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ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
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مقدمه
ایــران در اقتصــاد سیاســی بینالملــل موقعیتــی دوگانــه دارد .از یکســو ارتباطــات بینالمللــی ایــن کشــور
بــه کمتریــن میــزان در دهههــای اخیــر رســیده اســت .از دیگــر ســو کشــور بهصــورت مضاعــف از تحــوالت
در محیــط روانــی و عملیاتــی اقتصــاد سیاســی بینالملــل متأثــر میشــود .سلســله گزارشهــای "پایــش
تحــوالت تجــارت جهانــی" ،رویدادهــای کلیــدی در محیــط ژئواکونومیــک ایــران را موردبحــث و بررســی
قــرار میدهــد .در ایــن قالــب رویدادهــای کلیــدی از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت
ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار میگیرنــد .در ایــن گــزارش ،گلچینــی از تحــوالت اخیــر در
دوالیــه جهانــی و منطق ـهای محیــط ژئواکونومیــک ایــران موردبحــث و بررســی قــرار گرفتهانــد.
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مرکز ژپوه 
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تحوالت جهانی
توافق 117میلیارد دالری روسیه با چین
در هفتههــای اخیــر تنــش بــر ســر اوکرایــن میــان روســیه و غــرب بــاال گرفتــه اســت و طرفیــن میکوشــند
اهرمهــای 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  25ســال صــورت
گرفــت ،توافقــی کــه میتوانــد از وابســتگی  70درصــدی روســیه بــه بــازار گاز اروپــا بکاهــد و بــه چیــن در
متنــوع ســازی منابــع انــرژی وارداتــی کمــک نمایــد .روســیه ســومین صــادر کننــده گاز بــه چیــن محســوب
میشــود و میکوشــد همچــون حــوزه نفــت بــه مهمتریــن صــادر کننــده گاز بــه چیــن بــدل شــود .پــس
از ایــن توافــق شــرکت گاز پــروم اعــام کــرد در تــاش اســت بــا اجرایــی کــردن توافــق جدیــد ،صــادرات
گاز بــه چیــن را بــه  48میلیــارد متــر مکعــب در ســال افزایــش دهــد .در شــرایط فعلــی روســیه ســاالنه 38
میلیــارد متــر مکعــب گاز در قالــب قــرارداد  400میلیــارد دالری کــه در ســال  2019اجرایــی شــد بــه چیــن
صــادر میکنــد.
رونمایی از استراتژی جدید تجاری آمریکا در آسیا
دولــت بایــدن پــس از قریــب بــه یکســال بررســی و ارزیابــی ســرانجام اســتراتژی کالن 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
مهمتــر بــه عنــوان نقشــه راهــی بــرای مقابلــه بــا قــدرت فزاینــده چیــن تدویــن شــده اســت .در بخــش
تجــاری ایــن ســند شــکل دهــی بــه اینــدو پاســفیک مرفــه بــهعنــوان هــدف کالن در نظــر گرفتــه شــده و
اقدامــات ذیــل در ایــن چارچــوب مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت:
 -1توســعه رویکردهــای جدیــد بــه تجــارت کــه در برگیرنــده اســتانداردهای بــاال در حــوزه نیــروی کار و
محیــط زیســت باشــد
 -2حکمرانــی 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
 -3توسعه زنجیره عرضه امن و انعطاف پذیر که متنوع ،باز و پیش بینی پذیر باشد.
 -4سرمایهگذاری مشترک در کربنزدایی و انرژیهای پاک
 -5توســعه تجــارت و ســرمایهگذاری آزاد منصفانــه و بــاز از طریــق ســازمان همــکاری اقتصــادی آســیا
پاســفیک موســوم بــه اپــک
 -6کاهــش شــکاف زیرســاختی در منطقــه از طریــق برنامــه کالن ایجــاد زیرســاختهای جدیــد کــه در
قالــب گــروه موســوم بــه هفــت مصــوب شــده اســت.
بخــش تجــاری اســتراتژی جدیــد ایــاالت متحــده در آســیا موســوم بــه اینــدو پاســفیک نشــان از حرکــت
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محتاطانــه ایــن کشــور دارد .برخــاف گذشــته ایــاالت متحــده تمایــل چندانــی بــه پیشــبرد موافقتنامههــای
تجــارت آزاد در ایــن منطقــه و در ســطح کالن تــر در پهنــه جهانــی نشــان نــداده ،بلکــه بیشــتر بــر حوزههــای
جدیــد تجــاری و ایجــاد زیرســاختهای 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  ۲۰۲۱بــا اجرایــی شــدن موافقتنامــه جامــع مشــارکت اقتصــادی منطقــه ای کــه بزرگتریــن
موافقتنامــه تجــارت آزاد در جهــان محســوب میشــود ،عمــا نقــش کلیــدی را در تجــارت آســیا پاســفیک
ایفــا میکنــد.
ایــاالت متحــده بیــن حفــظ اشــتغال و درآمــد طبقــه متوســط در داخــل کــه اولویــت دولــت بایــدن محســوب
میشــود و نیازمنــد سیاس ـتهای 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

مانــده اســت .بخــش تجــاری ایــن راهبــرد نشــان میدهــد کــه ایــاالت متحــده منافــع داخلــی خــود و
سیاسـتهای حمایــت گرایانــه را بــر سیاســت تجــاری بــاز و تهاجمــی در آســیای شــرقی ترجیــح داده اســت و
عمدتـ ًا کوشــیده تــا تعهــدات حداقلــی بــه متحدیــن خــود در منطقــه دهــد .بــا ایــن چارچــوب تجــاری ،تــوازن
ســازی اقتصــادی ایــاالت متحــده در برابــر چیــن در آســیا احتمــاال بــا دشــواریهای فزاینــده ای مواجــه
خواهــد بــود.
فاز دوم جنگ تجاری چین و آمریکا آغاز میشود؟
دولــت بایــدن اعــام کــرده اســت کــه چیــن در عمــل بــه تعهــدات خــود در چارچــوب فــاز نخســت توافــق
تجــاری دو کشــور شکســت خــورده اســت .توافــق تجــاری موســوم بــه فــاز نخســت در ســال  ۲۰۱۹و در
دولــت ترامــپ بــا هــدف ایجــاد آتــش بــس در جنــگ تجــاری چیــن و آمریــکا حاصــل شــد .در قالــب ایــن
توافــق چیــن در قبــال افزایــش نیافتــن تعرفههــا علیــه صــادرات ایــن کشــور بــه آمریــکا متعهــد شــد ۲۰۰
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
اســت .آمارهایــی کــه تــا نوامبــر  ۲۰۲۱منتشــر شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه چیــن در مجمــوع حــدود
 ۶۰درصــد از تعهــد  ۴۰۰میلیــارد دالری خــود را محقــق کــرده اســت .وزیــر کشــاورزی ایــاالت متحــده اخیــراً
گفتــه بــود کــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه چیــن در  ۲۰۲۱حــدود  ۱۳میلیــارد دالر کاهــش یافتــه
اســت.
بــا وجــود اعمــال تعرفههــا علیــه چیــن آخریــن آمــار ایــاالت متحــده نشــان میدهــد کــه مــازاد تجــاری
چیــن در تجــارت بــا آمریــکا در ســال  ۲۰۲۱بیســت و پنــج درصــد افزایــش یافتــه و بــه  ۳۹۶میلیــارد دالر
رســیده اســت .در ســالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰مــازاد تجــاری چیــن در تجــارت بــا آمریــکا رو بــه کاهــش بــود.
در ســال  ۲۰۲۱صــادرات چیــن بــه ایــاالت متحــده  ۲۷درصــد رشــد یافــت و صــادرات ایــاالت متحــده بــه
چیــن نیــز  ۳۳درصــد رشــد داشــت.
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در نخســتین اقــدام در راســتای تشــدید تنــش تجــاری میــان چیــن و ایــاالت متحــده ،دولــت بایــدن تعرفههــای
وضــع شــده بــر واردات پنلهــای خورشــیدی از چیــن را بــه مــدت چهــار ســال تمدیــد کــرد .البتــه دولــت
بایــدن ایــن تعرفههــا بــر نــوع خاصــی از ایــن پنلهــا را کــه در ایــاالت متحــده در نیروگاههــای خورشــیدی
ایــاالت متحــده کاربــرد وســیعی دارنــد کاهــش داده اســت.
چیــن تمدیــد تعرفههــا 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،
امــکان درگرفتــن جنــگ تجــاری دیگــری میــان آنــان دور از ذهــن نیســت .بــه ویــژه آنکــه  2022ســال
انتخابــات کنگــره اســت و فشــار بــر چیــن میتوانــد پایــگاه دموکراتهــا را تقویــت نمایــد.
موافقتنامه تجارت آزاد هند و امارات در آینده ای نزدیک اجرایی میشود
وزیــر صنعــت و تجــارت هنــد از نهایــی شــدن مذاکــرات توافــق تجــارت آزاد بــا امــارات خبــر داد .او اعــام
کــرد کــه ایــن توافــق در آینــده نزدیــک بــه نتیجــه خواهــد رســید .مذاکــرات هنــد و امــارات بــرای انعقــاد
موافقتنامــه تجــارت آزاد در نیمــه دوم ســال  ۲۰۲۱آغــاز شــد .از ابتــدا دو کشــور اعــام کردنــد کــه مذاکــرات
بــه ســرعت پیگیــری خواهــد شــد تــا بــه نتیجــه برســد .امــارات در ســال  ۲۰۲۱امضــای توافــق تجــارت آزاد بــا
هشــت کشــور را بــه عنــوان اولویتهــای اساســی سیاســت تجــاری خــود در دوره پســا کرونــا اعــام کــرد .در
قالــب ایــن سیاســت جدیــد ،دولــت امــارات بایــد تــا پایــان ســال  ۲۰۲۲بــا تمامــی  ۸کشــور موافقتنامههــای
تجــارت آزاد منعقــد نمایــد .هنــد یکــی از ایــن کشــورها محســوب میشــود .افــزون بــر هنــد اســرائیل و
ترکیــه نیــز در ردیــف ایــن کشــورها قــرار گرفتــه انــد .افــزون بــر ایــن دادههــای جدیــد تجــارت خارجــی ایــن
کشــور نشــان میدهــد حجــم تجــارت خارجــی ایــن کشــور بــا دیگــر قــدرت آســیایی ،ژاپــن در ســال ۲۰۲۱
بــه  ۳۰میلیــارد دالر رســیده اســت .ولیعهــد امــارات اخیــراً در دیــدار بــا رییسجمهــور چیــن دیــدار کــرد .در
ایــن دیــدار طرفیــن بــر گســترش روابــط اقتصــادی در حوزههایــی فراتــر از نفــت تاکیــد کردنــد .کنشهــای
امــارات نشــان میدهــد کــه ایــن کشــور در پــی تبدیــل شــدن بــه شــریک اصلــی تجــاری قدرتهــای
آســیایی اســت .از دیگــر ســو هنــد نیــز بــه تدریــج سیاســتهای حمایــت گرایانــه اقتصــادی خــود را بــه
کنــاری مینهــد و در پــی امضــای موافقتنامههــای تجــاری بــا طیفــی از کشورهاســت .امــارات و عربســتان
مهمتریــن اتخابهــای هنــد در خاورمیانــه انــد.
بریتانیا در پی موافقتنامه تجاری جدید با اسرائیل
دولــت بریتانیــا اعــام کــرده اســت کــه مذاکــرات بــرای شــکل دهــی بــه موافقــت نامــه تجــارت آزاد جدیــدی
بــا اســرائیل را بــه زودی آغــاز میکنــد .در همیــن راســتا وزیــر تجــارت بیــن الملــل ایــن کشــور اخیــراً بــه
تلآویــو ســفر کــرده اســت و گفتگوهــای اولیــه را بــا مقامــات اســرائیلی بــرای آغــاز مذاکــرات صــورت
داده اســت .بــر مبنــای قوانیــن بریتانیــا ایــده موافقتنامــه تجــاری جدیــد بــه مــدت هشــت هفتــه بــرای
شــنیدن نظــرات دانشــگاهیان ،اهالــی رســانه و بخــش خصوصــی ایــن کشــور بــه نوعــی بــه مشــورت گذاشــته
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میشــود و پــس از آن مذاکــرات آغــاز میگــردد .بریتانیــا ســومین شــریک تجــاری اســرائیل اســت و در ســال
 ۲۰۲۰حــدود  3میلیــارد دالر بــه اســرائیل صــادرات داشــته اســت .حجــم روابــط تجــاری طرفیــن در ایــن
ســال حــدود  ۵میلیــارد دالر بــوده اســت.
موافقتنامــه جدیــد بــه نوعــی در راســتای روزآمــد کــردن موافقتنامــه فعلــی طراحــی میشــود و در قالــب
آن حوزههــای جدیــد همچــون تجــارت دیجیتــال ،همــکاری در فناوریهــای بســیار پیشــرفته و بــه ویــژه
همــکاری در حــوزه خدمــات مــورد توجــه قــرار میگیــرد .بخــش خدمــات حــدود  70درصــد از اقتصــاد اســرائیل
و بریتانیــا را تشــکیل میدهــد ،امــا ســهم آن در تجــارت دو جانبــه حــدود  ۳۰درصــد اســت .بریتانیــا امیــدوار
اســت بــا امضــای موافقتنامــه تجــاری جدیــد ســهم خدمــات در تجــارت طرفیــن بــه صــورت چشــمگیری
افزایــش یابــد.
تحوالت منطقهای
پاکســتان و چیــن بــرای اجــرای فــاز دوم کریــدور اقتصــادی و پیونــد دادن افغانســتان بــه
آن ،آمــاده میشــوند
نخســت وزیــر پاکســتان اخیــراً در رأس هیئتــی بلندپایــه متشــکل از بخــش دولتــی و خصوصــی ایــن کشــور
راهــی چیــن شــد تــا در افتتاحیــه المپیــک زمســتانی شــرکت کنــد و راه را بــرای اجرایــی شــدن فــاز دوم
کریــدور اقتصــادی چیــن پاکســتان بــاز نمایــد .کریــدور اقتصــادی چیــن پاکســتان مهمتریــن پــروژه ابتــکار
کمربنــد و راه محســوب میشــود .در چنــد ســال اخیــر چیــن بیشــترین ســرمایهگذاری در قالــب ابتــکار
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 زیرســاختها و نیــز توســعه بخــش انــرژی
پاکســتان متمرکــز بــود .در ایــن فــاز شــرکتهای چینــی ســرمایهگذاریهای قابــل توجهــی در زیرســاختهاو
بخــش انــرژی پاکســتان صــورت دادنــد .شــبکه بانکــی چیــن نیــز حجــم قابــل توجهــی وام در اختیــار دولــت و
بخــش خصوصــی پاکســتان قــرارداد ،گرچــه حــرف و حدیثهایــی در مــورد ایــن وامهــا بــه میــان آمــده اســت
و برخــی معتقدنــد کــه وامهــای ارائــه شــده از ســوی چیــن بــا نــرخ بــازار جهانــی و نــه در قالبهــای دوســتانه
بــه پاکســتان ارائــه شــده و صرفـ ًا بــرای خریــد تجهیــزات و ماشــین آالت چینــی بــه ایــن کشــور ارائــه شــده
اســت .در فــاز نخســت حــدود  2000مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد بــرق پاکســتان از طریــق نیروگاههــای زغــال
ســنگی افــزوده شــد 600 ،مــگاوات از طریــق ایجــاد نیروگاههــای خورشــیدی ایجــاد شــده و  400مــگاوات
دیگــر نیــز در دســت احــداث اســت .همچنیــن دو خــط انتقــال بــرق  660کیلومتــری و  878کیلومتــری بــا
ظرفیــت انتقــال  4000مــگاوات نیــز احــداث شــده اســت .افــزون بــر ایــن ســرمایهگذاریهای قابــل توجهــی
در بهســازی و توســعه زیرســاختهای ارتباطــی پاکســتان انجــام شــده اســت.
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بــا وجــود ایــن انتقــادات دولــت پاکســتان کریــدور اقتصــادی چیــن  -پاکســتان را بــه عنــوان مهمتریــن
فرصــت بــرای گــذار از حاشــیه نشــینی در اقتصــاد جهانــی میدانــد و بــر اجــرای آن اصــرار دارد.
در فــاز دوم کریــدور کــه در ماههــای اخیــر مذاکــرات دو کشــور بــرای اجرایــی شــدن آن در جریــان بــوده
همــکاری صنعتــی در اولویــت قــرار میگیــرد .در فــاز دوم دو کشــور همکاریهــای صنعتــی درازمدتــی را
بــرای تبدیــل کــردن پاکســتان بــههابــی منطق ـهای در حــوزه صنعــت در جنــوب آســیا طراحــی کــرده انــد.
در ایــن قالــب قــرار اســت مناطــق ویــژه اقتصــادی در بخشهــای مختلــف پاکســتان بــه ویــژه در گــوادر
ایجــاد شــود ،شــرکتهای چینــی و پاکســتانی بــرای شــکل دهــی بــه زنجیــره ارزش در طیفــی از کاالهــا و
خدمــات در ایــن بخشهــا مســتقر شــوند ،از حمایتهــای دولــت چیــن و پاکســتان برخــوردار گردنــد و راه
بــرای حضــور آنهــا در بــازار منطقــه و جهــان فراهــم گــردد .همکاریهــای صنعتــی یکــی از مجموعههــای
ده گانــه همــکاری دو کشــور در قالــب کریــدور اقتصــادی محســوب میشــود کــه در فــاز دوم بــه اولویــت
نخســت بــدل شــده اســت.
در ایــن ســفر نخســت وزیــر پاکســتان بــا جمعــی از شــرکتهای تــراز اول چیــن جلســه ای برگــزار کــرد و آنان
را بــه ســرمایهگذاری در صنابــع پاکســتان و حضــور صنعتــی در ایــن کشــور تشــویق کــرد .در پایــان ایــن ســفر
ســرمایهگذاری  3.5میلیــارد دالری شــرکتهای چینــی در پــارک بازفــراوری گــوادر و نیــز ســرمایهگذاری
 350میلیــون دالری در بخــش نســاجی در الهــور مــورد توافــق قــرار گرفــت .مقامــات پاکســتانی مدعــی
انــد ایــن ســرمایهگذاری در صنعــت نســاجی ایــن کشــور  20هــزار شــغل ایجــاد میکنــد .افــزون بــر ایــن
مقامــات پاکســتانی اعــام کــرده انــد کــه بــا کنسرســیومی از شــرکتهای چینــی بــرای احــداث کارخانــه
فــوالد در گــوادر بــه توافــق رســیده انــد .همچنیــن شــرکتهای چینــی بــرای ســرمایهگذاری در صنایــع
لبنــی و کاغــذ پاکســتان اعــام آمادگــی کردهانــد .کریــدور اقتصــادی چین-پاکســتان علیرغــم چالشهــای
قابــل توجــه همچنــان بــه پیــش مـیرود 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 آبهــای آزاد صــورت میگیــرد .تاکیــد ســران
چیــن و پاکســتان بــر نقــش کلیــدی گــوادر در کریــدور اقتصــادی و تالشهــای پاکســتان بــرای افزایــش
نقــش ایــن بنــدر در تجــارت خارجــی افغانســتان در همیــن راســتا صــورت میگیــرد.

عصر جدید روابط ترکیه و امارات؟
رجــب طیــب اردوغــان اخیــرا و پــس از حــدود  8ســال از امــارات متحــده عربــی دیــدار کــرد .ایــن دیــدار
بــه فاصلــه چندمــاه از ســفر ولیعهــد امــارات بــه آنــکارا صــورت میگیــرد .ســفر مقامــات عالــی دو کشــور
بــه پایتختهــای یکدیگــر پــس از نزدیــک بــه یــک دهــه تنــش ،نشــانه آغــاز عصــر جدیــدی در روابــط
دو کشــور تلقــی میشــود ،عصــری کــه در آن رقابتهــای ژئوپلتیــک جــای خــود را بــه همکاریهــای
اقتصــادی و جســتجوی منافــع مشــترک میدهــد.
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ســفر اخیــر ولیعهــد امــارات زمینههــای جدیــدی بــرای ســرمایهگذاری ایــن کشــور در ترکیــه فراهــم آورد.
در ایــن ســفر دو طــرف بــر ســر یــک بســته ســرمایهگذاری  10میلیــارد دالری بــه توافــق رســیدند .در
ســفر اخیــر اردوغــان نیــز  13ســند همــکاری میــان دو کشــور امضــا شــد .اغلــب ایــن ســندها را یادداشــت
تفاهمهــای همــکاری در حوزههــای کــم اهمیــت تشــکیل میدهنــد .تنهــا یــک ســند در زمینــه ایجــاد
مشــارکت اقتصــادی جامــع در ایــن میــان قابــل توجــه اســت .امــارات عربــی متحــده  8کشــور را بــه عنــوان
اولویتهــای سیاســت تجــاری خــود در  2021تعییــن کــرد کــه ترکیــه یکــی از آنهاســت .احتمــاال ایــن
ســند در راســتای شــکل دهــی بــه توافــق تجــاری آزاد جدیــد میــان دو کشــور و توســعه همــه جانبــه روابــط
اقتصــادی تنظیــم شــده اســت.
امــا نکتــه قابــل توجــه آنکــه از توافــق اولیــه دو کشــور بــرای ســرمایهگذاری  10میلیــارد دالری امــارات
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  13یادداشــت تفاهــم عمدتــا تشــریفاتی نشــان
میدهــد کــه دو کشــور هنــوز در ابتــدای راه شــکل دهــی بــه مــدل جدیــدی از روابــط خــود قــرار دارنــد.
تنــش زدایــی از رابطــه ای کــه یــک دهــه خصــم آلــود بــوده احتمــاال زمــان بــر خواهــد بــود.

پروژه تاپی به زودی اجرایی میشود
دولــت طالبــان از اجرایــی شــدن پــروژه انتقــال گاز ترکمنســتان بــه پاکســتان و هنــد از طریــق افغانســتان
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 ماههــای آتــی
عملیــات احــداث ایــن خــط لولــه آغــاز خواهــد شــد .احــداث ایــن خــط  12هــزار شــغل در افغانســتان ایجــاد
خواهــد کــرد و ســاالنه درآمــدی  400میلیــون دالری از ناحیــه حــق ترانزیــت بــرای ایــن کشــور در بــر خواهــد
داشــت.
سرمایهگذاری  ۴میلیارد دالری عربستان در صنعت شیالت
دولــت عربســتان اعــام کــرده اســت کــه در پــی ســرمایهگذاری  ۴میلیــارد دالری در صنعــت شــیالت ایــن
کشــور بــا هــدف متنــوع ســازی اقتصــادی و کمــک بــه گــذار تدریجــی از وابســتگی بــه نفــت اســت .در ایــن
راســتا عربســتان افــزون بــر ســرمایهگذاری دولــت و بخــش خصوصــی ایــن کشــور در پــی جــذب ســرمایه
خارجــی نیــز بــر امــده اســت.
عراق در پی متنوعسازی منابع انرژی
دولــت عــراق واردات گاز از قطــر را در دســتور کار قــرار داده اســت .گفتگوهــا بــرای واردات گاز از قطــر
هنــوز ادامــه دارد و در صــورت توافــق ،اجرایــی شــدن آن حــدود  ۱۵مــاه طــول خواهــد کشــید .افــزون بــر
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  ۵۰۰مــگاوات و در مرحلــه دوم
 ۱۰۰۰مــگاوات خواهــد بــود .افــزون بــر ایــن عــراق میکوشــد شــبکه بــرق خــود را بــه اردن نیــز متصــل
نمایــد و واردات  ۵۰۰مــگاوات بــرق از ترکیــه را نیــز در دســتور کار قــرار داده اســت .ظرفیــت تولیــد بــرق عــراق
 ۲۱هــزار مــگاوات اســت ،امــا ایــن کشــور ســاالنه بــه  ۳۵هــزار مــگاوات نیازمنــد اســت.
دادههای تازه
کسری تراز تجاری آمریکا رکورد زد
کســری تــراز تجــاری آمریــکا در ســال  ۲۰۲۱بــه یــک تریلیــون دالر رســید کــه رکــوردی در تاریــخ روابــط
تجــاری ایــن کشــور محســوب میشــود .در ســال  ۲۰۲۱کســری تجــاری ایــن کشــور از ناحیــه واردات کاال

 ۵۷۶میلیــارد دالر افزایــش یافــت .مجمــوع کســری تجــاری ایــن کشــور در حــوزه کاال و خدمــات بــا رشــدی
 27درصــدی در ســال  ۲۰۲۱بــه  ۸۵۹میلیــارد دالر افزایــش یافــت .ایــن رقــم در ســال  ۶۷۸ ۲۰۲۰میلیــارد
دالر بــود.
نمودار  -1کسری تراز تجاری آمریکا 1990-2020
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افزایش چشمگیر قیمت کاالهای کلیدی
دادههــای جدیــد بانــک جهانــی نشــان از افزایــش قابــل توجــه قیمــت حاملهــای انــرژی ،محصــوالت
کشــاورزی و فلــزات در ژانویــه  ۲۰۲۲دارد .بــر مبنــای ایــن گــزارش قیمــت زغــال ســنگ  16.1درصــد،
گاز طبیعــی ایــاالت متحــده  16.1درصــد نفــت  15.2درصــد افزایــش یافتــه اســت .در حــوزه محصــوالت
کشــاورزی قیمتهــا  ۴.۲درصــد در مــاه ژانویــه افزایــش یافتــه اســت .قیمــت محصــوالت غذایــی ۵.2
درصــد افزایــش یافتــه کــه در ایــن میــان قیمــت روغنهــای خوراکــی بــا  ۸.۷درصــد و قیمــت حبوبــات بــا
 ۴درصــد بیشــترین افزایــش را تجربــه کردهانــد .در حــوزه فلــزات قیمتهــا بــه طــور متوســط 7.3در صــد در
ژانویــه افزایــش یافتــه انــد .در ایــن میــان قیمــت ســنگ آهــن  ،۱۳.۳نیــکل  11.7و آلومینیــوم  ۱۱.5درصــد
افزایــش یافتــه اســت .نمودارهــای ذیــل رونــد افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت در ژانویــه  2022را نشــان
میدهــد.
نمودار -2میزان تغییرات در قیمت کاالهای منتخب از دسامبر  2021تا ژانویه 2022

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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نمودار  -3میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی ،محصوالت کشاورزی و فلزات از ژانویه  2020تا ژانویه 2022

تثبیت موقعیت ترکیه در بازار سوریه
در ماههــای اخیــر حــرف و حدیثهــای بســیاری در مــورد رقابــت ایــران و ترکیــه در بــازار ســوریه بیــان شــده
اســت .نمــودار ذیــل کــه اخیــرا منشــر شــده نشــان میدهــد کــه ترکیــه از موقعیتــی تثبیــت شــده در بــازار
ســوریه برخــوردار اســت و بــر خــاف ایــران بازیگــر تــازه واردی محســوب نمــی شــود .در یــک دهــه اخیــر
بــه اســتثنای  2012کــه آغــاز جنــگ داخلــی ســوریه بــود ،ترکیــه همــواره در واردات ســوریه جایــگاه ثابــت و
باالیــی داشــته اســت .مهمتــر آنکــه در  2021ســهم ترکیــه از واردات ســوریه افزایــش یافتــه اســت.

مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان
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نمودار -4روابط تجاری سوریه با ترکیه 2010-2021

کاهش  20میلیارد پوندی صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا
آمارهــای جدیــد تجــارت خارجــی برتانیــا در پایــان نخســتین ســال خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا نشــان
از کاهــش  20میلیــارد 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 میدهنــد.

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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نمودار -5روند تحول در روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برگزیت

نقش کلیدی کشورهای در حال توسعه در حمل و نقل دریایی
 90درصــد حمــل و نقــل کاال در جهــان از طریــق دریــا صــورت میگیــرد .دادههــای تــازه آنکتــاد نشــان
میدهــد کــه کشــورهای در حــال توســعه ســهمی  70درصــدی از حمــل و نقــل دریایــی در جهــان یافتــه
انــد و بــرای نخســتین بــار در دهههــای اخیــر ســهم بیشــتری از کشــورهای توســعه یافتــه دارنــد.

مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان
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نمودار -6روند 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 نرخهــا در
جهــان بــر شــمرده اســت .افــزون بــر آن ،آنگونــه کــه نمــودار نشــان میدهــد 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.

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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نمودار -7تجارت کاالیی پاکستان ()2019

