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مقدمه

ــن کشــور  ــی ای ــات بین الملل ــو ارتباط ــه دارد. از یک س ــی دوگان ــل موقعیت ــران در اقتصــاد سیاســی بین المل ای
بــه کمتریــن میــزان در دهه هــای اخیــر رســیده اســت. از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت 
ــش  ــای "پای ــله گزارش ه ــود. سلس ــر می ش ــل متأث ــی بین المل ــاد سیاس ــی اقتص ــی و عملیات ــط روان در محی
ــران را موردبحــث و بررســی  ــک ای ــط ژئواکونومی ــدی در محی ــای کلی ــی"، رویداده تحــوالت تجــارت جهان
قــرار می دهــد. در ایــن قالــب رویدادهــای کلیــدی از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت 
ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار می گیرنــد. در ایــن گــزارش، گلچینــی از تحــوالت اخیــر در 

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

توافق117 میلیارد دالری روسیه با چین 

در هفته هــای اخیــر تنــش بــر ســر اوکرایــن میــان روســیه و غــرب بــاال گرفتــه اســت و طرفیــن می کوشــند 
اهرم هــای خــود را حداکثــر ســازی نماینــد. در ایــن راســتا در پــی ســفر اخیــر پوتیــن بــه چیــن  توافقــی 117 
میلیــارد دالری در مــورد صــادرات گاز روســیه بــه چیــن از طریــق خــط لولــه و بــه مــدت 25 ســال  صــورت 
ــا بکاهــد و بــه چیــن در  ــازار گاز اروپ ــه ب ــد از وابســتگی 70 درصــدی روســیه ب گرفــت، توافقــی کــه می توان
متنــوع ســازی منابــع انــرژی وارداتــی کمــک نمایــد. روســیه ســومین صــادر کننــده گاز بــه چیــن محســوب 
ــدل شــود.  پــس  ــه چیــن ب ــده گاز ب ــه مهمتریــن صــادر کنن می شــود و می کوشــد  همچــون حــوزه نفــت ب
از ایــن توافــق شــرکت گاز پــروم اعــام کــرد در تــاش اســت بــا اجرایــی کــردن توافــق جدیــد، صــادرات 
گاز بــه چیــن را بــه 48 میلیــارد متــر مکعــب در ســال افزایــش دهــد. در شــرایط فعلــی  روســیه ســاالنه  38 
میلیــارد متــر مکعــب گاز در قالــب قــرارداد 400 میلیــارد دالری  کــه در ســال 2019 اجرایــی شــد بــه چیــن 

ــد.  ــادر می کن ص

رونمایی از استراتژی جدید تجاری آمریکا در آسیا

دولــت بایــدن پــس از قریــب بــه یکســال بررســی و ارزیابــی ســرانجام اســتراتژی کان ایــن کشــور موســوم 
بــه اینــدو پاســیفیک را منتشــر کــرد. ایــن اســتراتژی بــا تمرکــز بــر تقویــت حضــور ایــاالت متحــده در اینــدو 
پاســفیک، تقویــت تعامــات بــا متحدیــن، گســترش روابــط تجــاری ایــن کشــور بــا ایــن منطقــه و از همــه 
ــده اســت. در بخــش  ــن ش ــن تدوی ــده چی ــدرت فزاین ــا ق ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــوان نقشــه راه ــه عن ــر ب مهمت
تجــاری ایــن ســند شــکل دهــی بــه اینــدو پاســفیک مرفــه بــه  عنــوان هــدف کان در نظــر گرفتــه شــده و 

اقدامــات ذیــل در ایــن چارچــوب مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت:
1- توســعه رویکردهــای جدیــد بــه تجــارت کــه در برگیرنــده اســتانداردهای بــاال در حــوزه نیــروی کار و 

محیــط زیســت باشــد
2- حکمرانــی بــر اقتصــاد دیجیتالــی و تبــادل داده در ورای مرزهــا بــر مبنــای اصــول اقتصادهــای بــاز بــه 

ویــژه از طریــق شــکل دهــی بــه چارچــوب جدیــدی بــرای اقتصــاد دیجیتــال در پهنــه اینــدو پاســیفیک
3- توسعه زنجیره عرضه امن و انعطاف پذیر که متنوع، باز و پیش بینی پذیر باشد.

4- سرمایه گذاری مشترک در کربن زدایی و انرژی های پاک
ــکاری اقتصــادی آســیا  ــق ســازمان هم ــاز از طری ــه و ب 5- توســعه تجــارت و ســرمایه گذاری آزاد منصفان

پاســفیک موســوم بــه اپــک
ــد کــه در  ــق برنامــه کان ایجــاد زیرســاخت های جدی 6- کاهــش شــکاف زیرســاختی در منطقــه از طری

قالــب گــروه موســوم بــه هفــت مصــوب شــده اســت.
ــدو پاســفیک نشــان از حرکــت  ــه این ــاالت متحــده در آســیا موســوم ب ــد ای بخــش تجــاری اســتراتژی جدی
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محتاطانــه ایــن کشــور دارد. برخــاف گذشــته ایــاالت متحــده تمایــل چندانــی بــه پیشــبرد موافقتنامه هــای 
تجــارت آزاد در ایــن منطقــه و در ســطح کان تــر در پهنــه جهانــی نشــان نــداده، بلکــه بیشــتر بــر حوزه هــای 
جدیــد تجــاری و ایجــاد زیرســاخت های جدیــد در ایــن منطقــه متمرکــز شــده اســت. بــه دیگــر ســخن رویکــرد 
ایــاالت متحــده برخــاف رویکــرد چیــن اســت کــه بــه صــورت تهاجمــی در پــی گشــودن بازارهــای منطقــه 
اســت و از ابتــدای 2021 بــا اجرایــی شــدن موافقتنامــه جامــع  مشــارکت اقتصــادی منطقــه ای کــه بزرگتریــن 
ــدی را در تجــارت آســیا پاســفیک  ــه تجــارت آزاد در جهــان محســوب می شــود، عمــا نقــش کلی موافقتنام

ــد. ــا می کن ایف
 ایــاالت متحــده بیــن حفــظ اشــتغال و درآمــد طبقــه متوســط در داخــل کــه اولویــت دولــت بایــدن محســوب 
می شــود و نیازمنــد سیاســت های حمایــت گرایانــه اســت از یــک ســو و الــزام سیاســت خارجــی ایــن کشــور 
بــه ایفــای نقــش کلیــدی بــرای تــوازن ســازی در برابــر چیــن در آســیا  پاســیفیک از ســوی دیگــر گرفتــار 
ــود و  ــی خ ــع داخل ــده مناف ــاالت متح ــه ای ــد ک ــان می ده ــرد  نش ــن راهب ــاری ای ــش تج ــت. بخ ــده اس مان
سیاســت های حمایــت گرایانــه را بــر سیاســت تجــاری بــاز و تهاجمــی در آســیای شــرقی ترجیــح داده اســت و 
عمدتــًا کوشــیده تــا تعهــدات حداقلــی بــه متحدیــن خــود در منطقــه  دهــد. بــا ایــن چارچــوب تجــاری، تــوازن 
ــه  ــده ای مواج ــواری های فزاین ــا دش ــاال ب ــیا احتم ــن در آس ــر چی ــده در براب ــاالت متح ــادی ای ــازی اقتص س

خواهــد بــود. 

فاز دوم جنگ تجاری چین و آمریکا آغاز می شود؟

 دولــت بایــدن اعــام کــرده اســت کــه چیــن در عمــل بــه تعهــدات خــود در چارچــوب فــاز نخســت توافــق 
ــاز نخســت در ســال 2019 و در  ــه ف ــق تجــاری موســوم ب ــورده اســت. تواف تجــاری دو کشــور شکســت خ
دولــت ترامــپ بــا هــدف ایجــاد آتــش بــس در جنــگ تجــاری چیــن و آمریــکا حاصــل شــد. در قالــب ایــن 
ــه آمریــکا متعهــد شــد 200  توافــق چیــن در قبــال افزایــش نیافتــن تعرفه هــا علیــه صــادرات ایــن کشــور ب

میلیــارد دالر مــازاد بــر صــادرات عــادی ایــاالت متحــده، از ایــن کشــور واردات صــورت دهــد.
 اکنــون دولــت بایــدن مدعــی اســت کــه چیــن در عمــل بــه تعهــدات خــود در ایــن حــوزه شکســت خــورده 
ــر 2021 منتشــر شــده اســت، نشــان می دهــد کــه چیــن در مجمــوع حــدود  ــا نوامب اســت. آمارهایــی کــه ت
60 درصــد از تعهــد 400 میلیــارد دالری خــود را محقــق کــرده اســت. وزیــر کشــاورزی ایــاالت متحــده اخیــراً 
گفتــه بــود کــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه چیــن در 2021 حــدود 13 میلیــارد دالر کاهــش یافتــه 

اســت.
ــازاد تجــاری  ــه م ــاالت متحــده نشــان می دهــد ک ــار ای ــن آم ــن آخری ــه چی ــا علی ــال تعرفه ه ــا وجــود اعم ب
ــارد دالر  ــه 396 میلی ــه و ب ــکا در ســال 2021 بیســت و پنــج درصــد افزایــش یافت ــا آمری چیــن در تجــارت ب
رســیده اســت. در ســال های 2019 و 2020 مــازاد تجــاری چیــن در تجــارت بــا آمریــکا رو بــه کاهــش بــود. 
در ســال 2021 صــادرات چیــن بــه ایــاالت متحــده 27 درصــد رشــد یافــت و صــادرات ایــاالت متحــده بــه 

چیــن نیــز 33 درصــد رشــد داشــت.
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در نخســتین اقــدام در راســتای تشــدید تنــش تجــاری میــان چیــن و ایــاالت متحــده، دولــت بایــدن تعرفه هــای 
ــت  ــد کــرد. البتــه دول ــه مــدت چهــار ســال تمدی ــر واردات پنل هــای خورشــیدی از چیــن را ب وضــع شــده ب
بایــدن ایــن تعرفه هــا بــر نــوع خاصــی از ایــن پنل هــا را کــه در ایــاالت متحــده در نیروگاه هــای خورشــیدی 

ایــاالت متحــده کاربــرد وســیعی دارنــد کاهــش داده اســت.
 چیــن تمدیــد تعرفه هــا را بــه عنــوان اقدامــی علیــه تجــارت نرمــال بیــن المللــی محکــوم کــرده اســت. بــا 
ابهــام فزاینــده در آینــده روابــط تجــاری دو اقتصــاد بــزرگ جهــان و سرنوشــت نامشــخص توافــق تجــاری، 
ــال  ــه 2022 س ــژه آنک ــه وی ــن نیســت. ب ــان دور از ذه ــان آن ــگ تجــاری دیگــری می ــن جن ــکان درگرفت ام

ــد.  ــت نمای ــا را تقوی ــگاه دموکرات ه ــد پای ــن می توان ــر چی ــار ب ــت و فش ــره اس ــات کنگ انتخاب

موافقتنامه تجارت آزاد هند و امارات در آینده ای نزدیک اجرایی می شود

وزیــر صنعــت و تجــارت هنــد از نهایــی شــدن مذاکــرات توافــق تجــارت آزاد بــا امــارات خبــر داد. او اعــام 
ــه نتیجــه خواهــد رســید. مذاکــرات هنــد و امــارات بــرای انعقــاد  کــرد کــه ایــن توافــق در آینــده نزدیــک ب
موافقتنامــه تجــارت آزاد در نیمــه دوم ســال 2021 آغــاز شــد. از ابتــدا دو کشــور اعــام کردنــد کــه مذاکــرات 
بــه ســرعت پیگیــری خواهــد شــد تــا بــه نتیجــه برســد. امــارات در ســال 2021 امضــای توافــق تجــارت آزاد بــا 
هشــت کشــور را بــه عنــوان اولویت هــای اساســی سیاســت تجــاری خــود در دوره پســا کرونــا اعــام کــرد. در 
قالــب ایــن سیاســت جدیــد، دولــت امــارات بایــد تــا پایــان ســال 2022 بــا تمامــی 8 کشــور موافقتنامه هــای 
ــرائیل و  ــد اس ــر هن ــزون ب ــود. اف ــوب می ش ــورها محس ــن کش ــی از ای ــد یک ــد. هن ــد نمای ــارت آزاد منعق تج
ترکیــه نیــز در ردیــف ایــن کشــورها قــرار گرفتــه انــد. افــزون بــر ایــن داده هــای جدیــد تجــارت خارجــی ایــن 
کشــور نشــان می دهــد  حجــم تجــارت خارجــی ایــن کشــور بــا دیگــر قــدرت آســیایی، ژاپــن در ســال 2021 
بــه 30 میلیــارد دالر رســیده اســت. ولیعهــد امــارات اخیــراً در دیــدار بــا رییس جمهــور چیــن دیــدار کــرد. در 
ایــن دیــدار طرفیــن بــر گســترش روابــط اقتصــادی در حوزه هایــی فراتــر از نفــت تاکیــد کردنــد. کنش هــای 
ــای  ــاری قدرت ه ــی تج ــریک اصل ــه ش ــدن ب ــل ش ــی تبدی ــور در پ ــن کش ــه ای ــد ک ــان می ده ــارات نش ام
ــه  ــود را ب ــه اقتصــادی خ ــت گرایان ــج سیاســت های حمای ــه تدری ــز ب ــد نی ــو هن ــر س ــیایی اســت. از دیگ آس
کنــاری می نهــد و در پــی  امضــای موافقتنامه هــای تجــاری بــا طیفــی از کشورهاســت. امــارات و عربســتان 

ــد. ــه ان ــد در خاورمیان ــن اتخاب هــای هن مهمتری

بریتانیا در پی موافقتنامه تجاری جدید با اسرائیل 

دولــت بریتانیــا اعــام کــرده اســت کــه مذاکــرات بــرای شــکل دهــی بــه موافقــت نامــه تجــارت آزاد جدیــدی 
ــا اســرائیل را بــه زودی آغــاز می کنــد. در همیــن راســتا وزیــر تجــارت بیــن الملــل ایــن کشــور اخیــراً بــه  ب
ــورت  ــرات ص ــاز مذاک ــرای آغ ــرائیلی ب ــات اس ــا مقام ــه را ب ــای اولی ــت و گفتگوه ــرده اس ــفر ک ــو س تل آوی
ــرای  ــه ب ــت هفت ــدت هش ــه م ــد ب ــاری جدی ــه تج ــده موافقتنام ــا ای ــن بریتانی ــای قوانی ــر مبن ــت. ب داده اس
شــنیدن نظــرات دانشــگاهیان، اهالــی رســانه و بخــش خصوصــی ایــن کشــور بــه نوعــی بــه مشــورت گذاشــته 
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می شــود و پــس از آن مذاکــرات آغــاز می گــردد. بریتانیــا ســومین شــریک تجــاری اســرائیل اســت و در ســال 
ــط تجــاری طرفیــن در ایــن  ــه اســرائیل صــادرات داشــته اســت. حجــم رواب ــارد دالر ب 2020  حــدود 3 میلی

ســال حــدود 5 میلیــارد دالر بــوده اســت.
ــب   ــود و در قال ــی می ش ــی طراح ــه فعل ــردن موافقتنام ــد ک ــتای روزآم ــی در راس ــه نوع ــد ب ــه جدی موافقتنام
ــژه  ــه وی ــیار پیشــرفته و ب ــای بس ــکاری در فناوری ه ــال، هم ــد همچــون تجــارت دیجیت ــای جدی آن حوزه ه
همــکاری در حــوزه خدمــات مــورد توجــه قــرار می گیــرد. بخــش خدمــات حــدود 70 درصــد از اقتصــاد اســرائیل 
و بریتانیــا را تشــکیل می دهــد، امــا ســهم آن در تجــارت دو جانبــه حــدود 30 درصــد اســت. بریتانیــا امیــدوار 
ــه صــورت چشــمگیری  ــن ب ــات در تجــارت طرفی ــد ســهم خدم ــه تجــاری جدی ــا امضــای موافقتنام اســت ب

افزایــش یابــد.

تحوالت منطقه ای 

پاکســتان و چیــن بــرای اجــرای فــاز دوم کریــدور اقتصــادی و پیونــد دادن افغانســتان بــه 
ــوند ــاده می ش آن، آم

 نخســت وزیــر پاکســتان اخیــراً در رأس هیئتــی بلندپایــه متشــکل از بخــش دولتــی و خصوصــی ایــن کشــور 
ــاز دوم  ــی شــدن ف ــرای اجرای ــد و  راه را ب ــه المپیــک زمســتانی شــرکت کن ــا در افتتاحی ــن شــد ت راهــی چی
ــاز نمایــد. کریــدور اقتصــادی چیــن پاکســتان مهمتریــن پــروژه ابتــکار  کریــدور اقتصــادی چیــن پاکســتان ب
ــکار  ــب ابت ــرمایه گذاری در قال ــترین س ــن بیش ــر چی ــال اخی ــد س ــود. در چن ــوب می ش ــد و راه محس کمربن
کمربنــد و راه را در پاکســتان صــورت داده اســت و امیــدوار اســت همــکاری بــا پاکســتان را بــه الگویــی بــرای 

توســعه همــکاری بــا ســایر کشــورها بــدل نماینــد.
 در فــاز نخســت، کریــدور اقتصــادی چیــن پاکســتان بــر توســعه زیرســاخت ها و نیــز توســعه بخــش انــرژی 
پاکســتان متمرکــز بــود. در ایــن فــاز شــرکت های چینــی  ســرمایه گذاری های قابــل توجهــی در زیرســاخت هاو 
بخــش انــرژی پاکســتان صــورت دادنــد. شــبکه بانکــی چیــن نیــز حجــم قابــل توجهــی وام در اختیــار دولــت و 
بخــش خصوصــی پاکســتان قــرارداد، گرچــه حــرف و حدیث هایــی در مــورد ایــن وام هــا بــه میــان آمــده اســت 
و برخــی معتقدنــد کــه وام هــای ارائــه شــده از ســوی چیــن بــا نــرخ بــازار جهانــی و نــه در قالب هــای دوســتانه 
بــه پاکســتان ارائــه شــده و صرفــًا بــرای خریــد تجهیــزات و ماشــین آالت چینــی بــه ایــن کشــور ارائــه شــده 
اســت. در فــاز نخســت حــدود 2000 مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق پاکســتان از طریــق نیروگاه هــای زغــال 
ســنگی افــزوده شــد، 600 مــگاوات از طریــق ایجــاد نیروگاه هــای خورشــیدی ایجــاد شــده و 400 مــگاوات 
ــا  ــرق 660 کیلومتــری و 878 کیلومتــری ب دیگــر نیــز در دســت احــداث اســت. همچنیــن دو خــط انتقــال ب
ظرفیــت انتقــال 4000 مــگاوات نیــز احــداث شــده اســت. افــزون بــر ایــن ســرمایه گذاری های قابــل توجهــی 

در بهســازی و توســعه زیرســاخت های ارتباطــی پاکســتان انجــام شــده اســت. 
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ــن  ــوان مهمتری ــه عن ــن - پاکســتان را ب ــدور اقتصــادی چی ــت پاکســتان کری ــادات دول ــن انتق ــود ای ــا وج  ب
ــرار دارد. ــرای آن اص ــر اج ــد و ب ــی می دان ــاد جهان ــینی در اقتص ــیه نش ــذار از حاش ــرای گ ــت ب فرص

ــوده  ــان ب ــرای اجرایــی شــدن آن در جری ــاز دوم کریــدور کــه در ماه هــای اخیــر مذاکــرات دو کشــور ب  در ف
ــی را  ــی درازمدت ــای صنعت ــور همکاری ه ــاز دوم دو کش ــرد. در ف ــرار می گی ــت ق ــی در اولوی ــکاری صنعت هم
بــرای تبدیــل کــردن پاکســتان بــه  هابــی منطقــه ای در حــوزه صنعــت در جنــوب آســیا طراحــی کــرده انــد. 
در ایــن قالــب قــرار اســت مناطــق ویــژه اقتصــادی در   بخش هــای مختلــف پاکســتان بــه ویــژه در گــوادر 
ایجــاد شــود، شــرکت های چینــی و پاکســتانی بــرای شــکل دهــی بــه  زنجیــره ارزش در طیفــی از کاالهــا و 
ــد و راه  ــوردار گردن ــن و پاکســتان برخ ــت چی ــای دول ــا مســتقر شــوند، از حمایت ه ــن بخش ه ــات در ای خدم
ــازار منطقــه و جهــان فراهــم گــردد. همکاری هــای صنعتــی یکــی از مجموعه هــای  بــرای حضــور آنهــا در ب
ــه اولویــت  ده گانــه همــکاری دو کشــور در قالــب  کریــدور اقتصــادی محســوب می شــود کــه در فــاز دوم ب

نخســت بــدل شــده اســت.
در ایــن ســفر نخســت وزیــر پاکســتان بــا جمعــی از شــرکت های تــراز اول چیــن جلســه ای برگــزار کــرد و آنان 
را بــه ســرمایه گذاری در صنابــع پاکســتان و حضــور صنعتــی در ایــن کشــور تشــویق کــرد. در پایــان ایــن ســفر 
ــرمایه گذاری  ــز س ــوادر و نی ــراوری گ ــارک بازف ــی در پ ــرکت های چین ــارد دالری ش ــرمایه گذاری 3.5 میلی س
ــی  ــتانی مدع ــات پاکس ــت. مقام ــرار گرف ــق ق ــورد تواف ــور م ــون دالری در بخــش نســاجی در اله 350 میلی
ــر ایــن  ــد. افــزون ب ــد ایــن ســرمایه گذاری در صنعــت نســاجی ایــن کشــور 20 هــزار شــغل ایجــاد می کن ان
ــه  ــرای احــداث کارخان ــی ب ــا کنسرســیومی از شــرکت های چین ــه ب ــد ک ــرده ان ــات پاکســتانی اعــام ک مقام
ــع  ــرمایه گذاری در صنای ــرای س ــی ب ــرکت های چین ــن ش ــد. همچنی ــیده ان ــق رس ــه تواف ــوادر ب ــوالد در گ ف
ــدور اقتصــادی چین-پاکســتان علیرغــم چالش هــای  ــد. کری لبنــی و کاغــذ پاکســتان اعــام آمادگــی کرده ان

قابــل توجــه همچنــان بــه پیــش مــی رود و احتمــاال فــاز دوم آن نیــز اجرایــی خواهــد شــد. 
در ایــن ســفر همچنیــن دو کشــور بــر ســر پیونــد زدن افغانســتان بــه ایــن کریــدور بــه تفاهــم رســیدند. پیونــد 
زدن افغانســتان بــه ایــن کریــدور بــا هــدف از بیــن بــردن نفــوذ هنــد در ایــن کشــور و تضعیــف چابهــار بــه 
عنــوان دروازه دسترســی افغانســتان بــه هنــد و بــه طــور کلــی آب هــای آزاد صــورت می گیــرد. تاکیــد ســران 
ــش  ــرای افزای ــدور اقتصــادی و تاش هــای پاکســتان ب ــوادر در کری ــدی گ ــر نقــش کلی ــن و پاکســتان ب چی

نقــش ایــن بنــدر در تجــارت خارجــی افغانســتان در همیــن راســتا صــورت می گیــرد. 

عصر جدید روابط ترکیه و امارات؟

ــدار  ــن دی ــدار کــرد. ای ــی دی ــارات متحــده عرب ــس از حــدود 8 ســال از ام ــرا و پ ــب اردوغــان اخی رجــب طی
ــی دو کشــور  ــات عال ــرد. ســفر مقام ــکارا صــورت می گی ــه آن ــارات ب ــاه از ســفر ولیعهــد ام ــه چندم ــه فاصل ب
ــط  ــدی در رواب ــاز عصــر جدی ــش، نشــانه آغ ــه تن ــک ده ــه ی ــک ب ــس از نزدی ــای یکدیگــر پ ــه پایتخت ه ب
ــای  ــه همکاری ه ــود را ب ــای خ ــک ج ــای ژئوپلتی ــه در آن رقابت ه ــری ک ــود، عص ــی می ش ــور  تلق دو کش

ــد.  ــترک می ده ــع مش ــتجوی مناف ــادی و جس اقتص
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ــه فراهــم آورد.  ــن کشــور در ترکی ــرای ســرمایه گذاری ای ــدی ب ــارات زمینه هــای جدی ــر ولیعهــد ام ســفر اخی
ــیدند. در  ــق رس ــه تواف ــارد دالری ب ــرمایه گذاری 10 میلی ــته س ــک بس ــر ی ــر س ــرف ب ــفر دو ط ــن س در ای
ســفر اخیــر اردوغــان نیــز 13 ســند همــکاری میــان دو کشــور امضــا شــد. اغلــب ایــن ســندها را یادداشــت 
ــاد  ــه ایج ــند در زمین ــک س ــا ی ــد. تنه ــکیل می دهن ــت تش ــم اهمی ــای ک ــکاری در حوزه ه ــای هم تفاهم ه
مشــارکت اقتصــادی جامــع در ایــن میــان قابــل توجــه اســت. امــارات عربــی متحــده 8 کشــور را بــه عنــوان 
ــن  ــاال ای ــت. احتم ــی از آنهاس ــه یک ــه ترکی ــرد ک ــن ک ــود در 2021 تعیی ــاری خ ــت تج ــای سیاس اولویت ه
ســند در راســتای شــکل دهــی بــه توافــق تجــاری آزاد جدیــد میــان دو کشــور و توســعه همــه جانبــه روابــط 

اقتصــادی تنظیــم شــده اســت. 
ــارات  ــارد دالری ام ــرمایه گذاری 10 میلی ــرای س ــور ب ــه دو کش ــق اولی ــه از تواف ــه آنک ــل توج ــه قاب ــا نکت ام
در ترکیــه کــه در ســفر چنــد مــاه پیــش ولیعهــد ابوظبــی بــه آنــکارا تبلیغــات فراوانــی در مــورد آن صــورت 
گرفــت، در خــال ســفر اردوغــان خبــری منتشــر نشــد. امضــای 13 یادداشــت تفاهــم عمدتــا تشــریفاتی نشــان 
ــد.  ــرار دارن ــط خــود ق ــدی از رواب ــه مــدل جدی ــدای راه شــکل دهــی ب ــوز در ابت می دهــد کــه دو کشــور هن

تنــش زدایــی از رابطــه ای کــه یــک دهــه خصــم آلــود بــوده احتمــاال زمــان بــر خواهــد بــود.

پروژه تاپی به زودی اجرایی می شود

ــق افغانســتان  ــد از طری ــه پاکســتان و هن ــال گاز ترکمنســتان ب ــروژه انتق ــی شــدن پ ــان از اجرای ــت طالب دول
موســوم بــه تاپــی در بهــار ســال آتــی خورشــیدی خبــر داده اســت. طالبــان مدعــی اســت کــه اقدامــات فنــی، 
مالــی و امنیتــی الزم بــرای اجرایــی شــدن ایــن پــروژه در خــاک افغانســتان را انجــام داده و در ماه هــای آتــی 
عملیــات احــداث ایــن خــط لولــه آغــاز خواهــد شــد. احــداث ایــن خــط 12 هــزار شــغل در افغانســتان ایجــاد 
خواهــد کــرد و ســاالنه درآمــدی 400 میلیــون دالری از ناحیــه حــق ترانزیــت بــرای ایــن کشــور در بــر خواهــد 

داشــت. 

سرمایه گذاری ۴ میلیارد دالری عربستان در صنعت شیالت

دولــت عربســتان اعــام کــرده اســت کــه در پــی ســرمایه گذاری 4 میلیــارد دالری در صنعــت شــیات ایــن 
کشــور بــا هــدف متنــوع ســازی اقتصــادی و کمــک بــه گــذار تدریجــی از وابســتگی بــه نفــت اســت. در ایــن 
ــر ســرمایه گذاری دولــت و بخــش خصوصــی ایــن کشــور در پــی جــذب ســرمایه  راســتا عربســتان افــزون ب

خارجــی نیــز بــر امــده اســت.

عراق در پی متنوع سازی منابع انرژی

ــر  ــرای واردات گاز از قط ــا ب ــت. گفتگوه ــرار داده اس ــتور کار ق ــر را در دس ــراق  واردات گاز از قط ــت ع  دول
ــر  هنــوز ادامــه دارد و در صــورت توافــق، اجرایــی شــدن آن حــدود 15 مــاه طــول خواهــد کشــید. افــزون ب
ایــن عــراق در پــی پیونــد زدن شــبکه بــرق خــود بــه شــورای همــکاری خلیــج فــارس و نیــز واردات بــرق  از 
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عربســتان ســعودی اســت. واردات بــرق از عربســتان ســعودی در مرحلــه اول 500 مــگاوات و در مرحلــه دوم 
ــز متصــل  ــه اردن نی ــرق خــود را ب ــر ایــن عــراق می کوشــد شــبکه ب ــود. افــزون ب 1000 مــگاوات خواهــد ب
نمایــد و واردات 500 مــگاوات بــرق از ترکیــه را نیــز در دســتور کار قــرار داده اســت. ظرفیــت تولیــد بــرق عــراق  

21 هــزار مــگاوات اســت، امــا ایــن کشــور ســاالنه بــه 35 هــزار مــگاوات  نیازمنــد اســت.

داده های تازه 

کسری تراز تجاری آمریکا رکورد زد

کســری تــراز تجــاری آمریــکا در ســال 2021 بــه یــک تریلیــون دالر رســید کــه  رکــوردی در تاریــخ روابــط 
تجــاری ایــن کشــور محســوب می شــود. در ســال 2021 کســری تجــاری ایــن کشــور از ناحیــه واردات کاال 
576 میلیــارد دالر افزایــش یافــت. مجمــوع کســری تجــاری ایــن کشــور در حــوزه کاال و خدمــات بــا رشــدی 
27 درصــدی در ســال 2021 بــه 859 میلیــارد دالر افزایــش یافــت. ایــن رقــم در ســال 2020 678 میلیــارد 

دالر بــود.
نمودار 1- کسری تراز تجاری آمریکا 1990-2020
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افزایش چشمگیر قیمت کاالهای کلیدی

ــوالت  ــرژی، محص ــای ان ــت حامل ه ــه قیم ــل توج ــش قاب ــان از افزای ــی نش ــک جهان ــد بان ــای جدی داده ه
ــد،  ــنگ 16.1 درص ــال س ــت زغ ــزارش قیم ــن گ ــای ای ــر مبن ــه 2022 دارد. ب ــزات در ژانوی ــاورزی و فل کش
ــه اســت. در حــوزه محصــوالت  ــاالت متحــده 16.1 درصــد نفــت 15.2  درصــد افزایــش یافت گاز طبیعــی ای
ــی 5.2  ــوالت غذای ــت محص ــت. قیم ــه اس ــش یافت ــه افزای ــاه ژانوی ــد در  م ــا 4.2  درص ــاورزی قیمت ه کش
درصــد افزایــش یافتــه کــه در ایــن میــان قیمــت روغن هــای خوراکــی بــا 8.7 درصــد و قیمــت حبوبــات بــا 
4 درصــد بیشــترین افزایــش را تجربــه کرده انــد. در حــوزه فلــزات قیمت هــا بــه طــور متوســط 7.3در صــد در 
ژانویــه افزایــش یافتــه انــد. در ایــن میــان قیمــت ســنگ آهــن 13.3، نیــکل 11.7 و آلومینیــوم 11.5 درصــد 
ــد افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت در ژانویــه 2022 را نشــان  افزایــش یافتــه اســت. نمودارهــای ذیــل رون

می دهــد.
نمودار2- میزان تغییرات در قیمت کاالهای منتخب از دسامبر 2021 تا ژانویه 2022



14 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

نمودار 3- میزان  افزایش قیمت حامل های انرژی، محصوالت کشاورزی و فلزات از ژانویه 2020 تا ژانویه 2022

تثبیت موقعیت ترکیه در بازار سوریه

در ماه هــای اخیــر حــرف و حدیث هــای بســیاری در مــورد رقابــت ایــران و ترکیــه در بــازار ســوریه بیــان شــده 
ــازار  اســت. نمــودار ذیــل کــه اخیــرا منشــر شــده نشــان می دهــد کــه ترکیــه از موقعیتــی تثبیــت شــده در ب
ســوریه برخــوردار اســت و بــر خــاف ایــران بازیگــر تــازه واردی محســوب نمــی شــود. در یــک دهــه اخیــر 
بــه اســتثنای 2012 کــه آغــاز جنــگ داخلــی ســوریه بــود، ترکیــه همــواره در واردات ســوریه جایــگاه ثابــت و 

باالیــی داشــته اســت. مهمتــر آنکــه در 2021 ســهم ترکیــه از واردات ســوریه افزایــش یافتــه اســت. 
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نمودار۴- روابط تجاری سوریه با ترکیه 2010-2021

کاهش 20 میلیارد پوندی صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا

آمارهــای جدیــد تجــارت خارجــی برتانیــا در پایــان نخســتین ســال خــروج ایــن کشــور از  اتحادیــه اروپــا نشــان 
از کاهــش 20 میلیــارد پونــدی صــادرات بــه ایــن اتحادیــه دارد. بــه دیگــر ســخن برگزیــت ضربــه ای مهــم بــه 
صــادرات ایــن کشــور وارد کــرده اســت.  نمودارهــای ذیــل رونــد کاهــش روابــط تجــاری بریتانیــا و اتحادیــه 

اروپــا پــس از برگزیــت را نشــان می دهنــد.
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نمودار5- روند تحول در روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برگزیت

نقش کلیدی کشورهای در حال توسعه  در حمل و نقل دریایی

ــان  ــاد نش ــازه آنکت ــای ت ــرد. داده ه ــورت می گی ــا ص ــق دری ــان از طری ــل کاال در جه ــل و نق 90 درصــد حم
ــه  می دهــد کــه کشــورهای در حــال توســعه  ســهمی 70 درصــدی از حمــل و نقــل دریایــی در جهــان یافت

ــد. ــه دارن ــر ســهم بیشــتری از کشــورهای  توســعه یافت ــار در  دهه هــای اخی ــرای نخســتین ب ــد و ب ان
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نمودار6- روند تحول در سهم کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حمل و نقل دریایی 1980-2020

توزیع تجارت کاالیی پاکستان

بانــک توســعه آســیایی گــزارش جدیــدی در مــورد چشــم انــداز توســعه تجــارت پاکســتان منتشــر کــرده اســت. 
در ایــن گــزارش نقــش تجــارت در تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را یکــی از پاییــن تریــن نرخ هــا در 
جهــان بــر شــمرده اســت. افــزون  بــر آن، آنگونــه کــه نمــودار نشــان می دهــد تجــارت کاالیــی ایــن کشــور  
چنــدان بــا محیــط همســایگی در پیونــد نیســت. روشــن اســت کــه چیــن  بــه عنــوان دومیــن اقتصــاد بــزرگ 
جهــان بــا اغلــب کشــورها روابــط تجــاری گســترده ای دارد و ایــن موضــوع بــه همســایگی پاکســتان بــا ایــن 
کشــور ارتبــاط چندانــی نــدارد. نکتــه مهــم تــر آنکــه ایــران حتــی در میــان کشــورهای متوســط در تجــارت 

خارجــی پاکســتان هــم قــرار نــدارد.
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نمودار7- تجارت کاالیی پاکستان )2019(


