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مقدمه
   ایــران در اقتصــاد سیاســی بین الملــل موقعیتــی دوگانــه دارد. از یک ســو ارتباطــات بین المللــی ایــن کشــور بــه کمتریــن 
ــی  ــط روان ــر رســیده اســت و از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در محی ــای اخی ــزان در دهه ه می
ــی"،  ــش تحــوالت تجــارت جهان ــای "پای ــود. سلســله گزارش ه ــر می ش ــل متأث ــی اقتصــاد سیاســی بین المل و عملیات
باهــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک ایــران، 
ــر در  ــی از تحــوالت اخی ــزارش، گلچین ــن گ ــده اســت. در ای ــر درآم ــه رشــته تحری ــای ب ــی و منطقه  ــه جهان در دوالی

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

استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا: رقابت ژئواکونومیک با چین و بازتعریف تجارت جهانی 

ــی در  ــر پارادایم ــاد تغیی ــتراتژی نم ــن اس ــرد. ای ــر ک ــود را منتش ــی خ ــت مل ــتراتژی امنی ــتین اس ــدن نخس ــت بای دول
ــن اســتراتژی در  ــدی ای ــل اســت. در ادامــه، بخش هــای کلی ــه اقتصــاد و سیاســت بین المل ــاالت متحــده ب رویکــرد ای
حــوزه اقتصــاد سیاســی ارائــه شــده اســت. ارائــه ایــن بخش هــا بــه معنــای تأییــد محتــوای آن نیســت، بلکــه صرفــا در 

راســتای شــناخت رویکــرد جدیــد قــدرت اول اقتصــادی جهــان بــه آنهــا، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــد و  ــی می کن ــاالت متحــده معرف ــی ای ــب اصل ــوان رقی ــن را به عن ــدن، چی ــت بای ــی دول ــت مل ــتراتژی امنی ــن اس اولی
ــت اســتفاده  ــرای مدیریــت ایــن رقاب ــاالت متحــده ب رویکردهــای تجــاری، اقتصــادی و ســایر رویکردهایــی را کــه ای
خواهــد کــرد، مشــخص می کنــد. افــزون بــر ایــن، بــر تغییــر پارادایمــی در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی آمریــکا تأکیــد 

ــده اســت:  ــن آم ــند، چنی ــن س ــد. در ای می کن
ــده ای از  ــور فزاین ــه ط ــم ب ــد و ه ــر ده ــی را تغیی ــم بین الملل ــد دارد نظ ــم قص ــه ه ــت ک ــی اس ــا رقیب ــن تنه "چی

قــدرت اقتصــادی، دیپلماتیــک، نظامــی و تکنولوژیکــی بــه ایــن منظــور برخــوردار اســت. از منظــر دولــت بایــدن، چیــن 
ماننــد ســایر دولت هــای اقتدارگــرا، بــا تســلیحاتی کــردن ابزارهــای اقتصــادی اغلــب از اقتصــاد جهانــی ســوء اســتفاده 
ــد بازطراحــی اســتراتژی کالن  ــن نیازمن ــا چی ــه ب ــن منظــر مقابل ــه کــرد. از ای ــن اقدامــات مقابل ــا ای ــد ب ــد و بای می کن

اقتصــادی آمریــکا و بازتعریــف ســاختار اقتصــاد جهانــی اســت." 
ــه  ــاالت متحــده و جهــان ب ــرای ای ــادی ب ــای زی ــی شــدن، مزای ــم جهان ــا می دانی ــه "م ــده اســت ک ــن ســند آم در ای
همــراه داشــته اســت، امــا اکنــون انجــام اصالحاتــی بــه منظــور مقابلــه بــا تغییــرات چشــمگیر جهانــی ماننــد گســترش 
نابرابــری در داخــل و میــان کشــورها، ظهــور جمهــوری خلــق چیــن بــه عنــوان مهم تریــن رقیــب و یکــی از بزرگتریــن 
ــررات موجــود اســت، ضــرورت  ــن و مق ــا و فناوری هــای نوظهــوری کــه خــارج از محــدوده قوانی شــرکای تجــاری م
یافتــه اســت. مــا دســتورکار مثبتــی بــرای اقتصــاد جهانــی داریــم تــا از طیــف کاملــی از مزایــای اقتصــادی قــرن 21 
اســتفاده کنــد و در عیــن حــال منافــع کارگــران آمریکایــی را پیــش ببــرد. بــا اذعــان بــه اینکــه بایــد فراتــر از قراردادهای 
تجــارت آزاد ســنتی حرکــت کنیــم، در حــال ترســیم ترتیبــات اقتصــادی جدیــدی بــرای تعمیــق تعامــل اقتصــادی بــا 
شــرکای خــود ماننــد چارچــوب اقتصــادی هنــد و اقیانــوس آرام بــرای رفــاه )IPEF( هســتیم؛ طراحــی یــک سیســتم 
مالیــات جهانــی کــه پرداخــت ســهم عادالنــه مالیــات شــرکت ها در هــر کجــای دنیــا را تضمیــن می کنــد؛ مشــارکت 
بــرای ســرمایه گذاری و ایجــاد زیرســاخت جهانــی )PGII( بــا هــدف کمــک بــه کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوســط، 
ــتر  ــده بس ــن به روزش ــد. قوانی ــن می کن ــی را تضمی ــاخت های حیات ــرای زیرس ــاال ب ــتانداردهای ب ــا اس ــرمایه گذاری ب س
مناســبی را بــرای فنــاوری، فضــای مجــازی، تجــارت، اقتصــاد و همچنیــن حصــول اطمینــان از گــذار بــه انــرژی پــاک، 

فرصت هــای اقتصــادی و مشــاغل خــوب در سراســر جهــان را فراهــم مــی آورد.
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ــن نظــام اقتصــادی  ــاز و همچنی ــه و ب ــر تجــارت عادالن ــکا متکــی ب ــن ســند اشــاره شــده کــه  شــکوفایی آمری در ای
ــادی  ــد اقتص ــای رش ــرای ارتق ــل ب ــارت بین المل ــی تج ــه از توانای ــت ک ــده مدت هاس ــاالت متح ــت. ای ــی اس بین الملل
جهانــی، کاهــش قیمــت مصرف کننــده و دسترســی بــه بازارهــای خارجــی بــرای ارتقــای صــادرات و مشــاغل ایــاالت 
متحــده ســود بــرده اســت، امــا قواعــد دیرینــه حاکــم بــر تجــارت و ســایر ابزارهــای مبادلــه اقتصــادی توســط اقتصادهای 
ــژه چیــن، نقــض شــده اســت؛ مزیت هــا و امتیازاتــی کــه در ایــن نظــام  ــازاری، توســط برخــی از کشــورها بوی ــر ب غی
طراحــی شــده و از ســوی چیــن و بــه ســود شــرکت ها ی چینــی مــورد سواســتفاده قــرار گرفتــه، عمــال منجــر بــه تســلط 
منافــع شــرکت ها بــر کارگــران و محیــط زیســت شــده و در نتیجــه نابرابــری و بحــران آب و هوایــی را تشــدید می کنــد. 

افــزون بــر ایــن قواعــد قدیمــی اقتصــاد جهانــی، مســایل قــرن 21 از جملــه تجــارت دیجیتــال را حــل نمی کنــد. 
در ایــن ســند تأکیــد شــده کــه ایــاالت متحــده بایــد یــک بــار دیگــر بــا شــرکای خــود بــرای تدویــن قواعــد تجــارت 
جهانــی بــه گفتگــو بنشــیند؛ قواعــدی کــه تجــارت منصفانــه، منافــع نیــروی کار و نیــز منافــع شــرکای آمریــکا را تأمیــن  
نمایــد. دولــت بایــدن تأکیــد کــرده اســت کــه  در حــال به روزرســانی سیســتم تجــاری فعلــی ایــاالت متحــده بــرای 
ــکاس  ــی، انع ــیوه های ضدرقابت ــا ش ــه ب ــدار، مقابل ــارت پای ــویق تج ــت. تش ــر اس ــه و انعطاف پذی ــد عادالن ــج رش تروی
ــون سیاســت  ــط زیســت در کان ــاالی کار و محی ــتانداردهای ب ــن اس ــری و تضمی ــز تصمیم گی ــران در می صــدای کارگ
ــد  ــی جدی ــای صادرات ــال فرصت ه ــه دنب ــا ب ــه " م ــرده ک ــد ک ــدن تأکی ــت بای ــرار دارد. دول ــکا ق ــد آمری تجــاری جدی
ــد؛  ــط   باش ــک و متوس ــرکت های کوچ ــژه ش ــی، به وی ــرکت های آمریکای ــران و ش ــع کارگ ــه نف ــه ب ــود ک ــم ب خواهی
ــه،  ــارت و کار ناعادالن ــه تج ــی را علی ــتا قوانین ــن راس ــد و در ای ــار بزن ــازاری را کن ــای غیرب ــتفاده های اقتصاده سوءاس
ســرقت مالکیــت معنــوی، مقــررات تبعیض آمیــز، کار اجبــاری، محرومیــت از حــق ســازماندهی و ســایر اشــکال ســرکوب 
کارگــری اجــرا خواهیــم کــرد. مــا همچنیــن از ابزارهــای تجــاری بــرای پیشــبرد اولویت هــای مقابلــه بــا تغییــرات آب 
و هوایــی اســتفاده خواهیــم کــرد؛ همانطــور کــه در مــورد توافقنامــه مهــم فــوالد و آلومینیــوم بــا اتحادیــه اروپــا انجــام 
دادیــم. ایــن ترتیبــات کمک هــای واقعــی بــه شــرکت ها ی آمریکایــی در معــرض آســیب ارائــه خواهــد کــرد و اینکــه 
همــه آمریکایی هــا  در آینــده مشــترک مــا از جایگاهــی درخــور شــأن برخــوردار باشــند را تضمیــن می کنــد. روی هــم 
ــرای مــردم  ــرای آمریکایی هــا، بلکــه ب ــه تنهــا ب ــوآوری می شــود کــه ن ــه، ایــن تالش هــا باعــث ایجــاد رشــد و ن رفت

سراســر جهــان ســودمند اســت.
فراتــر از تجــارت، مــا بــرای ایجــاد یــک سیســتم اقتصــادی بین المللــی متناســب بــا واقعیت هــای جــاری جهــان تــالش 
می کنیــم. مــا بــا آســیب ها ی ناشــی از دســت کاری نــرخ ارز بــه کارگــران، مصرف کننــدگان و مشــاغل ایــاالت متحــده 
و نیــز بــا فســاد و تأمیــن  مالــی غیرقانونــی مقابلــه خواهیــم کــرد. افــزون بــر ایــن، از طریــق ارتقــای حداقــل مالیــات 
جهانــی تعییــن شــده از ســوی "ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه"، بــه رقابــت شــرکت ها  بــرای پرداخــت مالیــات 
ــه راهــکار بــه چالش هــا ی بدهــی  ــا کشــورها در زمینــه توســعه پایــدار، از جملــه ارائ کمتــر، پایــان خواهیــم داد. مــا ب
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ــرای ایجــاد زیرســاخت ها  و  ــه "مشــارکت ب ــه چندجانب ــق برنام ــی از طری ــی زیرســاخت ها ی کیف ــن  مال ــی و تأمی جهان
ــال  ــه دالر دیجیت ــال از جمل ــد توســعه دارایی هــا ی دیجیت ســرمایه گذاری" ، شــریک همــکاری خواهیــم کــرد. مــا رون
ــا اســتانداردهای بــاال و حفاظــت از ثبــات، حریــم خصوصــی و امنیــت در جهــت بهره منــدی از یــک سیســتم مالــی  ب
قــوی و فراگیــر در ایــاالت متحــده و جهــان را بــا شــفافیت بررســی خواهیــم کــرد تــا فراگیــری نظــام مالــی ایــاالت 
ــع  ــه موان ــا ب ــد. م ــی باقــی بمان ــی جهان ــر در نظــام مال ــان در موقعیــت برت متحــده حفــظ شــود و ایــن کشــور همچن
ــه  ــای ب ــان و گروه ه ــرای زن ــروی کار ب ــوند و مشــارکت در نی ــد می ش ــع رش ــه مان ــی ک ــاختاری و فرهنگ ــی، س قانون
حاشــیه رانــده شــده را تضعیــف می کنــد، خواهیــم پرداخــت. مــا همچنیــن از تالش هــای مؤسســات مالــی بین المللــی 
ــرات آب و هــوا، شــکنندگی دولت هــا، مهاجــرت و  ــا چالش هــا ی ماننــد همه گیری هــا و ســالمت، تغیی ــه ب ــرای مقابل ب
ــر فقیرتریــن و آســیب پذیرترین جمعیت هــا  ــد و به طــور نامتناســبی ب ــور می کنن جریان هــای پناهجــو کــه از مرزهــا عب
ــدت نظــم  ــای بلندم ــا چالش ه ــه ب ــه منظــور مقابل ــا ب ــن نهاده ــت ای ــرد. تقوی ــم ک ــت خواهی ــد، حمای ــر می گذارن تأثی

بین الملــل همچــون چالــش چیــن، حیاتــی اســت.
ــکا،  ــت آمری ــکا آشــکار اســت. از منظــر دول ــر در رویکــرد آمری ــن ســند نشــانه ها ی تغیی ــز در ای ــاوری نی ــوزه فن در ح
"فنــاوری در رقابــت ژئوپلیتیکــی امــروز و آینــده، امنیــت ملــی، اقتصــاد و دموکراســی مــا نقــش اساســی دارد. مدتهاســت 
کــه رهبــری ایــاالت متحــده و متحدانــش در فنــاوری و نــوآوری، زیربنــای رونــق اقتصــادی و قــدرت نظامــی مــا بــوده 
اســت. در دهــه آینــده بــه طــور فزاینــده ای، فناوری هــای حیاتــی و نوظهــور بــرای بازســازی اقتصــاد، تغییــر نظام هــا و 
تغییــر شــکل جهــان بــه کار گرفتــه می شــوند. ایــاالت متحــده متعهــد بــه آینــده ای اســت کــه در آن، ایــن فناوری هــا  

امنیــت، رفــاه و ارزش هــا ی مــردم آمریــکا و دموکراســی ها ی همفکــر خــود را افزایــش دهنــد. 
ــم  ــا ه ــا ب ــازد ت ــادر می س ــر را ق ــی های همفک ــده و دموکراس ــاالت متح ــاوری، ای ــوزه فن ــکا در ح ــتراتژی آمری اس
همــکاری کننــد و بــدان واســطه تولیــد داروهــای جدیــدی کــه قــادر بــه درمــان بیماری هــا هســتند و همچنیــن تولیــد 
غذاهــای ســالم را افزایــش دهنــد. رشــد پایــدار، تنــوع بخشــیدن و تقویــت زنجیره هــا ی تأمیــن  و تولیــد مــا و همچنیــن 
تضمیــن امنیــت انــرژی بــدون اتــکا بــه ســوخت ها ی فســیلی، منجــر بــه ایجــاد مشــاغل جدیــد و امنیــت بــرای مــردم 
آمریــکا و متحــدان و شــرکای مــا می شــود. مــا یــک اســتراتژی صنعتــی جدیــد را بــا حمایــت هــر دو حــزب، طراحــی 
ــوژی  ــق و توســعه و بیوتکنول ــک، تحقی ــد میکروالکترونی ــاک، تولی ــرژی پ ــم؛ ســرمایه گذاری های تاریخــی در ان کرده ای
را تضمیــن کرده ایــم و بــا کنگــره در جهــت کســب مجوزهــای جدیــد بــرای حمایــت از تحقیــق و توســعه، همــکاری 

کامــل خواهیــم داشــت. 
امتیاز استراتژیک دیرینه و نامتقارن ما: 

ــه بهبــود اســت. جــذب تعــداد باالتــری از اســتعدادهای  ــه شــدت رو ب جــذب و حفــظ بهتریــن اســتعدادهای جهــان ب
جهانــی STEM یــک اولویــت بــرای امنیــت ملــی و امنیــت زنجیــره تأمیــن  مــا محســوب می شــود. بنابرایــن اقدامــات 
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ــا کنگــره انجــام  ــرای انجــام کارهــا، همــکاری بیشــتری ب ــه شــدت اجــرا خواهیــم کــرد و ب ــزا را ب ــه وی ــر در ارائ اخی
خواهیــم داد.

ــه  ــد ک ــاد کن ــدی را ایج ــی متح ــو صنعت ــگاه تکن ــا پای ــازد ت ــادر می س ــده را ق ــاالت متح ــرمایه گذاری ها ای ــن س ای
امنیــت، رفــاه و ارزش هــای مشــترک مــا را حفــظ کنــد. ایــن، بــه معنــای همــکاری بــا متحــدان و شــرکا بــه منظــور 
ــای  ــژه در زمینه ه ــم، به وی ــت و یک ــرن بیس ــادی ق ــای بنی ــج فناوری ه ــد و تروی ــای جدی ــترش فناوری ه ــار و گس مه
ــوژی و تولیــد زیســتی،  میکروالکترونیــک، محاســبات پیشــرفته و فناوری هــای کوانتومــی، هــوش مصنوعــی، بیوتکنول
ارتباطــات پیشــرفته و فناوری هــای انــرژی پــاک اســت. مــا همچنیــن بــا کشــورهای همفکــر بــرای توســعه مشــترک 
همــکاری خواهیــم کــرد تــا فناوری هــا را بــه گونــه ای توســعه دهیــم کــه بــه نفــع همــه )نــه تنهــا بــه ســود قدرتمنــدان( 
ــه منظــور وادار کــردن  ــا کشــورها نتواننــد ب ــادوام ایجــاد می کنیــم ت باشــد و همچنیــن زنجیره هــای تأمیــن  قــوی و ب
ــا کشــورهای  ــا در حــال حاضــر در حــال همــکاری ب ــد. م ــه امتیازدهــی، از جنــگ اقتصــادی اســتفاده کنن دیگــران ب
همفکــر خــود بــرای پیشــبرد یــک اکوسیســتم فنــاوری بین المللــی هســتیم کــه از یکپارچگــی توســعه اســتانداردهای 
ــال از  ــن ح ــد و در عی ــج می کن ــاد تروی ــا اعتم ــا  را ب ــا  و ایده ه ــان آزاد داده ه ــد و جری ــت می کن ــی محافظ بین الملل
ــن  ــد. ای ــش می ده ــا را افزای ــری م ــد و رقابت پذی ــت می کن ــا محافظ ــر م ــوق بش ــی و حق ــم خصوص ــت، حری امنی

اقدامــات، از طریــق شــورای تجــارت و فنــاوری ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا در حــال انجــام اســت.
تقویــت هماهنگــی فراآتالنتیکــی در مــورد زنجیره هــا ی تأمیــن  نیمه ها دی هــا  و مــواد معدنــی حیاتــی، هــوش مصنوعــی 
ــده امنیــت و حقــوق  ــاوری تهدیدکنن ــری از انتشــار اطالعــات نادرســت، اســتفاده نادرســت از فن ــل اعتمــاد، جلوگی قاب
ــیایی در  ــرکای آس ــا ش ــکاری ب ــق هم ــن از طری ــت و همچنی ــال اجراس ــری در ح ــادرات و غربال گ ــرل ص ــر، کنت بش
ــت  ــاوری، تقوی ــده فن ــل آین ــاز، نس ــال ب ــاخت های دیجیت ــرمایه گذاری در زیرس ــور، س ــی و نوظه ــای حیات فن آوری ه
ــارت  ــا ، تج ــتراک گذاری داده ه ــی، اش ــم خصوص ــظ حری ــه حف ــکاری در زمین ــش هم ــن  و افزای ــره تأمی ــت زنجی امنی
ــه  ــا یکدیگــر در حــال انجــام اســت. در ایــن حــوزه، مــا ب دیجیتــال و تســهیل تبــادالت مــردم کشــورهای هم فکــر ب
دنبــال تقویــت رهبــری فنــاوری ایــاالت متحــده و متحــدان آن، پیشــبرد توســعه فنــاوری فراگیــر و مســئوالنه و بســتن 

ــتیم. ــی هس ــا ی قانون خالء ه
ــی  ــا ی اساس ــا داده ه ــش ی ــا ، دان ــد از فناوری ه ــتراتژیک، نمی توانن ــای اس ــه رقب ــم ک ــل کنی ــان حاص ــد اطمین ــا بای م
آمریــکا و متحدانــش بــرای تضعیــف امنیــت آمریــکا و متحدانــش ســوء اســتفاده کننــد. بنابرایــن مــا در حــال نوســازی 
و تقویــت مکانیســم های کنتــرل صــادرات و غربالگــری ســرمایه گذاری خــود هســتیم و همچنیــن رویکردهــای جدیــد 
ــتراتژیک، از  ــای اس ــرداری رقب ــا از بهره ب ــم ت ــال می کنی ــی را دنب ــرمایه گذاری خارج ــری س ــد غربالگ ــدی مانن هدفمن
ــل  ــه عم ــت ب ــد، ممانع ــد می کن ــا را تهدی ــی م ــت مل ــه امنی ــی ک ــه روش های ــا ب ــای م ــرمایه گذاری ها و تخصص ه س
آوریــم و در عیــن حــال از یکپارچگــی اکوسیســتم ها  و بازارهــای فناورانــه امریــکا و متحدیــن نیــز محافظــت کنیــم. مــا 
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همچنیــن بــه مقابلــه بــا بهره بــرداری از داده هــا ی حســاس آمریــکا و اســتفاده نامشــروع از فنــاوری، از جملــه جاســوس 
افزارهــای تجــاری و فنــاوری نظــارت ادامــه خواهیــم داد. مــا در برابــر اقتدارگرایــی دیجیتــال خواهیــم ایســتاد.

بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف، ســتون فقــرات دیجیتــال اقتصــاد مــدرن بایــد بــاز، قابــل اعتمــاد، قابــل همــکاری و 
ــری زیرســاخت  ــای انعطاف پذی ــرای ارتق ــف گســترده ای از شــرکا ب ــا طی ــر، مســتلزم همــکاری ب ــن ام ــن باشــد. ای ام
ــای  ــت زنجیره ه ــن  امنی ــوع و تأمی ــج تن ــا تروی ــه ب ــرفته، از جمل ــی پیش ــای ارتباط ــایر فناوری ه ــبکه در 5G و س ش
ــه  ــر ارائ ــد ب ــا بای ــام داد. م ــد انج ــورهای ثروتمن ــط در کش ــوان فق ــرمایه گذاری ها  را نمی ت ــن س ــت. ای ــن  اس تأمی
ــکاف ها ی  ــم و ش ــز کنی ــط   تمرک ــم و متوس ــد ک ــا درآم ــورهای ب ــاال در کش ــت ب ــا کیفی ــی ب ــاخت ها ی دیجیتال زیرس
دیجیتالــی را بــا تأکیــد بــر دسترســی در میــان گروه هــا ی بــه حاشــیه رانــده شــده پــر کنیــم. بــرای اطمینــان از اینکــه 
ــا صنعــت و دولت هــا در جهــت شــکل دهی  ــد، مــا ب ایــن ســرمایه گذاری ها از نتایــج مثبــت فــن آوری حمایــت می کنن
ــد و  ــن می کن ــی را تضمی ــکاری جهان ــت هم ــده و قابلی ــی مصرف کنن ــت، ایمن ــه کیفی ــن آوری ک ــتانداردهای ف ــه اس ب
بــرای پیشــبرد فرآینــد اســتانداردهای بــاز و شــفاف کــه اتصــال نــوآوری و رشــد را بــه یکدیگــر ممکــن ســاخته اســت، 
همــکاری خواهیــم کــرد. مــا در تمــام اقدامــات خــود، تــالش خواهیــم کــرد تــا اطمینــان حاصــل کنیــم کــه فنــاوری از 
دموکراســی حمایــت می کنــد و آن را تضعیــف نخواهــد کــرد کــه در آن چارچــوب، قواعــد دموکراتیــک و حقــوق بشــری، 

ــود. ــی می ش ــه و عملیات ــعه یافت توس

سقف قیمت گاز: چالش جدید روسیه

قیمــت بــاالی گاز وارداتــی بــدل بــه مهمتریــن چالــش اتحادیــه اروپــا شــده اســت. از همیــن رو کمیســیون اروپــا اخیــرا 
مقــررات اضطــراری جدیــدی را بــرای تنظیــم بــازار گاز پیشــنهاد کــرده اســت، مقرراتــی کــه خشــم روســیه را برانگیختــه 
اســت. کمیســیون مدعــی اســت مقــررات جدیــد از طریــق خریــد مشــترک گاز، مکانیســم های محدودکننــده قیمــت در 
بــورس گاز TTF، اقدامــات جدیــد در زمینــه اســتفاده شــفاف از زیرســاخت ها و همبســتگی بیــن کشــورهای عضــو و 
تالش هــای مســتمر بــرای کاهــش تقاضــای گاز را فراهــم خواهــد آورد. مقــررات پیشــنهادی کمسیســون کــه از ســوی 

رهبــران اروپــا مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت شــامل عناصــر اصلــی زیــر اســت:
ــر، کاهــش خطــر  ــرای مذاکــره در مــورد قیمت هــای بهت ــد مشــترک گاز ب ــا و خری ــه اروپ ــع تقاضــای اتحادی 1-تجمی
پیشــی گرفتــن کشــورهای عضــو از یکدیگــر در بــازار جهانــی و در عیــن حــال تضمیــن امنیــت عرضــه در کل اتحادیــه 

اروپــا؛
2-پیشبرد کار برای ایجاد یک معیار قیمت گذاری جدید LNG تا مارس 2023؛ 

3- در کوتــاه مــدت، مکانیــزم اصــالح قیمــت جهــت ایجــاد یــک محدودیــت قیمتــی پویــا بــرای معامــالت در بــورس 
گاز TTF و یــک مکانیســم موقــت بــرای جلوگیــری از افزایــش شــدید قیمــت در بــازار

ــه  ــد همبســتگی ب ــود عرضــه، گســترش تعه ــن کشــورهای عضــو در صــورت کمب ــن همبســتگی بی ــرای قوانی 4-اج
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کشــورهای عضــو  کــه فاقــد اتصــال مســتقیم خــط لولــه انــد و همچنیــن شــامل آن هایــی کــه زیرســاخت  LNG دارند.
5-  ایجــاد مکانیســمی بــرای تخصیــص گاز بــه کشــورهای عضــوی کــه تحــت تأثیــر شــرایط اضطــراری تامیــن گاز 

منطقــه ای یــا اتحادیــه قــرار دارنــد.
کمیســیون اروپــا مدعــی اســت در ترکیــب بــا اقدامــات قبــاًل توافــق شــده در مــورد کاهــش تقاضــای گاز و بــرق، ذخیــره 
ســازی گاز و توزیــع مجــدد گاز مــازاد، ایــن گام هــای جدیــد ثبــات را در بازارهــای گاز اروپــا در زمســتان و پــس از آن 
ــی کــه شــهروندان  ــه کاهــش بیشــتر فشــار قیمت ــن ب ــات همچنی ــن اقدام ــود می بخشــد. از منظــر کمسیســون ای بهب
ــن  ــی را تضمی ــازار داخل ــه و ب ــت عرض ــال امنی ــن ح ــد و در عی ــک می کن ــد کم ــاس می کنن ــی احس ــت اروپای و صنع

می کنــد. 
ــته اســت و در  ــادی داش ــال پیشــرفت زی ــتان امس ــرای زمس ــود ب ــر گاز خ ــردن ذخای ــر ک ــه پ ــا در زمین ــه اروپ اتحادی
ــا وجــود ایــن کمیســیون معتقــد اســت بایــد  اتحادیــه   وضعیــت فعلــی بیــش از 92 درصــد ذخایــر پــر شــده اســت، ب
بــرای اختــالالت احتمالــی بیشــتر آمــاده شــود و پایــه و اســاس ســالمی را بــرای ســال بعــد ایجــاد کنــد. از همیــن رو 
پیشــنهاد کــرده اســت اتحادیــه اروپــا را بــه ابزارهــای قانونــی جدیــد بــرای خریــد مشــترک گاز مجهــز نمایــد. در ایــن 
راســتا کمیســیون یــک  مجموعــه ارائــه دهنــده خدمــات را بــرای ســازماندهی تجمیــع تقاضــا در ســطح اتحادیــه اروپــا، 
گــروه بنــدی نیازهــای واردات گاز و جســتجوی پیشــنهادات در بــازار بــرای مطابقــت بــا تقاضــا، پیشــنهاد خواهــد داد. 
ــه  ــای اتحادی ــع تقاض ــو در تجمی ــورهای عض ــاری کش ــارکت اجب ــا مش ــه "م ــد ک ــا گفته ان ــیون اروپ ــئولین کمیس مس
ــرکت ها  ــد. ش ــرآورده کنن ــود را ب ــر خ ــردن ذخای ــر ک ــداف پ ــل 15 درصــد از اه ــا حداق ــم ت ــنهاد می کنی ــا را پیش اروپ
می تواننــد بــا رعایــت قوانیــن رقابــت اتحادیــه اروپــا، کنسرســیوم اروپایــی خریــد گاز تشــکیل دهنــد. خریــد مشــترک 
ــد،  ــرار دارن ــب تری ق ــت نامناس ــدار در وضعی ــوان خری ــه به عن ــر ک ــرکت های کوچک ت ــو و ش ــورهای عض ــه کش ب
کمــک می کنــد تــا بــا شــرایط بهتــری بــه گاز دسترســی پیــدا کننــد. ایــن مقــررات همچنیــن شــامل قواعــدی بــرای 
ــرآورده  ــا اهــداف امنیــت عرضــه و همبســتگی انــرژی ب ــا ارزیابــی شــود کــه آی افزایــش شــفافیت خریــد گاز اســت ت
شــده اســت یــا خیــر. کمیســیون بایــد قبــل از انعقــاد هرگونــه خریــد گاز یــا تفاهــم نامــه بــا حجــم بــاالی 500 میلیــون 
متــر مکعــب مطلــع شــود و ممکــن اســت در صــورت تأثیــر منفــی بالقــوه ایــن خریدهــا بــر عملکــرد خریــد مشــترک، 
مانــع از انعقــاد قــرارداد گــردد. " افــزون بــر ایــن کمیســیون اروپــا پیشــنهادهایی بــرای مداخلــه گســترده تــر در  قیمــت 

گــذاری گاز بــه ســود شــهروندان ارائــه کــرده اســت. 
پیشــنهاد جدیــد کمیســیون کــه از ســوی رهبــران اروپــا مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت، خشــم مســکو را برانگیختــه 
و ایــن کشــور تهدیــد کــرده اســت کــه در صــورت تصویــب نهایــی ایــن پیشــنهادات ممکــن اســت صــادرات گاز را بــه 

اروپــا کامــال متوقــف نمایــد. 



12 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

هند در پی افزایش حضور در منابع انرژی روسیه 

شــرکت نفــت و گاز طبیعــی هنــد )ONGC( در حــال بررســی افزایــش ســهام خــود در شــرکت جدیــد روســی اســت کــه 
پــروژه انــرژی ســاخالین-1 در شــرق دور ایــن کشــور را مدیریــت خواهــد کــرد. ایــن شــرکت قصــد دارد بــر ســهم 20 
درصــدی خــود در ایــن پــروژه بیفزایــد. در پــی امضــای فرمــان والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه در اوایــل مــاه 
جــاری، اپراتــور جدیــدی بــرای ایــن پــروژه ایجــاد خواهــد شــد کــه حقــوق و مســئولیت ها ی ســاخالین-1 را برعهــده 
خواهــد گرفــت. اخیــرا شــرکت بــزرگ نفتــی آمریــکا، اکســون موبیــل، پــس از اینکــه بــه طــور یکجانبــه بــه فعالیــت 
خــود در پــروژه ســاخالین-1 پایــان داد، بــه طــور کامــل از روســیه خــارج شــد. پــس از دســتور والدیمیــر پوتیــن مبنــی 
ــر  ــت و ب ــازار روســیه گرف ــروج از ب ــه خ ــم ب ــن شــرکت تصمی ــل، ای ــای شــرکت اکســون موبی ــر مصــادره دارایی ه ب
حضــور خــود در ایــن کشــور پایــان بخشــید. اکســون موبیــل از مــاه مــارس در حــال مذاکــره بــا مقامــات روســیه بــه 
ــه بزرگتریــن ســرمایه گذاری در روســیه، 30 درصــد از  ــارد دالر دارایــی خــود - از جمل منظــور فــروش بیــش از 4 میلی
ســهام در میــدان نفتــی ســاخالین-1 در خــاور دور روســیه- بــود. ســخنگوی اکســون موبیــل گفــت: »دولــت روســیه بــا 
دو فرمــان بــه طــور یکجانبــه بــه فعالیــت مــا در ســاخالین-1 پایــان داد و پــروژه بــه یــک اپراتــور روســی واگــذار شــد«. 
بــر اســاس ایــن فرمــان، ســرمایه گذاران خارجــی در ســاخالین-1 یــک مــاه فرصــت خواهنــد داشــت تــا بــرای ســهام 

شــرکت جدیــد کــه توســط غــول نفتــی دولتــی روســنفت اداره می شــود، درخواســت دهنــد.
 اکســون موبیــل تولیــد خــود را در ســاخالین-1 تــا ژوئیــه را کاهــش داده بــود و حجــم را بــه مقــدار مــورد نیــاز بــرای 
خاباروفســک و والدی وســتوک، دو شــهر بــزرگ در خــاور دور روســیه محــدود کــرده بــود. ســایر شــرکت های انــرژی 
غربــی ماننــد Equinor ،TotalEnergies ،BP و Shell همگــی دارایی هــای خــود در روســیه را بــه شــرکای محلــی 
ــا  ــن ره ــه اوکرای ــه ب ــس از حمل ــل پ ــور کام ــور به ط ــن کش ــود را در ای ــای خ ــا  فعالیت ه ــد ی ــل کرده ان ــود منتق خ

کرده انــد.
ــهام دارد،  ــز س ــرمایه گذاری نی ــن س ــه در ای ــی، SODECO، ک ــرکت های ژاپن ــیومی از ش ــال، کنسرس ــن ح در همی
ــد اســت. ایــن شــرکت اعــالم کــرد کــه  ــاره شــرایط جدی اعــالم کــرد کــه هنــوز در حــال جمــع آوری اطالعــات درب
»مــا... قصــد داریــم تــا 12 نوامبــر تصمیــم بگیریــم کــه آیــا پــس از مشــورت بــا ســهامدارانمان از جملــه وزارت صنعــت 

ژاپــن، بــرای ســهامی در نهــاد جدیــد درخواســت دهیــم یــا نــه«.

تحوالت منطقه ای 

قراردادهای 15 میلیارد دالری عربستان و آفریقای جنوبی 

ــه عربســتان ســفر کــرد. در ایــن ســفر دو کشــور قراردادهــا و یادداشــت های  ــی ب ــراً رئیس جمهــور آفریقــای جنوب اخی
تفاهمــی بــه ارزش بیــش از 15 میلیــارد دالر امضــا کردنــد. ایــن توافقــات عمدتــًا شــامل همــکاری در زمینــه انــرژی 
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ــدوق  ــک صن ــاد ی ــه ایج ــد ب ــن متعه ــور همچنی ــر اســت. دو کش ــای تجدیدپذی ــدروژن و انرژی ه ــت، هی ــه نف از جمل
ــش  ــکاری در بخ ــات و هم ــاوری اطالع ــال و فن ــاد دیجیت ــتراتژیک در اقتص ــراکت اس ــترک، ش ــرمایه گذاری مش س
ــا حضــور  ــرمایه گذاری ب ــس س ــک کنفران ــن دو کشــور ی ــر ای ــالوه ب ــدند. ع ــعودی ش ــدن عربســتان س ــد مع روبه رش

ــد. ــی برگــزار کردن بیــش از 100 تاجــر آفریقــای جنوب
عربســتان ســعودی بــه دنبــال روابــط اقتصــادی قوی تــر بــا چندیــن کشــور در جنــوب صحــرای آفریقــا اســت. هفتــه 
گذشــته، صنــدوق توســعه عربســتان ســعودی قــراردادی را بــرای تأمیــن  مالــی پــروژه انــرژی خورشــیدی در جمهــوری 
ــک  ــاخت ی ــا س ــعودی ب ــتان س ــرکت ACWA Power عربس ــپتامبر، ش ــاه س ــرد. در م ــا ک ــزی امض ــای مرک آفریق
ــی خــود،  ــن عربســتان در راســتای توســعه اقتصــاد غیرنفت ــه آب شــیرین کن در ســنگال موافقــت کــرد. همچنی کارخان
ــه  ــی توج ــورهای آفریقای ــه کش ــارات، ب ــا ام ــادی ب ــت اقتص ــز رقاب ــران و نی ــا ای ــود ب ــک خ ــت ژئوپلیتی ــبرد رقاب پیش

بیشــتری نشــان داده اســت. 

اردوغان پیشنهاد پوتین را پذیرفت

اخیــرا رجــب طیــب اردوغــان، رئیــس جمهــور ترکیــه، اعــالم کــرد کــه بــا والدیمیــر پوتیــن، همتــای روس خــود بــرای 
ــان  ــود در پارلم ــخنرانی خ ــان س ــان در جری ــت. اردوغ ــیده اس ــق رس ــه تواف ــه ب ــاب گازی« در ترکی ــک »ه ــاد ی ایج
ترکیــه، بــه ســخن پوتیــن اشــاره کــرد کــه گفتــه اســت اروپــا می توانــد گاز خــود را از ایــن مرکــز در ترکیــه تأمیــن  
کنــد. چنــدی پیــش نیــز دو رهبــر در آســتانه، پایتخــت قزاقســتان، دربــاره ایجــاد  هــا ب گاز بحــث کــرده بودنــد و پوتیــن 
پیشــنهاد تبدیــل ترکیــه بــه هــا ب گازی را مطــرح کــرد. پوتیــن تأکیــد کــرد کــه امــروز ترکیــه، مطمئن تریــن مســیر 

بــرای تحویــل کاال حتــی بــه اروپــا اســت.
در حالــی کــه صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا تقریبــا قطــع شــده اســت، امــا ترکیــه نــه تنهــا بــا چنیــن کاهش هایــی از 
ســوی مهمتریــن منبــع تأمیــن  گاز ایــن کشــور مواجــه نیســت، بلکــه اردوغــان بــا ارائــه پیشــنهاد  هــا ب گازی از ســوی 
ــا قلمــداد شــده اســت، مــورد  ــه اروپ ــرای صــادرات گاز ب ــن شــریک« روســیه ب ــل اینکــه »مطمئن تری ــه دلی ــن ب پوتی

تحســین قــرار گرفتــه اســت.
امــا ایــده  هــا ب گازی یــا تبدیــل شــدن ترکیــه بــه عنــوان مرکــزی بــرای صــادرات گاز از تولیدکننــدگان گاز منطقــه ای، 
ــرای  ــدا تالش هــا ب ــه اســت. در ابت ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــدی نیســت و بیــش از یــک دهــه اســت کــه م ــده جدی ای
ترانزیــت گاز از کشــورهایی ماننــد آذربایجــان، عــراق، ایــران و اســرائیل بــه ترکیــه بــرای ترانزیــت احتمالــی بــه اروپــا  
مطــرح بــود امــا بیــان ایــن ایــده از ســوی روســیه، امــر جدیــدی اســت. روســیه صــادرات گاز بــه کشــورهایی را کــه 
در واکنــش بــه تهاجــم مســتمر ایــن کشــور بــه اوکرایــن، روســیه را تحریــم کرده انــد، کاهــش داده اســت و در عیــن 
حــال صــادرات گاز خــود بــه کشــورهایی کــه بــا تحریــم روســیه همراهــی نکرده انــد، یعنــی مجارســتان، صربســتان و 

ــد. ــه می ده ــه، ادام ترکی
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از دیگــر ســو، ترکیــه در حالــی بــا دو انتخابــات پارلمانــی و ریاســت جمهــوری در ســال آینــده روبــرو اســت کــه تــورم 
بــاال، لیــر ضعیــف ترکیــه و ســایر مســائل باعــث شــده اســت کــه محبوبیــت اردوغــان و حــزب عدالــت و توســعه بــه 
شــدت تنــزل یابــد و بــرای اولیــن بــار در حــدود 20 ســال، پیــروزی مخالفــان بــه طــور بالقــوه امــکان پذیــر شــده اســت. 
روســیه ســال گذشــته 44.8 درصــد گاز ترکیــه را تأمیــن  کــرد و هرگونــه اختــالف بــا پوتیــن کــه منجــر بــه قطــع گاز 

در زمســتان شــود، مطمئنــًا بــر انتخابــات ســال آینــده تأثیــر خواهــد گذاشــت.
در مقابــل، روابــط خــوب بــا مســکو ایــن نویــد را می دهــد کــه هیــچ یــک از کمبودهــای گازی کــه اروپــا بــا آن مواجــه 
اســت، بــرای ترکیــه رخ نخواهــد داد و پیشــنهاد ایجــاد  هــا ب گازی، حاکــی از ایــن امــر اســت کــه ترکیــه بــر گازی کــه 

بــه اروپــا ترانزیــت می کنــد و قیمــت گاز، می توانــد کنتــرل اعمــال نمایــد. 
ــرای جلب نظــر رأی دهنــدگان ترکیــه ای طراحــی شــده اســت کــه  ــد پیشــنهاد  هــا ب ب امــا مخالفیــن اردوغــان معتقدن
ــر  ــه بازیگ ــد و آن را ب ــد ش ــه خواه ــرای ترکی ــد ب ــه کســب درآم ــا ب گازی، منجــر ب ــک ه ــتن ی ــد داش ــر می کنن فک
مهمتــری تبدیــل می کنــد، کــه البتــه ایــن گونــه نیســت. از منظــر برخــی مخالفین،هــا ب، بــه مکانــی اطــالق می شــود 
کــه در آن خطــوط لولــه حامــل گاز از منابــع مختلــف و متعلــق بــه شــرکت های مختلــف بــه هــم نزدیــک می شــوند 
ــا حــدی یــک  ــه مکان هــای دیگــر را فراهــم می کنــد. از ایــن نظــر، ترکیــه در حــال حاضــر ت و امــکان انتقــال گاز ب
هــاب اســت. خطــوط لولــه گاز از روســیه از طریــق خــط لولــه "تــرک اســتریم" و از آذربایجــان از طریــق خطــوط لولــه 
TANAP و قفقــاز جنوبــی در تریکــه هابــی شــکل مــی دهنــد کــه بخشــی از گاز آن از طریــق خطــوط لولــه بــه یونــان 
ــه نقطــه ای اطــالق می گــردد کــه  ــه خریــداران اروپایــی منتقــل می شــود. در ســطح تجــاری،  هــا ب، ب و بلغارســتان ب
ــه همگــرا و واگــرا می شــوند و نقطــه ثابتــی را ایجــاد می کننــد  در شــبکه ترانزیــت گاز قــرار دارد و در آن خطــوط لول
ــک نقطــه تجــارت مجــازی شــناخته  ــوان ی ــه عن ــن صــورت ب ــر ای ــرد - در غی ــه ک ــوان گاز را در آن مبادل ــه می ت ک
می شــود کــه اروپــا در حــال حاضــر تعــداد زیــادی از آن را دارا می باشــد. مخالفیــن اردوغــان اســتدالل مــی کننــد کــه 
گاز ارســالی بــه ترکیــه در  ها ب هــا  معاملــه نمی شــود؛ ترکیــه بخشــی از گاز روســیه و آذربایجــان را بــه مشــتریانی کــه 
ــه پیشــنهاد  ــی ک ــد؛ واقعیت ــت می کن ــرارداد بســته اند، ترانزی ــده گاز ق ــا شــرکت ها ی تولیدکنن ــد آن ب ــرای خری ــاًل ب قب
ــه  ــد گاز را ب ــن اردوغــان، اینکــه روس هــا می گوین ــا حــدودی بی معنــی می ســازد. از منظــر مخالفی ــن را ت  هــا ب پوتی
ترکیــه ترانزیــت می کننــد و از انجــا بــه تاجــران گاز اروپایــی می فروشــند، درســت نیســت زیــرا گاز قبــال بــه اروپایــی 
هــا فروختــه شــده و تنهــا از مســیر ترکیــه منتقــل مــی شــود. از ایــن منظــر حتــی اگــر گازپــروم، غــول گازی روســیه، 
اســتراتژی فــروش خــود را بــرای اســتفاده از یــک مرکــز جدیــد در ترکیــه تغییــر دهــد، بــاز هــم یــک مانــع بــزرگ وجود 
خواهــد داشــت. آنــکارا در حــال حاضــر بــه گاز مصرفــی ترکیــه یارانــه می دهــد در حالــی کــه بــرای شــکل دهــی بــه  
یــک هــا ب انــرژی، برخــورداری از حجــم مــازاد، ذخیره ســازی و بــازار رقابتــی گاز محلــی ضــرورت دارد؛ وضعیتــی کــه 

ترکیــه از آن برخــوردار نیســت. 
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عربستان سعودی شاخص عملکرد بخش خصوصی را تدوین کرد 

ــه  ــوم ب ــد، موس ــادی جدی ــل اقتص ــاخص تحلی ــک ش ــعودی، ی ــتان س ــزی عربس ــاد و برنامه ری ــرا وزارت اقتص اخی
ــن شــاخص توســط  ــرده اســت. ای ــن کشــور منتشــر ک ــر عملکــرد بخــش خصوصــی ای ــرای نظــارت ب MEPX را ب
تحلیلگــران اقتصــادی ایــن وزارتخانــه بــرای پایــش 10 عامــل اقتصــادی طراحــی شــده اســت کــه در چهــار دســته، 
ــل منظــم  ــه و تحلی ــن تجزی ــده اســت. ای ــدی ش ــی و تجــاری طبقه بن ــای مال ــدگان، شــرکت ها  و بخش ه مصرف کنن
ــه  ــا ی پیشــرفته اقتصادســنجی ارائ ــق تکنیک ه ــا ی تجــاری بخــش خصوصــی عربســتان را از طری ــق، چرخه ه و عمی

می دهــد.
دانــش و تجزیــه و تحلیــل جمــع آوری شــده توســط MEPX بــه وزارتخانــه امــکان می دهــد تــا بــر اســاس داده هــا ی 
درحال ظهــور، روندهــای بــازار و نوســانات را مدیریــت نمایــد. مقامــات ســعودی معتقدنــد از آنجایــی کــه ایــن پادشــاهی، 
ســریع ترین رشــد اقتصــادی خــود را در یــک دهــه اخیــر تجربــه می کنــد، افزایــش دسترســی بــه داده هــای نوظهــور 
ــه دنبــال  ــز اهمیــت بســیاری اســت. عربســتان ســعودی ب ــرای سیاســت گذاری حامــی رشــد بخــش خصوصــی، حائ ب

افزایــش ســهم بخــش خصوصــی، بــه ۶5 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی تــا ســال 2030  اســت. 
 MEPX بــه اقتصاددانــان، سیاســتگذاران و رهبــران تجــاری ایــن امــکان را می دهــد تــا نــه تنهــا روندهــای نوظهــور 
ــد  ــال فرصت هــا ی رشــد کوتاه مــدت و میان مــدت را شناســایی کنن ــه طــور فع ــد، بلکــه ب ــی کنن ــل و پیش بین را تحلی

تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه تــداوم پیشــرفت پایــدار، تضمیــن شــود.

آیا ترکیه می تواند تغییر دهنده بازی اوراسیایی چین باشد؟

ــات و  ــع، مقام ــن مجم ــزار شــد. در ای ــتانبول برگ ــه در اس ــن و ترکی ــع ارتباطــات زیرســاختی چی ــرا ســومین مجم اخی
محققــان چیــن و ترکیــه در مــورد چنــد موضــوع همــکاری اقتصــادی و تجــاری بیــن دو کشــور بــه بحــث و تبــادل نظــر 
پرداختنــد. در ایــن گفتگوهــا نیــاز ترکیــه بــه افزایــش حجــم تجــارت بــا شــرق، همــکاری نزدیکتــر در زمینــه "ابتــکار 

کمربنــد و راه" و ادغــام بهتــر کریــدور میانــی یــا ترنــس کاســپین در پــروژه ابریشــم چیــن مطــرح شــد.
اخیــرا رئیس جمهــور چیــن و اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیــه، در جریــان اجــالس ســران ســازمان همــکاری شــانگهای 
ــه  ــرمایه گذاری دوجانب ــارت و س ــش تج ــر افزای ــی آن، ب ــد و در ط ــات کردن ــر مالق ــا یکدیگ ــتان، ب )SCO( در ازبکس
ــرای نقش آفرینــی کانونــی در کریدورهــای ابتــکار کمربنــد و راه چیــن  ــد. ترکیــه تالش هــا ی بســیاری ب تأکیــد نمودن
صــورت داده  اســت. ایــن کشــور در تعاملــی نزدیــک بــا کشــورهای قفقــاز و آســیای مرکــزی و در پــی اقنــاع آنــان و 
ــان شــرق و غــرب  ــال کاال می ــدور فراخــزر جهــت انتق ــری بیشــتر از کری ــرای بهره گی ــی ب ــت و شــرکت ها ی چین دول
ــرار  ــت ق ــد، در رقاب ــور می کن ــران عب ــه از ای ــیا ک ــیای-مرکزی-غرب آس ــدور چین-آس ــا کری ــدور ب ــن کری ــت. ای اس
می گیــرد. برخــالف کریــدور فراخــزر، کریــدور چین-اســیا مرکزی-غــرب آســیا  در ســند جــاده ابریشــم نیــز مــورد تأکیــد 
ــه ترکیــه  ــران، ب قــرار گرفتــه اســت. احتمــاال نافرجامــی برجــام و ابهــام گســترش یابنده در مــورد اقتصــاد سیاســی ای
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ــا بــه کانــون ترانزیتــی در ابتــکار "کمربنــد و راه" تبدیــل شــود.  فرصــت می دهــد ت

سفر وزیر اقتصاد اسراییل به ترکیه 

در تــداوم رونــد رو بــه بهبــود روابــط اســراییل و ترکیــه، وزیــر اقتصــاد و صنعــت اســرائیل بــرای نخســتین بــار از ســال 
2009 بــه ترکیــه ســفر کــرد. از زمــان ســفر رئیــس جمهــور اســراییل بــه آنــکارا در مــارس گذشــته، ســفارت اســراییل 
در آنــکارا و کنســولگری آن در اســتانبول بــه طــور قابــل توجهــی ارتباطــات خــود را بــا وزارتخانه هــا ی دولــت ترکیــه و 
بــا نهادهــای تجــاری محلــی افزایــش داده انــد. دیپلمات هــای اســرائیلی مجموعــه ای از جلســات را بیــن وزیــر اقتصــاد 
ــگ  ــه هماهن ــدی ترکی ــه و شــرکت ها ی کلی ــدگان ریاســت جمهــوری ترکی ــه، نماین و صنعــت اســراییل و وزرای ترکی
ــوآوری و  ــکاری در ن ــترش هم ــاوری، گس ــا ی فن ــا  در زمینه ه ــورد همکاری ه ــن در م ــا طرفی ــن دیداره ــد. در ای کردن
صنعــت اســتارت آپ، همــکاری در کســب و کارهــای کوچــک و متوســط   و دعــوت از هیئت هــا ی تجــاری ترکیــه بــرای 
بازدیــد از اســرائیل از جملــه فروشــگاه ها ی زنجیــره ای خرده فروشــی ترکیــه گفتگــو کردنــد. طرفیــن دربــاره برگــزاری 
ــورد  ــرای بحــث در م ــی ب ــن دولت ــی بی ــوان چارچوب ــه عن ــه، ب ــس اقتصــادی مشــترک اســرائیل و ترکی مجــدد کنفران
مســائل تجــاری دوجانبــه، بحــث کردنــد؛ شــایان ذکــر اســت کــه ایــن کنفرانــس تــا ســال 2009 بــه صــورت دوســاالنه 
ــراییل  ــات اس ــت. مقام ــده اس ــف ش ــزاری آن متوق ــط برگ ــی رواب ــل تیرگ ــه دلی ــگام ب ــا از آن هن ــد، ام ــزار می ش برگ
معتقدنــد تمدیــد کنفرانــس مشــترک اقتصــادی بــرای اولیــن بــار در 13 ســال گذشــته، "یــک نقطــه عطــف مهــم در 
ــر از ســاختار  ــن کنفرانــس بخشــی جدایی ناپذی ــود. ای افزایــش حجــم تجــارت و ایجــاد فرصت هــا ی شــغلی خواهــد ب
ــق  ــد از طری ــس می توان ــن کنفران ــج اســت". ای ــرای تروی ــات اقتصــادی اســت کــه اســراییل در حــال تــالش ب توافق
ــد  ــن می توان ــد. همچنی ــترش ده ــهیل و گس ــارت را تس ــا، تج ــازی کااله ــل و استانداردس ــا ی متقاب ــش تعرفه ه کاه
ــای  ــایر رویداده ــا  و س ــزاری کنفرانس ه ــاری، برگ ــا ی تج ــل هیئت ه ــزام متقاب ــق اع ــادی را از طری ــکاری اقتص هم

مشــترک، تشــویق کنــد.
حتــی زمانــی کــه تنش هــا ی دیپلماتیــک بــه باالتریــن حــد خــود رســیده بــود، روابــط تجــاری اســرائیل و ترکیــه در 
طــول ایــن ســال ها  ادامــه داشــته اســت. بــا ایــن حــال در ماه هــا ی اخیــر و در پیامــد بهبــود روابــط سیاســی، تجــارت 
دوجانبــه افزایــش یافتــه اســت. بــر مبنــای آمارهایــی کــه در رســانه ها ی اســراییل منتشــر شــده، بیــش از دو میلیــون 

اســرائیلی در مــاه ســپتامبر بــه خــارج از کشــور ســفر کرده انــد و ترکیــه، یکــی از مقاصــد اصلــی آنهــا بــوده اســت. 
ــیل  ــن رو پتانس ــتند و از ای ــر هس ــل یکدیگ ــه، مکم ــرائیل و ترکی ــاد اس ــه اقتص ــد ک ــد دارن ــراییلی تأکی ــات اس مقام
ــا تغییــرات  آب و  ــان، "همــکاری در زمینــه مقابلــه ب زیــادی بــرای تقویــت تجــارت دوجانبــه وجــود دارد. از منطــر آن
هوایــی، مــورد عالقــه هــر دو کشــور اســت. همیــن امــر در مــورد انرژی هــا ی تجدیدپذیــر، تصفیــه آب، مدیریــت آب 
و امنیــت غذایــی نیــز صــادق اســت. افــزون بــر ایــن، همــکاری در حــوزه فناورهــای انقــالب چهــارم صنعتــی، علــوم 
ــرآورد مقامــات اســراییلی از  ــز از ظرفیت هــا ی مهــم همــکاری طرفیــن اســت. "در مجمــوع، ب زیســتی و بهداشــت نی
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ایــن ســفر مثبــت بــوده اســت. آنــان تأکیــد کرده انــد کــه هــر دو طــرف، بــه برگــزاری کنفرانــس مشــترک اقتصــادی 
ــای بســیاری  ــه اســت و کوشــش ه ــم اقتصــادی مواج ــا بحــران عظی ــه ب ــد هســتند. ترکی ــت، عالقه من در اســرع وق
بــرای بازســازی  روابــط اقتصــادی خــود در خاورمیانــه کــه در پیامــد بهــار عربــی و تنــش بــا اســراییل آســیب هــای 
جــدی دیــده اســت صــورت مــی دهــد. از دیگــر ســو اســراییل در ســال هــای اخیــر بــر گســترش روابــط اقتصــادی بــا 

کشــورهای خاورمیانــه تمرکــز بیشــتری یافتــه اســت.

لغو روادید میان امارات و ژاپن 

ــه زودی  ــاع امــارات متحــده عربــی ب ــد. در ایــن قالــب، اتب ژاپــن و امــارات یــک موافقتنامــه لغــو روادیــد امضــا کردن
ــرای  ــد ب ــی می توانن ــر، شــهروندان امارات ــد. از اول نوامب ــن ســفر کنن ــه ژاپ ــزا ب ــه دریافــت وی ــاز ب ــدون نی ــد ب می توانن
ــا 30 روز اقامــت داشــته باشــند. وزارت امــور  ــه ژاپــن ســفر کننــد و ت ــا تجــاری، بــدون ویــزا ب مقاصــد گردشــگری ی
خارجــه امــارات در بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه هــدف از ایــن قــرارداد، تقویــت تجــارت و ســرمایه گذاری دوجانبــه اســت. 

ــزا دریافــت کننــد. ــه امــارات وی ــدو ورود ب از دیگــر ســو، شــهروندان ژاپنــی می تواننــد در ب
امــارات متحــده عربــی، "شــراکت اســتراتژیک" را در سیاســت خارجــی خــود در اولویــت قــرار داده و در ایــن راســتا بــه 
برخــی کشــورهای آســیایی از جملــه ژاپــن چشــم دوختــه اســت. صــادرات ژاپــن در ســال 2020 بــه امــارات، بالــغ بــر 
۶.1 میلیــارد دالر بــوده کــه عمدتــًا شــامل خــودرو بــوده اســت. از دیگــر ســو، صــادرات امــارات بــه ژاپــن 15.2 میلیــارد 
ــارات متحــده  ــه اســت. شــایان توجــه اســت کــه ام ــر می گرفت ــًا نفــت و مــواد شــیمیایی را در ب ــوده کــه عمدت دالر ب

عربــی، قوی تریــن پاســپورت جهــان را بــا امــکان ســفر بــدون ویــزا بــه بیــش از 175 کشــور دارد.

داده ها ی تازه 

عربستان در صدر گروه 20 

ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه )OECD(، در گــزارش ســاالنه خــود بــا عنــوان "چشــم انداز اقتصــادی جهانــی 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــی، تولی ــاد جهان ــش روی اقتص ــدی پی ــا ی کلی ــم چالش ه ــرد: "علیرغ ــالم ک OECD 2022" اع
ــرخ  ــن ن ــا ای عربســتان در ســال 2022، رشــد 9.9 درصــدی و در ســال 2023، رشــد ۶ درصــدی را خواهــد داشــت. ب

رشــد، عربســتان در صــدر اقتصادهــای گــروه 20 قــرار خواهــد گرفــت. 

چشم انداز اقتصاد افغانستان از منظر بانک جهانی 

اخیــرا بانــک جهانــی در گزارشــی اعــالم کــرد کــه مــردم افغانســتان بــا کاهــش قابــل توجــه درآمــد مواجــه شــده اند. 
ــا 19 درصــد  ــن 1۶ ت ــن اســت بی ــال 2022 ممک ــتان در س ــی افغانس ــی واقع ــص داخل ــد ناخال ــاس، تولی ــن اس ــر ای ب
کاهــش یابــد و حتــی رشــد پاییــن آن بــدون ایجــاد هیــچ افزایشــی در تولیــد ناخالــص داخلــی بــه مــدت 2 ســال ادامــه 

پیــدا کنــد.
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از منظــر بانــک جهانــی، افغانســتان به ویــژه در برابــر افزایــش قیمــت مــواد غذایــی آســیب پذیر اســت. زیــرا وابســتگی 
ــر افزایــش قیمــت ســوخت،  ــوب آســیا در براب ــه جن ــد تمامــی کشــورهای منطق ــدم دارد. هرچن ــه واردات گن ــادی ب زی
آســیب پذیر هســتند، امــا ایــن امــر بیشــترین تأثیرگــذاری را بــر روی افغانســتان بــه همــراه داشــته اســت، زیــرا ایــن 
ــر  ــی می شــود. ب ــی تلق ــا ی نفت ــص فرآورده ه ــدگان خال ــوان واردکنن ــه عن ــود، ب ــه حجــم اقتصــاد خ کشــور نســبت ب
اســاس ایــن گــزارش، تخمیــن زده می شــود کــه بیــش از 90 درصــد از جمعیــت افغانســتان بــه غــذای کافــی دسترســی 
ندارنــد. بــر اســاس اعــالم بانــک جهانــی، تــورم مــواد غذایــی در مــاه جــوالی در افغانســتان بــه 25 درصــد رســید و 
ناامنــی غذایــی نیــز بــه دلیــل کاهــش درآمــد، افزایــش یافتــه اســت. عــالوه بــر ایــن، بــه دلیــل تعطیلــی کارخانه هــا، 
فرصت هــای شــغلی کاهــش پیــدا کــرده کــه ایــن وضعیــت، مطمئنــًا می توانــد بــر امنیــت غذایــی تأثیــر منفــی برجــای 

بگــذارد.
ــه پاکســتان  ــوه افغانســتان از اواخــر ســال 2021 ب ــی، صــادرات زغــال ســنگ و می ــک جهان ــزارش بان ــر اســاس گ ب
ــا  ــود بخشــد و ب ــراز تجــاری خــود را بهب ــا ت ــرده اســت ت ــه افغانســتان کمــک ک ــر ب ــن ام ــه اســت؛ ای ــش یافت افزای
ــه  ــز از دسترســی ب افزایــش دریافــت عــوارض و مالیــات، درآمــد خــود را افزایــش دهــد؛ در عیــن حــال، پاکســتان نی
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــتان نش ــت پاکس ــای دول ــرد. برآورده ــود می ب ــود س ــایگی خ ــط همس ــنگ در محی ــال س زغ
ــارد دالر  ــه جــای واردات از آفریقــای جنوبــی، ســاالنه حــدود 2 میلی ــا جایگزینــی زغــال ســنگ افغانســتان ب کشــور ب
صرفه جویــی خواهــد کــرد. شــاید یکــی از مهمتریــن نتایــج تســلط طالبــان بــر افغانســتان بــرای اســالم آبــاد، همیــن 

ــارد دالری پاکســتان باشــد.  ــه 2 میلی صرف
ــداوم زوال  ــتان و ت ــی افغانس ــص داخل ــد ناخال ــا 19 درصــدی تولی ــع کاهــش 1۶ ت ــه در واق ــت آنک ــز اهمی ــه حائ نکت
ــران در 20  ــی ای ــای صادرات ــن بازاره ــی از مهمتری ــن یک ــای از دســت رفت ــه معن ــی، ب ــال ها ی آت اقتصــادی آن در س

ســال گذشــته اســت.
 


