانب ترانزیتــی می توان

ــد.  ــط را تســهیل نمای ــد مســیر گســترش رواب ــران می توان ــه و ای ترکی

حجم معامالت تجاری روسیه و عراق افزایش یافت
حجــم تجــارت میــان روســیه و عــراق تنهــا طــی مــاه هــای ژانویــه تــا آگوســت 2022، بــه 313.1 میلیــون دالر رســید؛ 
ــا 282.7  ــوع تنه ــته، در مجم ــال گذش ــان دو کشــور در کل س ــادالت تجــاری می ــه حجــم مب ــی اســت ک ــن در حال ای

میلیــون دالر بــود.
اگــر حجــم تجــارت طــی ایــن چنــد مــاه را بــا دو ســال گذشــته مقایســه کنیــم، افزایــش دو و نیــم برابــری را مشــاهده 
خواهیــم کــرد. شــایان ذکــر اســت کــه صــادرات روغــن آفتابگــردان، آرد گنــدم و خــوراک دام، تأثیــر بســزایی در افزایــش 

حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور عــراق و روســیه ایفــا کــرده اســت.
روابــط فیمابیــن دو کشــور کــه از طریــق شــورای بازرگانــی روســیه و عــراق پیگیــری می شــود، از ظرفیــت ارتقــا برخــوردار 
اســت و دو کشــور بــه دنبــال فرصــت هــای جدیــد بــه منظــور افزایــش و گســترش تجــارت متقابــل هســتند. هرچنــد 
تحریم هــای اعمالــی غــرب علیــه روســیه در ســال جــاری، مشــکاتی را بــر ســر راه آن ایجــاد کــرده اســت. بــه عنــوان 
مثــال، تســویه حســاب ها ی مالــی در بانک هــا ی بیــن المللــی، بــه ویــژه از طریــق دالر آمریــکا، دشــوارتر شــده اســت. 

ــیده  ــارد دالر رس ــش از 14 میلی ــه بی ــون ب ــراق، تاکن ــرژی ع ــا ی مشــترک ان ــیه در پروژه ه ــرمایه گذاری روس حجــم س
ــد. ــرار داده ان ــت کاری خــود ق ــرژی را در اولوی ــه ان ــا در زمین ــداوم همکاری ه اســت و دو کشــور ت

در حــال حاضــر غــول نفتــی روســیه لــوک اویــل بــر روی پــروژه بــزرگ نفتــی »بلــوک 10« عــراق در اســتان مثنــی 
ــر آن، شــرکت نفتــی روســیه  کار می کنــد و تخمیــن زده می  شــود کــه تولیــد آن در ســال 2024 آغــاز شــود. عــاوه ب

باشــنفت  در حــال توســعه میــدان نفتــی »بلــوک 12« در عــراق اســت. 

ترکیه امیدوار به همکاری عربستان
ترکیــه بــه شــدت بــه دنبــال گســترش همــکاری خــود بــا عربســتان ســعودی و ســایر کشــورها اســت. زیــرا قصــد دارد 
کــه بــه قطــب انــرژی اروپــا تبدیــل شــود. مقامــات ترکیــه معتقدنــد کــه موقعیــت جغرافیایــی ترکیــه، ایــن کشــور را بــه 
یــک کریــدور انــرژی از روســیه، ایــران و عربســتان ســعودی مبــدل ســاخته اســت و حمــل و نقــل هرگونــه انــرژی اعــم 

از گاز طبیعــی یــا نفتــی از طریــق ایــن کشــور، بــا هزینــه کمتــر و امنیــت بیشــتری همــراه خواهــد بــود.
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ــده  ــذاری آین ــکار ســرمایه گ ــع ابت ــرا در حاشــیه ششــمین دوره مجم ــه اخی ــه ترکی ــور خارج ــر ام ــتا وزی ــن راس در همی
ــه  ــد شــد و دو کشــور ترکی ــرژی خواه ــای ان ــه کاهــش هزینه ه ــه، منجــر ب ــح در منطق ــرد: "صل ــار ک ــاض اظه در ری
ــح،  ــن صل ــد. ای ــان آورن ــه ارمغ ــه ب ــح را در منطق ــه صل ــد ک ــک می کنن ــر کم ــه یکدیگ ــز ب ــعودی نی ــتان س و عربس
هزینه هــای تأمیــن انــرژی را کاهــش داده و بــه هــر دو کشــور ایــن امــکان را می دهــد کــه رو بــه آینــده پیــش رونــد".

شــایان توجــه اســت کــه هرچنــد عربســتان ســعودی بــا برخــوردارای از ذخایــر گازی نزدیــک بــه 300 تریلیــون فــوت 
ــد و قصــد دارد  ــن کشــور گاز صــادر نمی کن ــا ای ــه شــمار مــی رود، ام ــر گازی جهــان ب ــده ذخای ــن دارن ــی، پنجمی مکعب
تولیــد خــود را بــه منظــور تأمیــن تقاضــای محلــی و حــذف اســتفاده از نفــت و ســایر میعانــات در تولیــد بــرق افزایــش 

دهــد.
وزیــر بازرگانــی عربســتان، مجمــوع ســرمایه گذاری عربســتان در ترکیــه را 18 میلیــارد دالر بــرآورد کــرده اســت و پیــش 

بینــی کــرده کــه در آینــده نزدیــک، حــدود 3 تــا 5 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری جدیــد انجــام شــود.
اخیــرا رجــب طیــب اردوغــان، رئیــس جمهــور ترکیــه در دیــدار بــا والدیمیــر پوتیــن، توافــق خــود بــا روســیه بــه منظــور 
ایجــاد یک هــاب گاز طبیعــی در ترکیــه را اعــام کــرده بــود. مقامــات ترکیــه مدعــی هســتند کــه اقدامــات ترکیــه، منجــر 
بــه کاهــش هزینــه حمــل و نقــل و بــه تبــع آن، کاهــش هزینــه انــرژی خواهــد شــد. ایــن امــر نیــز بــه نوبــه خــود، منجــر 
بــه رفــع معضــل افزایــش قیمت هــا می شــود کــه جهــان را بــا رکــود مواجــه ســاخته اســت و ترکیــه از ایــن طریــق، نــه 

تنهــا بــه حــل معضــل اروپــا، بلکــه کل جهــان کمــک می کنــد.

تصمیم عربستان به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
صنــدوق ســرمایه گــذاری دولتــی عربســتان، اخیــرا اعــام کــرد کــه بــه زودی شــرکتی را بــا تمرکــز بــر ســرمایه گــذاری 
در حــوزه کربــن زدایــی تأســیس خواهــد کــرد.80 درصــد از ســهام شــرکت منطقــه ای بــازار داوطلبانــه کربــن متعلــق بــه 
صنــدوق ســرمایه گــذاری دولتــی اســت و تنهــا 20 درصــد باقیمانــده، بــه شــرکت ســهامی گــروه هلدینــگ عربســتان 
ســعودی1 تعلــق دارد. بــر اســاس گزارشــات منتشــر شــده، ایــن شــرکت، بــه کســب و کارهــا در جهــت کاهــش انتشــار 

کربــن کمــک خواهــد کــرد.
ــن  ــن کشــور، یکــی از بزرگتری ــن اســت کــه از یــک ســو ای ــت عربســتان ســعودی، ای ــدام دول ــن اق ــت اهمیــت ای عل
تولیدکننــدگان نفــت در جهــان و همچنیــن یکــی از بزرگتریــن آالینده هــای کربــن در دنیــا نیــز هســت. در واقــع، نفــت 
محــرک اصلــی رشــد اقتصــادی ایــن کشــور بــه شــمار میــرود و از ســوی دیگــر، عربســتان ســعودی در راســتای هــدف 
راهبــردی کاهــش وابســتگی خــود بــه نفــت، طــی ســال جــاری بــر روی مجموعــه ای از پروژه هــای انــرژی تجدیدپذیــر 

و فناوری هــای ســبز ســرمایه گــذاری کــرده اســت.
ــراً شــرکت  ــه هیــدروژن ســبز نشــان می دهنــد. در همیــن راســتا، اخی ــژه ای نســبت ب شــرکت های ســعودی عاقــه وی

1-the Saudi Tadawul Group Holding joint stock company
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آکــوا پــاور1 عربســتان ســعودی بــه توســعه هیــدروژن ســبز در آفریقــای جنوبــی متعهــد شــده اســت. در مــاه اوت، شــرکت 
ســاخت و ســاز Alfanar عربســتان ســعودی قــراردادی را بــرای ســاخت کارخانــه تولیــد هیــدروژن ســبز در مصــر بــه 

امضــا رســاند.
شــایان توجــه اســت کــه در ســال جــاری، صنــدوق ســرمایه گــذاری دولتــی عربســتان، یــک اســتراتژی ســرمایه گــذاری 
فعــال را دنبــال کــرده اســت و اخیــراً ســرمایه گــذاری هنگفتــی را در شــرکت های دولتــی مصــر، خودروهــای لوکــس، 

ــد. شــرکت های بــزرگ آمریکایــی و غیــره انجــام داده ان

مرکز تجارت بین المللی در جنوب ازبکستان 
ــوان ترمــز اینترمکــس2 در اوایــل ســال آینــده  ازبکســتان قصــد بازگشــایی یــک مرکــز تجــارت بین المللــی تحــت عن
ــا  ــی کشــور(، تجــارت خارجــی ازبکســتان ب ــن در شــهر ترمــز )در مــرز جنوب ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــن مرکــز ب را دارد. ای
کشــورهای آســیای مرکــزی و آســیای جنوبــی از جملــه تاجیکســتان، ترکمنســتان، افغانســتان، پاکســتان، ایــران و ســایر 

کشــورها را هــم بــه لحــاظ حجــم و هــم گســتره، بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش خواهــد داد.
ایــن مرکــز تجــاری، شــامل مراکــز خریــد و منطقــه آزاد تجــاری بــه مســاحت 260000 متــر مربــع اســت کــه کارآفرینــان 
را قــادر می ســازد تــا در هنــگام واردات کاال بــدون پرداخــت عــوارض گمرکــی، تجــارت خــرده فروشــی و عمــده فروشــی 
خــود را بــه انجــام برســانند. پــروژه ســاخت ایــن مرکــز تجــاری در حــال حاضــر در مرحلــه تکمیــل اســت و راه انــدازی 
آن، بــرای ســه ماهــه اول ســال 2023 برنامــه ریــزی شــده اســت. ازبکســتان در ســال های اخیــر از انزواگرایــی تاریخــی 

رویگــردان شــده و مــی کوشــد اقتصــاد خــود را بــا اقتصادهــای منطقــه و جهــان پیونــد دهــد. 

داده های تازه

آسیا و جهان با خطرات رو به رشد ناشی از گسست های اقتصادی روبروست
ــی  ــم انداز فروپاش ــی، چش ــای ژئوپلیتیک ــوع تنش ه ــه وق ــد ک ــان می ده ــول نش ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــازه صن ــل ت تحلی
ــر  ــی ب ــت مل ــای امنی ــت اســتراتژیک و نگرانی ه ــه رقاب ــکان غلب ــش داده اســت؛ ام ــان را افزای انســجام اقتصــادی جه

ــی وجــود دارد. ــای مشــترک اقتصــادی تجــارت جهان مزای
از منظــر صنــدوق بین المللــی پــول، بــه دلیــل وابســتگی متقابــل بیــن اقتصادهــا، چنیــن چشــم اندازی بــه ویــژه بــرای 
آســیا، بســیار پرهزینــه خواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال، آســیا حــدود نیمــی از واردات ایــاالت متحــده و یــک ســوم واردات 
ــدی را  ــرای کاالهــای کلی ــی ب ــاً نیمــی از تقاضــای جهان ــع، کشــورهای آســیایی تقریب ــد. در واق ــن می کن ــا را تأمی اروپ

ــد. ــن می کنن تأمی
صنــدوق بین المللــی پــول در جدیدتریــن چشــم انــداز اقتصــادی منطقــه ای خــود بــرای آســیا و اقیانوســیه، عائــم اولیــه 
1-ACWA Power 
2-the Termez-Intermex International Trade Center 
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ــوه انحــال پیوندهــای تجــاری  ــده ای از گسســت اقتصــادی را مســتند کــرده و شــواهدی از پیامدهــای بالق نگران کنن
جهانــی ارائــه کــرده اســت.

یکــی از ایــن نشــانه ها، ناشــی از وقــوع عــدم اطمینان هــا در سیاســت تجــاری اســت. ایــن اتفــاق در ســال 2018 و در 
بحبوحــه تنش هــای میــان ایــاالت متحــده و چیــن افزایــش یافــت؛ پــس از آن، در پــی تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن، 
مجــددا ابهامــات در تجــارت افزایــش یافتــه اســت زیــرا تحریم هــا علیــه روســیه باعــث ایجــاد عــدم اطمینــان در مــورد 

روابــط تجــاری در آینــده شــده اســت.
ــت  ــد فعالی ــی، می توان ــای واقع ــود محدودیت ه ــدان وج ــی در فق ــا تجــارت حت ــط ب ــان سیاســت های مرتب ــدم اطمین ع
اقتصــادی را بــا چالــش مواجــه کنــد. زیــرا از یــک ســو شــرکت ها، رونــد اســتخدام و ســرمایه گــذاری خــود را متوقــف 
می کننــد و از ســوی دیگــر، احتمــال بــه تعویــق انداختــن ورود بــه بــازار توســط شــرکت های جدیــد، افزایــش می یابــد. 
تحلیــل صنــدوق بین المللــی پــول حاکــی از آن اســت کــه وارد شــدن یــک شــوک معمولــی و عــدم قطعیــت سیاســت 
تجــاری، ماننــد افزایــش تنش هــای میــان آمریــکا و چیــن در ســال 2018، حتــی پــس از گذشــت دو ســال، منجــر بــه 
کاهــش حــدود 3.5 درصــدی ســرمایه گذاری و 0.4 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی و همچنیــن افزایــش 1 درصــدی 

نــرخ بیــکاری می شــود. هرچنــد کــه در ایــن فراینــد، تمامــی کشــورها بــه صــورت یکســان، آســیب پذیــر نیســتند.
از منظــر صنــدوق، نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه اثــرات ایجــاد عــدم قطعیــت در سیاســت تجــاری، بــر ســرمایه گــذاری در 
بازارهــای نوظهــور و اقتصادهــای بازتــر و بــرای شــرکت هایی بــا بدهــی بــاال، حتــی بیشــتر اســت؛ بــه نحــوی کــه بدهــی 
شــرکت ها در آســیا از زمــان بحــران مالــی جهانــی، بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت؛ امــری کــه در پــی 
همــه گیــری کرونــا، تشــدید شــده اســت و حاکــی از تأثیــرات مخــرب عــدم اطمینــان بیشــتر در سیاســت تجــاری بــه 

ویــژه بــرای منطقــه آســیا اســت.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه هــر چنــد تأثیــرات ایــن امــر مخــرب هســتند، امــا در مقایســه، خســارات ناشــی 
از خدشــه در انســجام اقتصــادی در دنیــا، بســیار بزرگتــر خواهــد بــود. صنــدوق بین المللــی پــول بــا توجــه بــه اهمیــت 
تجــارت به ویــژه بــرای آســیا و رشــد پاییــن بهــره وری در سراســر جهــان، خســارت ناشــی از گسســتگی تجــارت را بــه 
دلیــل بهــره وری پاییــن بــرآورد می کنــد کــه مســلمًا میــزان ایــن خســارات، مقــدار پاییــن تــری را نشــان می دهــد، زیــرا 
ــه دلیــل کاهــش حجــم ســرمایه گــذاری و ایجــاد اختــال  ــرات کاهــش موجــودی ســرمایه ب ــد تأثی فاکتورهایــی مانن

بالقــوه در جریــان دانــش را در نظــر نگرفتــه اســت.
ــراً شــاهد  ــه اخی ــی ک ــان بلوک هــای تجــاری در بخش های ــر اســاس ســناریوی گسســته شــدن اقتصــاد، تجــارت می ب
ــایر  ــه ای در س ــع غیرتعرف ــن موان ــود و همچنی ــع می ش ــاوری، قط ــرژی و فن ــد ان ــد، مانن ــا بوده ان ــش محدودیت ه افزای
ــول،  ــی پ ــدوق بین الملل ــناریوی صن ــن س ــاس ای ــر اس ــد. ب ــش می یاب ــرد افزای ــگ س ــطوح دوران جن ــه س ــا ب بخش ه
بلوک هــا بــر اســاس نــوع رأی ای کــه کشــورها در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در مــارس 2022 بــه مســأله تهاجــم 
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روســیه بــه اوکرایــن دادنــد، تقســیم شــدند.
بــر ایــن اســاس، اگــر تنهــا روســیه از کشــورهایی کــه رای مثبــت دادنــد، جــدا شــود، خســارات ناشــی از آن بــرای اقتصــاد 
جهانــی، انــدک خواهــد بــود. بــا ایــن حــال، در ســناریوهای نامطلوب تــر ماننــد زمانــی کــه جهــان بــه دو بلــوک و همــراه 
بــا محدودیــت تجــارت بیــن کشــورهای موافــق و مخالــف یــا ممتنــع تقســیم شــود، ضــرر و زیــان هــا بــه طــور قابــل 
ــر ایــن اســاس، تخمیــن زده می شــود کــه ســاالنه 1.5 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی  ــد؛ ب توجهــی افزایــش می یاب
جهــان کاهــش یابــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــرای کشــورهای آســیایی و اقیانوســیه، زیان هــای بزرگتــر، یعنــی بیــش 
ــد ناخالــص داخلــی تخمیــن زده می شــود کــه حاکــی از نقــش کلیــدی تجــارت در منطقــه اســت. در  از 3 درصــد تولی
واقــع، حجــم خســارت در کشــورهایی کــه از حجــم تجــارت قابــل توجهــی بــا ســایر بلــوک هــا برخوردارنــد، بــه دلیــل از 

دســت دادن بازارهــای صادراتــی و انشــعاب شــبکه های پیچیــده تولیــد، بیشــتر خواهــد بــود.
در ایــن ســناریو بــه جهــت وقــوع از هــم گسســتگی، بــازار کار دســتخوش تحــول شــدیدی خواهــد شــد ؛ عــاوه بــر ایــن، 
بخش هایــی بــه دلیــل ایجــاد محدودیت هــای تجــاری بیشــتر، مجبــور بــه انقبــاض خواهنــد شــد؛ بــر همیــن اســاس، 

تخمیــن زده می شــود کــه میانگیــن اشــتغال در کشــورهای آســیایی تــا 7 درصــد کاهــش یابــد.
نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه نتایــج ذکــر شــده، صرفــا بــا تمرکــز بــر تجــارت احصــا شــده و تأثیــرات ناشــی از گسســتگی 
ــز تأثیــرات بســیار عمیــق تــری اســت، در آن لحــاظ نشــده اســت. گسســتگی مالــی  بالقــوه پیوندهــای مالــی کــه حائ
ــن  ــم متضم ــود و ه ــی می ش ــای مال ــریع موقعیت ه ــایی س ــی از بازگش ــدت ناش ــاه م ــای کوت ــه هزینه ه ــر ب ــم منج ه
ــل کاهــش ســرمایه گــذاری مســتقیم  ــه دلی ــر بهــره وری ب ــر و رشــد کندت ــوع کمت هزینه هــای بلندمــدت ناشــی از تن

خارجــی اســت.
ــذا  ــود دارد. ل ــی وج ــک های فراوان ــه ریس ــت ک ــی از آن اس ــول، حاک ــی پ ــدوق بین الملل ــای صن ــی ه ــج بررس نتای
ــرات نامطلــوب ناشــی از پراکندگــی  ــه منظــور ممانعــت از اث ــد ب سیاســتگذاران آســیایی و حتــی در سراســر جهــان، بای

ــد.  ــدام کنن ــور رشــد، اق ــوان موت ــه عن ــداوم تجــارت، ب ــن ت ــا و تضمی بیشــتر اقتصاده
ــق  ــان از طری ــدم اطمین ــای تجــاری آسیب رســان و کاهــش ع ــع محدودیت ه ــه رف ــی از جمل ــتا، اقدامات ــن راس در همی
برقــراری ارتبــاط شــفاف میــان اهــداف سیاســتی، بایــد در اولویــت قــرار گیرنــد. تکمیــل توافق نامه هــای منطقــه ای بــه 
همــراه انجــام اصاحــات در ســطح چندجانبــه، در عیــن حالــی کــه منجــر بــه احیــای سیســتم کارآمــد حــل و فصــل 
اختافــات ســازمان تجــارت جهانــی می شــود، قــادر بــه کاهــش تأثیــرات منفــی بالقــوه سیاســت های تبعیض آمیــز بــر 
ســایر شــرکای تجــاری و همچنیــن بــه حــل برخــی از مهمتریــن عوامــل بنیــادی بــروز تنش هــا نیــز کمــک می کنــد. 
بــا ایــن حــال، مهمتــر از تمامــی مــوارد بــاال، تعامــل و گفتگــو میــان کشــورها بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع مخــرب 

تریــن ســناریوهای چندپارگــی اقتصــاد جهانــی اســت کــه ضــرورت تــام دارد. 
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مازاد بودجه 40 میلیارد دالری عربستان سعودی در 9 ماهه نخست سال 2022 
ــال 2022، 149.6  ــاه نخســت س ــن کشــور در 9 م ــعودی، ای ــتان س ــی عربس ــد وزارت دارای ــای جدی ــاس داده ه ــر اس ب
میلیــارد ریــال، معــادل 40 میلیــارد دالر، مــازاد بودجــه داشــته اســت؛ در واقــع، میــزان درآمدهــای ایــن کشــور بالــغ بــر 

ــوده اســت. ــارد ریــال ب ــارد ریــال ســعودی و حجــم هزینــه هــای آن، 800.7 میلی 950.2 میلی
درآمدهــای نفتــی در ســه ماهــه ســوم، بــا کاهــش 8.5 درصــدی مواجــه شــد و بــه رقــم 229.02 میلیــارد ریــال رســید، 
امــا در کل، جهــش ســاالنه 55 درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت. درآمدهــای غیرنفتــی عربســتان در ســه ماهــه ســوم، 

بــا 39 درصــد کاهــش بــه 72.8 میلیــارد ریــال و 24 درصــد بــه صــورت ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.
بــر اســاس آخریــن ارقــام بودجــه، مــازاد بودجــه ایــن کشــور از انتظــارات پیشــین وزارت دارایــی عربســتان فراتــر رفتــه 
اســت؛ بــه نحــوی کــه در مــاه ســپتامبر مــازاد بودجــه ایــن کشــور را 90 میلیــارد ریــال پیــش بینــی کــرد. شــایان توجــه 
اســت کــه بــر اســاس پیش بینی هــا، تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی عربســتان در ســال 2022، رشــد 8 درصــدی و تــورم 

حــدود 2.6 درصــدی را تجربــه خواهــد کــرد.
ــه  ــال 2023 ب ــعودی در س ــتان س ــای عربس ــی رود کل درآمده ــار م ــده، انتظ ــال آین ــای س ــه پیش بینی ه ــی ب ــا نگاه ب
حــدود 1.12 تریلیــون ریــال و در ســال 2025، بــه حــدود 1.21 تریلیــون ریــال افزایــش یابــد. کل هزینه هــای عربســتان 
در ســال مالــی آینــده 2023، حــدود 1.11 تریلیــون ریــال تخمیــن زده می شــود و انتظــار مــی رود کــه ســقف هزینه هــا 

در ســال 2025 بــه حــدود 1.13 تریلیــون ریــال برســد.
ــد تقویــت و  ــه رون ــرای ســال مالــی 2023 را تــداوم بخشــیدن ب در واقــع عربســتان، اهــداف بودجــه عمومــی دولــت ب

توســعه موقعیــت مالــی ایــن کشــور طراحــی کــرده اســت. 
دولــت عربســتان مصمــم اســت تــا بــه منظــور تقویــت سیســتم حمایتــی، حمایــت اجتماعــی و ســرعت بخشــیدن بــه 
طــرح هــای کلیــدی و پروژه هــای بــزرگ، رشــد اقتصــادی را افزایــش داده و بــا اتخــاذ سیاســت ها و اقدامــات متعــدد، 

ــر پیامدهــای تــورم و چالش هــای زنجیــره تامیــن، حفاظــت نمایــد.  از اقتصــاد در براب
اخیــرا صنــدوق ســرمایه گــذاری مســتقل پادشــاهی، تصمیــم خــود مبنــی بــر بازگشــایی پنــج شــرکت ســرمایه گــذاری 
منطقــه ای دیگــر در کشــورهای اردن، بحریــن، ســودان، عــراق و ســلطان نشــین عمــان را اعــام کــرد. ایــن تصمیــم 

پــس از راه انــدازی شــرکت ســرمایه گــذاری مشــترک مصر-ســعودی در مــاه اوت گرفتــه شــده اســت.
ــال در  ــارد ری ــه 90 میلی ــد ب ــر اطاعــات منتشــر شــده، در هــر شــش شــرکت، ارزش ســرمایه گذاری های هدفمن ــا ب بن
ــتغات،  ــاک و مس ــعه ام ــاخت ها، توس ــه زیرس ــرکت ها در زمین ــن ش ــت ای ــید. فعالی ــد رس ــف خواه ــای مختل بخش ه
ــای  ــایر بخش ه ــاوری و س ــرات و فن ــد، مخاب ــذا و کشــاورزی، تولی ــی، غ ــات مال ــای بهداشــتی، خدم ــدن، مراقبت ه مع

اســتراتژیک خواهنــد بــود.


