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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 و  ــط روان ــف از تحــوالت در محی ــو کشــور به صــورت مضاع ــر س ــیده اســت و از دیگ ــر رس ــای اخی ــزان در دهه ه می
ــا  ــی"، ب ــش تحــوالت تجــارت جهان ــای "پای ــود. سلســله گزارش ه ــر می ش ــل متأث ــی اقتصــاد سیاســی بین المل عملیات
هــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک ایــران، در 
دوالیــه جهانــی و منطقه ــای 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.



6 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

تحوالت جهانی 

هشدار در مورد آینده امنیت غذایی 

بــر اســاس گــزارش جدیــدی کــه اخیــرا توســط ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائو( منتشــر شــد، تخمیــن زده 
می شــود هزینــه واردات مــواد غذایــی جهــان در ســال 2022 بــه 1.94 تریلیــون دالر افزایــش یابــد کــه باالتــر از برآوردهای 
قبلــی اســت. گــزارش چشــم انــداز کــه دو بــار در ســال منتشــر می شــود، بررســی هایی از رونــد عرضــه و تقاضــای مــواد 
غذایــی عمــده جهــان از جملــه غــات، محصــوالت روغنــی، شــکر، گوشــت، لبنیــات و ماهــی ارائــه می دهــد. همچنیــن 

بــه رونــد نــرخ حمــل و نقــل دریایــی مــواد غذایــی می پــردازد. 

ــه ســطح  ــو، باالتریــن رکــورد و افزایــش 10 درصــدی را نســبت ب ــد ارائه شــده در چشــم انداز غــذای فائ پیش بینــی جدی
بی ســابقه ســال 2021 نشــان می دهــد؛ اگرچــه انتظــار مــی رود ســرعت ایــن افزایــش در واکنــش بــه قیمت هــای باالتــر 
غــذا در جهــان و کاهــش ارزش ارزهــای دیگــر در برابــر دالر آمریــکا کاهــش یابــد. هــر دو متغیــر مــورد اشــاره، بــر قــدرت 

خریــد کشــورهای واردکننــده و متعاقبــاً بــر حجــم مــواد غذایــی وارداتــی تأثیــر می گذارنــد.

ــل قیمت هــای  ــه دلی ــد اســت کــه بیشــتر ب ــه کشــورهای پردرآم ــوط ب ــه واردات مرب بخــش عمــده ای از افزایــش هزین
جهانــی باالتــر اســت؛ در حالــی کــه انتظــار مــی رود حجــم نیــز افزایــش یابــد. گروه هــای کشــورهای آســیب پذیر اقتصــادی 
بیشــتر تحــت تأثیــر قیمت هــای باالتــر قــرار می گیرنــد. بــرای مثــال، انتظــار مــی رود مجمــوع هزینــه واردات مــواد غذایــی 
بــرای گــروه کشــورهای کم درآمــد تقریبــاً بــدون تغییــر باقــی بمانــد؛ حتــی پیش بینــی می شــود کــه از نظــر حجمــی، بــا 
کاهــش 10 درصــدی مواجــه شــود. ایــن امــر نشــان دهنده مشــکل رو بــه رشــد دسترســی بــه مــواد غذایــی بــرای ایــن 

کشــورها اســت.

در گــزارش فائــو هشــدار داده شــده اســت: »اینهــا نشــانه های هشــداردهنده ای از منظــر امنیــت غذایــی هســتند و حکایــت 
از ایــن دارنــد کــه واردکننــدگان بــرای تأمیــن مالــی افزایــش هزینه هــای بین المللــی خــود بــا مشــکل مواجــه هســتند و 

بــه طــور بالقــوه، حاکــی از پایــان انعطاف پذیــری آنهــا در برابــر قیمت هــای بین المللــی باالتــر اســت.

گــزارش چشــم انداز غــذا کــه الگوهــای تجــارت مــواد غذایــی را بــر اســاس گروه هــای غذایــی تحلیــل می کنــد، هشــدار 
ــف  ــه واردات در کل طی ــاال، ب ــد ب ــا درآم ــااًل آشــکارتر می شــوند و کشــورهای ب ــه تفاوت هــای موجــود احتم می دهــد ک
ــر روی کاالهــای  ــده ای ب ــه طــور فزاین ــی کــه مناطــق در حــال توســعه ب ــد؛ در حال ــه می دهن ــی ادام محصــوالت غذای
ــی  ــدوق بین الملل ــی توســط صن ــک پنجــره شــوک غذای ــب ی ــو از تصوی ــه، فائ ــن زمین ــد. در ای ــز می کنن اساســی تمرک
پــول - کــه عمدتــاً بــر اســاس پیشــنهاد تســهیات تامیــن مالــی واردات مــواد غذایــی فائــو اســت - به عنــوان گام مهمــی 

ــار افزایــش هزینه هــای واردات مــواد غذایــی در میــان کشــورهای کم درآمــد، اســتقبال کــرده اســت. ــرای کاهــش ب ب
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گــزارش چشــم انداز غــذا همچنیــن هزینه هــای جهانــی بــرای نهاده هــای کشــاورزی وارداتــی از جملــه کــود را ارزیابــی 
می کنــد. پیش بینــی می شــود هزینــه واردات کودهــای شــیمیایی در پهنــه جهانــی در ســال 2022 بــه 424 میلیــارد دالر 

افزایــش یابــد کــه 48 درصــد نســبت بــه ســال قبــل و 112 درصــد نســبت بــه ســال 2020 افزایــش می یابــد.

هزینه هــای باالتــر بــرای انــرژی و کــود وارداتــی نقــش مهمــی در افزایــش قیمــت پیش بینــی شــده مــواد غذایــی دارد. 
ــا درآمــد متوســط و   پاییــن،  ــرای حســاب های جــاری کشــورهای کــم درآمــد و ب ــه واردات مرتبــط هســتند و ب هــر دو ب
فشــار ایجــاد می کننــد. در نتیجــه، برخــی از کشــورها ممکــن اســت مجبــور بــه کاهــش کاربردهــای نهــاده شــوند کــه 
تقریبــاً بــه طــور اجتناب ناپذیــری منجــر بــه کاهــش بهــره وری کشــاورزی و در دســترس بــودن کمتر مــواد غذایــی در درون 
ایــن کشــورها می شــود. بــه گفتــه فائــو، »پیامدهــای منفــی بــر تولیــد کشــاورزی جهانــی و امنیــت غذایــی« احتمــاال تــا 

ســال 2023 ادامــه خواهــد داشــت.

از منظــر ایــن گــزارش، بــا وجــود آنکــه عرضــه اکثــر ایــن کاالهــای اساســی در ســطح رکــورد یــا نزدیــک بــه آن قــرار 
دارد، امــا عوامــل متعــددی حکایــت از تنگنــای بازارهــا در ماه هــای پیــش رو دارد. پیش بینــی می شــود کــه تولیــد جهانــی 
گنــدم در ســال 23-2022 بــه رکــورد 784 میلیــون تــن برســد کــه بــا بهبــود قابــل توجــه محصــول در کانــادا و فدراســیون 
روســیه مرتبــط اســت. ایــن امــر بایــد ذخایــر جهانــی گنــدم را بــه ســطح بی ســابقه ای برســاند؛ اگرچــه گــزارش اشــاره 
می کنــد کــه انتظــار مــی رود کــه در چیــن و فدراســیون روســیه انباشــت بیشــتر صــورت گیــرد؛ در حالــی کــه پیش بینــی 

می شــود ســطح ذخایــر در بقیــه نقــاط جهــان 8 درصــد کاهــش یابــد.

ــه دلیــل کاهــش موجــودی در کشــورهای بــزرگ در پــی کاهــش پیش بینی شــده تولیــد،  گــزارش پیش بینــی می کنــد ب
ــد  ــود تولی ــی می ش ــد. پیش بین ــش یاب ــال 2013 کاه ــود از س ــطح خ ــن س ــه پایین تری ــت ب ــه  درش ــات دان ــر غ ذخای
جهانــی غــات بــه اســتثنای گنــدم و برنــج بــا 2.8 درصــد کاهــش در ســال 2022 بــه 1467 میلیــون تــن برســد؛ در حالــی 
ــج  ــی برن کــه احتمــااًل در ســال 23-2022 نیــز کاهــش خواهــد یافــت. همچنیــن پیش بینــی می شــود کــه تولیــد جهان
در ســطح متوســط  باقــی بمانــد کــه بــه دلیــل ســطوح زیــر کشــت در آســیا و بهبــود تولیــد در آفریقــا حــادث خواهــد شــد. 
ــه باالتریــن حــد خــود برســد و انتظــار  پیش بینــی می شــود کــه تولیــد جهانــی دانه هــای روغنــی در ســال 23-2022 ب

مــی رود کــه افزایــش تولیــد ســویا و کلــزا، کاهــش احتمالــی تولیــد دانــه آفتابگــردان را جبــران کنــد.

ــد در  ــه تولی ــود قابل توج ــرای بهب ــارات ب ــه انتظ ــه ب ــا توج ــکر ب ــی ش ــد جهان ــه تولی ــود ک ــی می ش ــن پیش بین همچنی
برزیــل، چیــن و تایلنــد افزایــش یابــد؛ در حالــی کــه مصــرف، بــا ســرعت کمتــری در حــال رشــد اســت. انتظــار مــی رود 
تولیــدات جهانــی گوشــت و لبنیــات در ســال 2022 بــه میــزان متوســطی افزایــش یابــد؛ در حالــی کــه انتظــار مــی رود کل 

ــد.  ــی 1.2 درصــد افزایــش یاب ــروری در ســطح جهان تولیــدات شــیات و آبزی پ
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اتحادیه اروپا 70 میلیارد دالر دارایی روسیه را مسدود کرد

اخیــرا اتحادیــه اروپــا اعــام کــرد کــه حــدود 68 میلیــارد یــورو )70 میلیــارد دالر( از دارایــی روســیه توســط ایــن اتحادیــه 
مســدود شــده اســت. بخــش عمــده امــوال مســدود شــده روســیه در بلژیــک و بــه ارزش 50 میلیــارد یــورو )51 میلیــارد 
دالر( و همچنیــن 5.5 میلیــارد یــورو )5.7 میلیــارد دالر( در لوکزامبــورگ اســت. ایــن دو کشــور بــه همــراه ایتالیــا، آلمــان، 

ایرلنــد، اتریــش و فرانســه، بیــش از 90 درصــد از دارایی هــای مســدود شــده را در اختیــار دارنــد. 

کمیســیون اروپــا مدت هاســت بــرای تصویــب قانونــی جهــت جــرم انــگاری فــرار از تحریم هــا در اتحادیــه اروپــا تــاش 
می کنــد. چنیــن اقدامــی بــه کشــورهای عضــو اجــازه می دهــد تــا در صــورت محکومیــت جنایــی، دارایی هــای مســدود 
شــده روســیه را مصــادره کننــد. اوکرایــن  بارهــا از متحــدان غربــی خــود درخواســت کــرده تــا از امــوال ضبط شــده روســیه 
در جهــت بازســازی اوکرایــن اســتفاده کننــد؛ هــر چنــد کــه چنیــن تصمیمــی تاکنــون اتخــاذ نشــده اســت.در اوایــل ســال 
جــاری، روســیه تخمیــن زده بــود کــه نزدیــک بــه 300 میلیــارد دالر از ذخایــر ارزی ایــن کشــور توســط کشــورهای غربــی 

مســدود شــده اســت و از ایــن اقــدام انتقــاد کــرد. روســیه ایــن توقیــف را اساســاً دزدی مــی دانــد.

چین بریتانیا را به نقض قوانین تجارت بین المللی متهم کرد

ــاوری  ــرکت فن ــک ش ــه Wingtech Technology - ی ــا ب ــی بریتانی ــتراتژی صنعت ــرژی و اس ــارت، ان ــرا وزارت تج اخی
متعلــق بــه چیــن - دســتور داد تــا 86٪ ســهام خــود را در Newport Wafer Fab، بزرگتریــن تولیــد کننــده ریزتراشــه 
بریتانیــا مســتقر در نیوپــورت ولــز، واگــذار کنــد. قــرارداد Wingtech در جــوالی 2021 تکمیــل شــد و قیمتــی معــادل 75 
میلیــون دالر داشــت. پــس از مداخلــه اخیــر دولــت بریتانیــا بــرای ملغــی کــردن فــروش بزرگتریــن تولیدکننــده ریزتراشــه 
ایــن کشــور بــه یــک شــرکت چینــی بــه دلیــل نگرانــی هــای مرتبــط بــا »امنیــت ملــی«، چیــن دولــت بریتانیــا را بــه 
نقــض قوانیــن تجــارت بین المللــی متهــم کــرد. ایــن اقــدام بریتانیــا بیــش از یــک ســال پــس از تکمیــل معاملــه انجــام 
می شــود. وزارت امــور خارجــه چیــن، ایــن اقــدام را محکــوم کــرد و تاکیــد کــرد کــه بریتانیــا بایــد "بــه حقــوق و منافــع 

ــه و بــدون تبعیــض" را فراهــم آورد. مشــروع شــرکت های چینــی احتــرام بگــذارد" و "تجــارت عادالن

از منظــر چیــن، بریتانیــا مفهــوم امنیــت ملــی را بیــش از حــد گســترش داده و از قــدرت دولتــی بــرای مداخلــه مســتقیم 
در همــکاری و ســرمایه گذاری عــادی یــک شــرکت چینــی در بریتانیــا ســوء اســتفاده کــرده اســت«. ایــن اقــدام حقــوق 
ــازار و قوانیــن تجــارت بین المللــی را نقــض می کنــد کــه بریتانیــا  و منافــع قانونــی شــرکت مربوطــه و اصــول اقتصــاد ب

ــد.« ــت می کن ــا حمای ــه از آن ه ــی اســت ک ــا مدع مدت ه

ــروش، »ضــروری و  ــه ماســبق ف ــو، عطــف ب ــه دســتور لغ ــس مدعــی اســت ک ــت انگلی ــه دول ــی اســت ک ــن در حال ای
متناســب بــرای کاهــش خطــر امنیــت ملــی« بــوده و ایــن معاملــه می توانــد »فنــاوری و دانــش فنــی« را در اختیــار شــرکت 
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چینــی قــرار دهــد کــه ممکــن اســت »توانایی هــای بریتانیــا را تضعیــف کنــد«.

شــایان ذکــر اســت کــه ایــن تصمیــم لنــدن، بــر اســاس قانــون جدیــد امنیــت ملــی و ســرمایه گذاری صــادر شــده اســت؛ 
قانونــی کــه در ژانویــه اجرایــی شــد؛ ایــن، دومیــن بــار اســت کــه دولــت بریتانیــا بــرای جلوگیــری از معاملــه بــا یــک 
 Super شــرکت چینــی مداخلــه می کنــد. در مــاه آگوســت نیــز مقامــات تجــاری فــروش یــک شــرکت فنــاوری بریتانیــا بــه
Orange HK Holding Ltd، شــرکتی مســتقر در هنــگ کنــگ را رد کردنــد و ادعــا کردنــد کــه نرم افــزار تولیــد شــده 
توســط ایــن شــرکت انگلیســی می توانــد بــرای ایجــاد قابلیت هــای »دفاعــی یــا فناورانــه« مــورد بهره گیــری قــرار بگیــرد.

بریتانیا ممنوعیت واردات طالی روسیه را توسعه داد

اخیــرا بریتانیــا ممنوعیــت واردات طــای روســیه را گســترش داده اســت. بــر اســاس ایــن ســند، »واردات طــا از مبــدأ 
روســیه و از تاریــخ 29 اکتبــر 2022 بــه بعــد، ممنــوع  شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، ممنوعیــت شــامل طــای فرآوری شــده 
ــر  ــد نیــز می شــود. همچنیــن ب ــه بعــد از مبــدأ روســیه طــا وارد کرده ان در کشــورهای ثالثــی کــه از 21 ژوئیــه 2022 ب
اســاس ایــن مقــررات، ارائــه کمک هــا ی فنــی، خدمــات مالــی و وجــوه یــا خدمــات داللــی کــه بــه واردات ایــن گونــه 

ــد. ــوع می باش ــز ممن ــود نی ــوط می ش ــده مرب ــا طــای فرآوری ش ــا ی ــرات ط جواه

مقــررات جدیــد، از اول ژانویــه 2023 الزم االجــرا خواهــد بــود. هــر چنــد کــه در ایــن ســند، اســتثناهایی نیــز ذکــر شــده 
اســت؛ بــه عنــوان مثــال در مــواردی کــه اقامــی بــه منظــور اســتفاده شــخصی یــا برخــوردار از مجــوز خاصــی کــه اجــازه 

ورود بــه بریتانیــا را پیــدا مــی کننــد از ممنوعیــت مســتثنی هســتند. 

شــایان ذکــر اســت کــه در ابتــدای تابســتان ســال جــاری، کشــورهای بریتانیــا، آمریــکا، ژاپــن و کانــادا بــه عنــوان بخشــی 
ــوع  ــن، واردات طــای روســیه را ممن ــن کشــور در اوکرای ــه جنــگ ای ــه مســکو در واکنــش ب از تحریم هــای غــرب علی
اعــام کردنــد. ایــن تحریــم در واقــع شــامل واردات طــای تــازه اســتخراج و پاالیــش شــده می شــد، امــا شــامل طــای 
صادراتــی روســیه یــا محصــوالت طایــی بــا منشــأ ایــن کشــور نمی شــد کــه اصاحیــه اخیــر، آنهــا را نیــز در برمی گیــرد.

تحوالت منطقه ای 

قرارداد 60 میلیارد دالری قطر و چین 

اخیــرا شــرکت "قطــر انــرژی" قــراردادی 27 ســاله بــه ارزش 60 میلیــارد دالر بــرای تامیــن گاز طبیعــی مایــع )LNG( بــا 
ســینوپک چیــن امضــا کــرده اســت کــه طوالنی تریــن قــرارداد LNG تاکنــون بــه شــمار مــی رود. در قالــب ایــن قــرارداد، 

4 میلیــون تــن گاز مایــع بــه مــدت 27 ســال بــه چیــن صــادر خواهــد شــد.

قطرانــرژی در اوایــل ســال جــاری، پنــج قــرارداد بــرای توســعه تــوان تولیــد و صــادرات خــود را بــا شــرکای مختلــف امضــا 
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کــرد. ایــن قراردادهــا  ظرفیــت مایع ســازی گاز قطــر را از 77 میلیــون فعلــی تــا ســال 2027 بــه 126 میلیــون تــن در ســال 
افزایــش می دهــد. قطــر اعــام کــرده اســت کــه مذاکــرات بــا ســایر خریــداران در چیــن و اروپــا کــه می خواهنــد امنیــت 

عرضــه داشــته باشــند، ادامــه دارد.

قطــر در حــال حاضــر بزرگتریــن صادرکننــده LNG در جهــان اســت. پــروژه توســعه میــدان شــمالی موقعیــت ایــن کشــور 
را بــه شــدت  تقویــت خواهــد کــرد و بــه تضمیــن عرضــه بلندمــدت گاز بــه اروپــا و آســیا کمــک می کنــد.

ــکا  ــد خــروج آمری ــا قطــر امضــا کــرده اســت کــه در پیام ــرارداد صــادرات ال ان جــی را ب ــن ق ــی بزرگتری ــن در حال چی
ــی  ــارس جنوب ــاز 11 پ ــعه ف ــرای توس ــارد دالری ب ــرارداد 5 میلی ــن کشــور از ق ــی ســی ای ــام شــرکت ســی ان پ از برج
خــارج شــد. علیرغــم ســر و صداهــای بســیار در مــورد همــکاری راهبــردی 25 ســاله ایــران و چیــن، پکــن توجهــی بــه 
ــه دنیــال فرصــت اســت.  ــران ب ــداده اســت و در کشــورهای رقیــب ای ــران نشــان ن ــرژی ای ســرمایه گذاری در صنعــت ان
روشــن اســت کــه تحریم هــای شــدید و نااطمینانــی فزاینــده در اقتصــاد سیاســی ایــران مهمتریــن عامــل عــدم تمایــل 
ــرمایه گذاری  ــر و س ــا قط ــد گازی ب ــرارداد جدی ــت. ق ــران اس ــرژی ای ــاخت های ان ــرمایه گذاری در زیرس ــه س ــن ب چی
گســترده چیــن در پروژه هــای نفتــی کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس و نیــز عــراق نشــان می دهــد کــه منطــق اقتصــادی 
ــزرگ ایــن کشــور و حکومــت آن حاکــم اســت. چیــن روی کاغــذ در مــورد گســترش  ــار شــرکت های دولتــی ب ــر رفت ب
روابــط اقتصــادی بــا ایــران تمایــل زیــادی نشــان می دهــد امــا در عرصــه عمــل ایــران در رادار ســرمایه گذاری چیــن قــرار 

ــه ایــن وضعیــت  اســت.  ــا قطــر تازه تریــن نمون ــدارد. قــرارداد عظیــم ب ن

سرمایه گذاری7 میلیارد دالری آرامکو عربستان در کره جنوبی

اخیــرا محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد عربســتان ســعودی، بــا هــدف تقویــت همکاری هــای انــرژی، دفاعــی و ســرمایه گذاری 
ــان ســفر  ــی عربســتان ســعودی در جری ــن راســتا، شــرکت نفــت دولت ــی ســفر کــرد.در همی ــه کــره جنوب ــا ســئول، ب ب

شــاهزاده محمــد بــن ســلمان، از ســرمایه گذاری بــزرگ خــود در کــره جنوبــی خبــر داد.

آرامکــو 7 میلیــارد دالر در یــک "کراکــر بخــار"1 پتروشــیمی کــره جنوبــی ســرمایه گذاری خواهــد کــرد. این ســرمایه گذاری 
کــه پــروژه شــاهین نــام دارد، بزرگتریــن ســرمایه گذاری آرامکــو در کــره جنوبــی بــه شــمار مــی رود. ایــن پــروژه، در یــک 
ســایت متعلــق بــه شــرکت انــرژی کــره جنوبــی S-Oil  احــداث خواهــد شــد. پیــش بینــی می شــود کــه ســاخت کراکــر 
اســتریم آرامکــو در ســال آینــده شــروع شــود و تــا ســال 2026 بــه پایــان برســد.کراکر بخــار بــا ســرمایه آرامکــو در کــره 
جنوبــی، اتیلــن و همچنیــن پروپیلــن، بوتادیــن و ســایر مــواد شــیمیایی تولیــد خواهــد کــرد. توجــه عربســتان ســعودی و 
آرامکــو بــه کــره جنوبــی، اتفــاق جدیــدی بــه شــمار نمــی رود؛ در مــاه ژانویــه، آرامکــو چندیــن قــرارداد بــا شــرکت های 
1- کراکــر بخــار، یــک تاسیســات پتروشــیمی اســت کــه هیدروکربن هــا را بــه هیدروکربن هــای ســبک تر ماننــد اتیلــن تجزیــه می کنــد کــه بــرای ســاخت بســیاری 

از اقــام روزمــره اســتفاده می شــود.
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انــرژی و صنعتــی کــره جنوبــی بــه امضــا رســاند.

از ســوی دیگــر، اخیــرا دولــت کــره جنوبــی نســبت بــه ســاخت یــک نیــروگاه هســته ای در عربســتان ســعودی ابــراز عاقه 
ــت. نموده اس

ترکیه  از بزرگترین شرکای تجاری روسیه 

تجــارت میــان مســکو و آنــکارا بــه ســرعت در حــال گســترش اســت و حجــم کاالهــای صادرشــده بــه روســیه در مــاه 
ســپتامبر بــه رکــورد ماهانــه 1.1 میلیــارد دالر رســیده اســت. براســاس داده هــا ی موسســه آمــار ترکیــه، ایــن حجــم، 2.3 

برابــر بیشــتر از مــاه مشــابه در ســال 2021 اســت.

داده هــا  نشــان می دهــد کــه در ســال 2021، ترکیــه در میــان کشــورهای عرضه کننــده کاال بــه روســیه، در رتبــه باالتــر از 
ایاالت متحــده، فرانســه، ژاپــن، لهســتان و ایتالیــا و در رتبــه یازدهــم قــرار گرفــت، امــا در تابســتان ســال جــاری در میــان 

پنــج صادرکننــده برتــر قــرار گرفــت.

جهــش اخیــر صــادرات ترکیــه بــه روســیه در مــاه ســپتامبر، ایــن کشــور را هم تــراز بــا آلمــان قــرار داده اســت. صــادرات 
آلمــان بــه روســیه در طــول مــاه مــی تــا آگوســت، بــه طــور متوســط حــدود 1.2 میلیــارد دالر در مــاه و 1.14 میلیــارد دالر 

در مــاه ســپتامبر بــوده اســت کــه کمــی کمتــر از ترکیــه اســت.

اگــر ترکیــه از آلمــان در صــادرات بــه روســیه پیشــی بگیــرد، پــس از چیــن و بــاروس، بــه ســومین صادرکننده بــزرگ کاال 
بــه روســیه تبدیــل خواهــد شــد. صــادرات چیــن بــه روســیه در مــاه ســپتامبر، حــدود 8 میلیــارد دالر بــود؛ صــادرات باروس 
در مــاه ژوئــن، بیــش از 2 میلیــارد دالر بــوده اســت. در حــال حاضــر رتبــه دو کشــور ترکیــه و آلمــان پــس از قزاقســتان قرار 

دارد کــه صــادرات آن بــه روســیه در مــاه اوت، 881 میلیــون دالر بــوده اســت )23 درصــد نســبت بــه جوالی(.

وزارت توســعه اقتصــادی روســیه در مــاه جــاری پیش بینــی کــرد کــه تجــارت دوجانبــه بــا ترکیــه در ســال 2022 بــه بیــش 
از 60 میلیــارد دالر افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. در اوایــل ســال جــاری، مســکو و آنــکارا نقشــه راه همــکاری اقتصــادی را 
امضــا کردنــد کــه بــر اســاس آن، حجــم تجــارت دوجانبــه آنهــا بــه 100 میلیــارد دالر در ســال خواهــد رســید. دو کشــور 
همچنیــن توافــق کردنــد کــه روبــل روســیه را بــه عنــوان ارز تســویه حســاب از جملــه بــرای پرداخــت هزینــه گاز طبیعــی 

روســیه اســتفاده کننــد.

کمک قطر و عربستان به اقتصاد بحران زده ترکیه 

بر اساس خبرهایی  که در رسانه های ترکیه منتشر شده است، مذاکراتی برای ورود منابع مالی  جدید از قطر به اقتصاد 
بحران زده ترکیه در حال انجام است که میزان آن می تواند به 10 میلیارد دالر برسد. پیش بینی می شود 3 میلیارد دالر از 
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این منابع تا پایان سال 2022 در قالب اوراق قرضه در اختیار ترکیه قرار گیرد. در سال های گذشته، بانک مرکزی ترکیه یک 
قرارداد سوآپ با بانک مرکزی قطر امضا کرد  که بخشی از این منابع در قالب این قراداد  انتقال پیدا می کند. 

از ســوی دیگــر، عربســتان ســعودی ایــن هفتــه اعــام کــرد کــه در مراحــل پایانــی مذاکــرات بــرای ســپرده گــذاری 5 
میلیــارد دالری در ترکیــه اســت. کمــک کشــورهای عربــی ثروتمنــد بــه ترکیــه در پیامــد تغییــر سیاســت هــای ترکیــه 
بویــژه در  قبــال عربســتان  صــورت مــی گیــرد. ترکیــه  در چنــد مــاه اخیــر بــر تغییــر سیاســت خاورمانــه ای خــود و نزدیک 

شــدن بــه عربســتان متمرکــز بــوده اســت. 

ترکیه طرح هاب گاز را تا پایان 2022 عملیاتی می کند

اخیــرا ایــده تبدیــل شــدن ترکیــه بــه هــاب بین المللــی گاز توســط مســکو ارائــه شــد کــه بــه ایــن کشــور اجــازه می دهــد 
ترانزیــت گاز را از خطــوط لولــه گاز آســیب دیــده نــورد اســتریم بــه منطقــه دریــای ســیاه تغییــر مســیر دهــد. ایــن ایــده 
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــرد ک ــح ک ــت و وی تصری ــرار گرف ــه ق ــور ترکی ــس جمه ــان، رئی ــب اردوغ ــورد اســتقبال رجــب طی م
می توانــد گاز روســیه را از طریــق کشــورش خریــداری کنــد. اخیــرا نیــز وزیــر انــرژی ترکیــه اعــام کــرد کــه ایــن کشــور 

طــرح توســعه یک هــاب توزیــع گاز طبیعــی در منطقــه غربــی ترکیــه را تــا پایــان ســال نهایــی خواهــد کــرد.

ایــن پیشــنهاد پوتیــن بــا تمجیــد از ترکیــه بــه عنــوان یکــی از "مطمئــن تریــن" شــرکا بــرای ترانزیــت ســوخت روســیه به 
اروپــا، همــراه بــود؛ وی خاطرنشــان کــرد کــه هــاب گاز نــه تنهــا بــه عنــوان یــک ســکوی توزیــع عمــل می کنــد، بلکــه 

می توانــد بــرای تعییــن قیمــت گاز و جلوگیــری از "سیاســی شــدن انــرژی" نیــز اســتفاده شــود. 

روســیه در حــال حاضــر حــدود 44 درصــد از گاز مصرفــی ترکیــه را پوشــش می دهــد و بــه گفتــه وزیــر انــرژی ترکیــه، 
آنــکارا نگرانــی ای در مــورد تامیــن انــرژی در زمســتان امســال نــدارد.

توافق 100 میلیارد دالری امارات و آمریکا

ایاالت متحــده و امــارات متحــده عربــی اخیــرا توافقنامــه ای را در زمینــه انــرژی پــاک بــه ارزش100 میلیــارد دالر امضــا 
کردنــد تــا در قالــب آن پروژه هــا ی انــرژی پــاک در امــارات متحــده عربــی، ایاالت متحــده و ســایر کشــورهایی کــه بعدتــر 
مشــخص می شــود، مــورد حمایــت قــرار گیــرد. هــدف تعییــن شــده، تولیــد 100 گیــگاوات بــرق از انــرژی پــاک اســت. در 

همیــن راســتا، دو کشــور همــکاری در بخش هــا ی زیــر را در دســتور کار خــود قــرار خواهنــد داد.

• نوآوری انرژی پاک

• زنجیره تامین
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• مدیریت کربن و متان

• راکتورهای هسته ای پیشرفته

• کربن زدایی

ایــن توافقنامــه در جریــان نمایشــگاه و کنفرانــس بیــن المللــی نفــت ابوظبــی، در پایتخــت امــارات بــا نــام ADIPEC، بــه 
امضــا رســید. ایــن نشســت بــر روی توســعه پایــدار بخش هــای نفــت و گاز و همچنیــن تقویــت منابــع انــرژی جایگزیــن 
به ویــژه هیــدروژن متمرکــز بــود. شــایان توجــه اســت کــه امــارات متحــده عربــی، انعقــاد چنیــن قراردادهــای مشــارکتی 
را در اولویــت سیاســت خارجــی خــود قــرار داده و در ســال جــاری، چندیــن قــرارداد تجــارت آزاد نیــز منعقــد کــرده اســت.

انعقــاد ایــن توافــق، حاکــی از تــداوم روابــط حســنه میــان امــارات و آمریــکا اســت کــه حتــی بــه دلیــل بــروز اختــاف بــر 
ســر کاهــش اخیــر تولیــد نفــت اوپــک پــاس، دســتخوش آســیب جــدی نشــده اســت؛ در حالــی کــه جــو بایــدن، رئیــس 
جمهــور ایاالت متحــده، علنــاً ایــن کارتــل را کــه امــارات یکــی از اعضــای آن اســت، بــه دلیــل کاهــش تولیــد نفــت در 
مــاه نوامبــر، مــورد انتقــاد قــرار داده اســت. جالــب آنکــه امــارات و ســایر اعضــای ایــن ائتــاف، علنــاً از عربســتان ســعودی 

حمایــت کــرده انــد.

توافق جدید اردن و اسراییل 

ــس  ــیه کنفران ــرژی در حاش ــر ان ــرارداد آب در براب ــرای پیشــبرد ق ــی )MOU( ب ــرا یادداشــت تفاهم ــرائیل و اردن اخی اس
Cop27 در شرم الشــیخ مصــر امضــا کردنــد. در قالــب ایــن تفاهــم، اردن یــک نیــروگاه خورشــیدی بــا ظرفیــت صــادرات 
600 مــگاوات انــرژی بــا هــدف صــادرات بــه اســرائیل خواهــد ســاخت. در مقابــل، اســرائیل 200 میلیــون متــر مکعــب آب 

شــیرین شــده را بــه اردن عرضــه خواهــد کــرد. امــارات متحــده عربــی و ایاالت متحــده از ایــن طــرح حمایــت کردنــد.

شــرکت دولتــی مصــدر امــارات قــرار اســت مزرعــه خورشــیدی را در اردن احــداث نمایــد. پــس از راه انــدازی، انتظــار می رود 
ــرژی  ــد. اســرائیل در ازای واردات ان ــد کن ــاز اســرائیل را تولی ــرژی مــورد نی ــا ســال 2030 دو درصــد از ان ــروگاه ت ــن نی ای
تولیــدی در ایــن مجتمــع، ســاالنه 180 میلیــون دالر بــه دولــت اردن و شــرکت اماراتــی پرداخــت خواهــد کــرد. ایــن اولیــن 
تفاهــم از ایــن دســت بیــن اســرائیل و اردن اســت. اگرچــه ایــن دو در ســال 1994 روابــط رســمی دیپلماتیــک برقــرار کردند 
و بــه مســائل امنیتــی و اقتصــادی پرداختنــد، امــا روابــط آنهــا عمدتــاً فــارغ از تعامــات اقتصــادی بــوده اســت. همــکاری 
بــا اســرائیل از لحــاظ تاریخــی باعــث واکنــش شــدید مــردم در اردن شــده اســت؛ کشــوری 10 میلیونــی کــه حــدود ســه 
میلیــون فلســطینی در آن زندگــی می کننــد. اردن یکــی از کم آب تریــن کشــورهای جهــان اســت. بــر مبنــای توافــق ســال 

1994، امــان در حــال حاضــر 55 میلیــون متــر مکعــب آب را از اســرائیل دریافــت می کنــد.
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امــارات متحــده عربــی بــه عنــوان حامــی و ســرمایه گذار در ایــن تفاهــم، یکــی از ســرمایه گذاران برتــر جهــان در زمینــه 
انــرژی ســبز اســت و در حــال حاضــر، بزرگتریــن پــارک خورشــیدی در جهــان را در خــود جــای داده اســت. 

اولین دور مذاکرات تجارت آزاد بحرین و  اسراییل

وزارت اقتصــاد اســرائیل اخیــرا اعــام کــرد کــه اســرائیل و بحریــن دور اول مذاکــرات بــر ســر توافقنامــه تجــارت آزاد را بــا 
موفقیــت بــه پایــان رســاندند. تیم هــای مذاکــره کننــده هفتــه گذشــته در منامــه، پایتخــت بحریــن دیــدار کردنــد. در بیانیــه 
ایــن وزارتخانــه آمــده اســت: دو طــرف دربــاره موضوعــات مختلفــی از جملــه تجــارت کاال، مقــررات و استانداردســازی، 

گمــرک، تجــارت خدمــات، تــدارکات دولتــی، تجــارت الکترونیــک و حمایــت از حقــوق مالکیــت معنــوی گفتگــو کردنــد. 

در صــورت دســتیابی بــه ایــن توافــق، ایــن دومیــن توافــق اســرائیل بــا یــک کشــور عربــی در دو ســال گذشــته و پــس از 
امضــای توافقنامــه ابراهیــم خواهــد بــود. دور بعــدی مذاکــرات کــه بــرای دســامبر برنامه ریــزی شــده اســت در اســراییل 
برگــزار خواهــد شــد. در ســال 2021، حجــم صــادرات اســرائیل بــه بحریــن بــه 3.8 میلیــون دالر رســید؛ در حالــی کــه 
واردات از ایــن کشــور خلیــج فــارس بــه اســراییل بــه 3.5 میلیــون دالر رســید. عــاوه بــر روابــط رو بــه رشــد تجــاری، 

بحریــن روابــط امنیتــی گســترده ای نیــز بــا اســراییل دارد. 

داده های تازه 

نیاز خاورمیانه به سرمایه گذاری 1 تریلیون دالری در انرژی های تجدیدپذیر تا 5302

ــه  ــی، ب ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــه ب ــه خاورمیان ــول، منطق ــی پ ــدوق بین الملل ــازه صن ــرآورد ت ــاس ب ــر اس ب
ســرمایه گذاری یــک تریلیــون دالری تــا افــق 2030 نیازمنــد اســت. ایــن بــرآورد، همزمــان بــا اجــاس تغییــرات اقلیمــی 

کــه در مصــر برگــزار شــد، ارائــه شــده اســت. 

ــد.  ــد کرده ان ــبز منعق ــرژی س ــزرگ ان ــای ب ــی قرارداده ــی کشــورهای عرب ــداد، برخ ــن روی ــزاری ای ــس از برگ ــی پ اندک
ــای  ــد انرژی ه ــرح تولی ــک ط ــی ی ــاخت و میزبان ــرای س ــارد دالری ب ــراردادی 2.5 میلی ــب ق ــعودی در قال ــتان س عربس
تجدیدپذیــر در خاورمیانــه طــی 10 ســال آینــده متعهــد شــده اســت. امــارات متحــده عربــی نیــز قــراردادی در زمینه توســعه 
ــز اعــام کــرده اســت کــه یکــی از بزرگتریــن نیروگاه هــای  ــا عمــان امضــا کــرده اســت. مصــر نی ــاک ب انرژی هــای پ

ــد.  ــعه می ده ــان را توس ــادی جه ب

امــارات متحــده عربــی کــه در حــال حاضــر ســومین تولیدکننــده بــزرگ نفــت خــام اوپــک بــه شــمار مــی رود، اولین کشــور 
خلیــج فــارس بــود کــه برنامه هــای خــود را بــرای رســیدن بــه انتشــار کربــن خالــص صفــر تــا ســال 2050 اعــام کــرد. 
عربســتان ســعودی و بحریــن نیــز از ایــن رونــد پیــروی کردنــد و اعــام کردنــد کــه قصــد دارنــد تــا ســال 2060، به کشــور 
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کربــن خنثــی تبدیــل شــوند. در همیــن راســتا، عمــان نیــز متعهــد شــده تــا ســال 2050 بــه ایــن موقعیــت دســت یابــد. 

ــه اهــداف کربن زدایــی مــورد حمایــت خــود  صنــدوق بین المللــی پــول دو مســیر را بــرای خاورمیانــه جهــت دســتیابی ب
پیشــنهاد کــرده اســت. حــذف تدریجــی تمــام یارانه هــای ســوخت طــی هشــت ســال آینــده، همــراه بــا وضــع مالیــات بــر 
کربــن بــه صــورت مرحلــه ای اســت کــه در قالــب آن  8 دالر بــه ازای هــر تــن CO2 در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن 
رویکــرد بــه ایــن مناطــق اجــازه می دهــد تــا بــه اهــداف انتشــار گازهــای گلخانــه ای 2030 بــدون ســرمایه گذاری اضافــی 

در انرژی هــای تجدیدپذیــر دســت یابنــد.

دستیابی عربستان به سودهای کالن 

آرامکــو، غــول نفتــی ســعودی، درآمــد خالــص ســه ماهــه ســوم ســال 2022 خــود را  42.4 میلیــارد دالر اعــام کــرده 
اســت. ایــن رقــم در ســه ماهــه اول، 39.5 میلیــارد دالر و در ســه ماهــه دوم 48.4 میلیــارد دالر بــود؛ ایــن در حالــی اســت 

کــه ســود آرامکــو در ســه ماهــه ســوم ســال 2021، 30.4 میلیــارد دالر بــود. 

ــده نگــر ســرمایه گذاری  ــاوری آین ــر روی فن ــن شــرکت بخــش مهمــی از ســود ناشــی از افزایــش قیمــت نفــت را ب ای
کــرده اســت. 

ــر توســعه  ــا تمرکــز ب در مــاه اکتبــر، ایــن غــول نفتــی یــک صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیــر 1.5 میلیــارد دالری را ب
پایــدار راه انــدازی کــرد. عــاوه بــر ایــن، آرامکــو در مــاه آوریــل، قصــد خــود مبنــی بــر حمایــت از یــک مرکــز تحقیقــات 
هــوش مصنوعــی در عربســتان ســعودی را اعــام کــرد. از ســوی دیگــر آرامکــو، بخشــی از شــرکت بــزرگ آمریکایــی  

Valvoline را در مــاه اوت خریــداری کــرده اســت.

کمک مالی 8 میلیون دالری عربستان سعودی به گینه

دیپلماســی اقتصــادی عربســتان بــه صورتــی فزاینــده بــر آفریقــا متمرکــز مــی شــود. در همیــن راســتا ایــن کشــور کمــک 
هــای توســعه ای بــه افریقــا را در مــاه هــای اخیــر افزایــش داده اســت. تــازه تریــن نمونــه، کمــک مالــی صنــدوق توســعه 

عربســتان ســعودی بــه گینــه، بــا هــدف پــروژه تأمیــن آب بــا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی اســت.

در همیــن راســتا، ســلطان عبدالرحمــن المرشــاد، مدیــر عامــل صنــدوق توســعه اعــام کــرد کــه ایــن پــول صــرف حفــاری 
ــه پمپ هــای آب خورشــیدی مجهــز خواهنــد شــد. ایــن کمــک  حــدود 140 حلقــه چــاه می شــود کــه برخــی از آنهــا ب

مالــی بــا هــدف کاهــش اثــرات خشکســالی در بخش هــای روســتایی گینــه صــورت گرفتــه اســت.

اخیــراً شــرکت های عربســتانی، پروژه هــای اقتصــادی و زیســت محیطی زیــادی را در آفریقــا بــه امضــا رســانده اند. برخــی 
از پروژه هــای قابــل توجــه در ســه مــاه گذشــته بــه شــرح زیــر اســت:
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• شــرکت ســعودی ACWA Power یادداشــت تفاهمــی بــرای ســاخت یــک کارخانــه آب شــیرین کن در ســنگال امضــا 
. د کر

ــرژی  ــا ان ــر ب ــی چراغ هــای معاب ــن مال ــرای تامی ــر توافقنامــه ای را ب ــاه اکتب ــدوق توســعه عربســتان ســعودی در م • صن
خورشــیدی در جمهــوری آفریقــای مرکــزی امضــا کــرد.

• عربســتان ســعودی و آفریقــای جنوبــی، قراردادهایــی بــه ارزش 15 میلیــارد دالر در رابطــه بــا انــرژی هیدروژنــی، معــدن، 
ســرمایه گذاری و غیــره امضــا کردنــد.

• ACWA Power و آفریقای جنوبی تفاهم نامه ای را در مورد پروژه هیدروژن سبز امضا کردند.

ــر  ــبی، از نظ ــعه نس ــدم توس ــن ع ــی و همچنی ــع طبیع ــورداری از مناب ــل برخ ــه دلی ــا ب ــه آفریق ــت ک ــه اس ــایان توج ش
ــر ایــن، شــرکت انرژی هــای تجدیدپذیــر اماراتــی نیــز اخیــراً در کنفرانــس آب و  ســرمایه گذاری جــذاب اســت. عــاوه ب
هــوای COP27 در مصــر، طرحــی را  در مــورد پتانســیل آفریقــا بــرای تبدیــل شــدن بــه یک هــاب هیــدروژن ســبز ارائــه 

کردنــد.


