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ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.
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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 و  ــط روان ــر رســیده اســت. از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در محی ــزان در دهه هــای اخی می
ــا  عملیاتــی اقتصــاد سیاســی بین الملــل متأثــر می شــود. سلســله گزارش هــای "پایــش تحــوالت تجــارت جهانــی"، ب
هــدف بررســی رویدادهــای بــا اهمیــت از منظــر تاثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت 
ژئواکونومیــک ایــران، در دو الیــه جهانــی و منطقهــای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در ایــن 
ــث و  ــورد بح ــران م ــک ای ــط ژئواکونومی ــه ای محی ــی و منطق ــه جهان ــر در دوالی ــوالت اخی ــی از تح ــزارش، گلچین گ

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق بررس
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تحوالت جهانی

تحریم های جدید علیه روسیه 

در روزهــای اخیــر اتحادیــه اروپــا تحریم هــای جدیــد علیــه روســیه وضــع کــرده اســت. در قالــب تحریم هــای 
: ید جد

- واردات زغــال ســنگ از روســیه ممنــوع شــده اســت. اتحادیــه اروپــا ســاالنه حــدود ۴ میلیــارد یــورو زغــال 
ســنگ از روســیه وارد می کنــد - چهــار بانــک روســیه تحریــم شــده اســت کــه دومیــن بانــک بــزرگ روســیه 

تحــت عنــوان VTB نیــز در میــان آنهــا قــرار دارد.
- ممانعــت از دسترســی کشــتی های تجــاری روســیه بــه بنــادر اروپایــی . البتــه دسترســی کشــتی های حامــل 

مــواد غذایــی، محصــوالت کشــاورزی و کمک هــای بشردوســتانه و انــرژی اســتثنا شــده اســت.
 - اپراتورهای مسیرهای جاده ای روسیه و بالروس تحریم شده اند.

ــتگاه های  ــرفته و دس ــین آالت پیش ــرفته، ماش ــانه های پیش ــه رس ــی، نیم ــای کوانتوم ــروش کامپیوتره - ف
ــه روســیه حــدود ۱۰  ــن محصــوالت ب ــوع شــده اســت. صــادرات ســاالنه ای ــه روســیه ممن ــی ب حمــل و نقل

ــوده اســت. ــورو ب ــارد ی میلی
- اتحادیــه اروپــا واردات چــوب و مشــروبات الکلــی از روســیه را ممنــوع کــرده اســت. ارزش واردات اتحادیــه 

ــا در ایــن حوزه هــا از روســیه حــدود 5.5 میلیــارد دالر اســت.  اروپ
-شــرکت های روســی از مشــارکت در قراردادهــای دولتــی کشــورهای اروپایــی منــع شــده و طیــف جدیــدی 

از افــراد ذی نفــوذ در روســیه بــه لیســت تحریم هــا اضافــه شــده انــد.
ــی دارد.  ــت بررس ــنفت را در دس ــروم و روس ــه گازپ ــر مجموع ــرکت های زی ــردن ش ــی ک ــان مل ــت آلم -دول
ایــن موضــوع در ســطوح بــاالی دولــت آلمــان در روزهــای اخیــر مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــا  ــان ایف ــرژی آلم ــت ان ــرژی و در امنی ــت ان ــدی در صنع ــش کلی ــنفت نق ــروم و روس ــای گازپ زیرمجموعه ه
می کننــد. مقاماتــی از دولــت آلمــان ایــده ملــی کــردن ایــن شــرکت ها را حراســت از امنیــت انــرژی آلمــان 
و واکنشــی بــه اقــدام روســیه در ملــی کــردن طیفــی از شــرکت های خارجــی فعــال در ایــن کشــور برشــمرده 
انــد. دولــت روســیه بــه شــدت بــا ایــن اقــدام مخالفــت کــرده و آن را علیــه قوانیــن بیــن المللــی برشــمرده 
ــی و ســرمایه  ــای آلمان ــا مجموعه ه ــکاری ب ــه هم ــه ب ــرده اســت ک ــز اعــالم ک ــروم نی اســت. شــرکت گازپ

ــت. ــان داده اس ــی پای ــای آلمان ــذاری در مجموعه ه گ
-بورس فلزات لندن معامله فلزات روسیه در این بازار را تعلیق کرد.

-دولــت فنالنــد کــه بــه طــور تاریخــی سیاســت های محافظــه کارانــه ای در قبــال شــوروی و روســیه داشــته 
اســت نیــز بــه تحریم هــا علیــه روســیه پیوســت. شــرکت راه آهــن ملــی ایــن کشــور ارائــه خدمــات در مســیر 
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ــی  ــن مســیر، اتصــال ریل ــات در ای ــف خدم ــا توق ــرد. ب ــف ک ــه هلســینکی را متوق ــورگ ب ــی ســن پترزب ریل
روســیه بــه اتحادیــه اروپــا قطــع می شــود. افــزون بــر ایــن مهمتریــن مســیر ریلــی راه ابریشــم کــه چیــن را 

بــه اتحادیــه اروپــا از مســیر روســیه پیونــد می دهــد، نیــز قطــع شــده اســت. 
-لیتوانــی واردات گاز از روســیه را پایــان داد. ایــن کشــور نخســتین عضــو اتحادیــه اروپاســت کــه چنیــن اقدامی 
صــورت می دهــد. لیتوانــی از ســایر اعضــای اتحادیــه خواســته مســیر ایــن کشــور را در قطــع وابســتگی بــه 

گاز روســیه در پیــش گیرنــد.
-مقامــات اتحادیــه اروپــا در روزهــای اخیــر از اعمــال تحریم هــای جدیــد علیــه روســیه ســخن گفتنــد. محــور 
تحریم هــای جدیــد، تحریــم صــادرات نفــت روســیه و ایجــاد مکانیســم هایی بــرای دشــوارتر کــردن دور زدن 
ــب  ــن قال ــر اســت. در ای ــه ارزهــای معتب ــل ب ــدل روب ــگارش روســیه و ممانعــت از تب تحریم هــا از ســوی الی
ــرار  ــا ق ــه اروپ ــن اتحادی ــر ذره بی ــگارش روســیه زی ــای الی ــا تشــکیل کارگروهــی فعالیت ه پیشــنهاد شــده ب
ــه  ــل ب ــل روب ــژه ممانعــت از تبدی ــه وی ــد و ب ــد اجــرای تحریم هــا نظــارت نمای ــر رون ــه ب ــن اتحادی ــرد، ای  گی

ارزهــای معتبــر را تحــت نظــارت و پایــش قــرار دهــد.
واکنش های روسیه به تحریم ها 

-روســیه صــادرات گاز بــه چیــن را افزایــش داده اســت. شــرکت گازپــروم اعــالم کــرد کــه در ماه هــای اخیــر 
صــادرات گاز از طریــق خــط لولــه ســیبری بــه چیــن افزایــش یافتــه اســت. احــداث ایــن خــط لولــه در قالــب 
قــرارداد ۴۰۰ میلیــارد دالری میــان چیــن و روســیه در ســال ۲۰۱۴ آغــاز شــده در ۲۰۱۹ وارد فــاز اجرایــی شــد. 
ظرفیــت انتقــال گاز از طریــق ایــن خــط لولــه ۳۰۰۰ کیلومتــری ۶۱ میلیــارد مترمکعــب در ســال اســت کــه از 
ایــن میــان ســاالنه ۳۸ میلیــارد متــر مکعــب تاکنــون بــه چیــن صــادر شــده اســت. جنــگ اوکرایــن و تنــش 
شــدید تجــاری روســیه و اتحادیــه اروپــا احتمــااًل چیــن را بــه مهمتریــن بــازار گازی روســیه بــدل خواهــد کــرد. 
-وزیــر خارجــه روســیه اخیــرا بــا هــدف ترغیــب هنــد بــه اســتفاده از سیســتم جایگزیــن ســوئیفت کــه توســط 
ــه ایــن کشــور ســفر کــرد. در هفته هــای آتــی نیــز قــرار  بانــک مرکــزی روســیه توســعه داده شــده اســت ب
اســت هیئتــی از بانــک مرکــزی روســیه از هنــد دیــدار نمایــد و زمینه هــای فنــی همــکاری دو کشــور در ایــن 
حــوزه را بررســی نمایــد. در ســفر وزیــر خارجــه روســیه بــه هنــد مســکو پیشــنهاد اســتفاده از روبــل و روپیــه 

بــرای تــداوم تجــارت دو کشــور را مطــرح کــرد.
 حجــم تجــارت هنــد و روســیه حــدود ۱۰ میلیــارد دالر اســت کــه از ایــن میــان هنــد حــدود ســه میلیــارد دالر 
عمدتــًا اقــالم دارویــی بــه روســیه صــادر می کنــد و هفــت میلیــارد دالر در قالــب تســلیحات و نفــت از روســیه 
واردات دارد. دولــت هنــد از تحریم هــای روســیه اســتقبال نکــرده و بــر تــداوم همــکاری بــا ایــن کشــور تاکیــد 
ــن کشــور و  ــرای ســرمایه گــذاری شــرکت های روس در ای ــی ب ــراً مجوزهای ــد اخی ــت هن ــده اســت. دول ورزی
فعالیــت آنهــا در بــازار مالــی هنــد صــادر کــرده اســت. هنــد مناســبات نزدیکــی بــا ایــاالت متحــده دارد، امــا 
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در بحــران تشــدید شــونده میــان غــرب و روســیه سیاســت مســتقلی را در پیــش گرفتــه اســت. 

توافق گازی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا

ــد،  ــل ش ــل حاص ــه بروکس ــدن ب ــر بای ــفر اخی ــه در س ــا ک ــه اروپ ــده و اتحادی ــاالت متح ــق گازی ای  تواف
ــه گاز صادراتــی روســیه  ــا ب ــرژی و کاهــش وابســتگی اروپ بحث هــای مهمــی در مــورد آینــده ژئوپلیتیــک ان
بــه دنبــال داشــته اســت. چنــد و چــون ایــن توافــق هنــوز روشــن نیســت، امــا بــر مبنــای خبرهایــی کــه بــه 
رســانه ها ارائــه شــده اســت ایــاالت متحــده در ســال ۲۰۲۲، ۱5میلیــارد متــر مکعــب گاز عــالوه بــر صــادرات 
کنونــی، بــه اتحادیــه اروپــا صــادر خواهــد کــرد. افــزون بــر ایــن ایــاالت متحــده متعهــد شــده اســت در ســال 

۲۰۳۰، 5۰ میلیــارد متــر مکعــب گاز بــه اتحادیــه اروپــا صــادر نمایــد. 
 در قالــب ایــن توافــق دو طــرف گــروه کاری مشــترکی تشــکیل دادنــد کــه مباحــث فنــی را بــرای اجرایــی 
ــارد  ــش ۱5 میلی ــد. افزای ــری می کن ــا پیگی ــه اروپ ــده ب ــاالت متح ــادرات گاز ای ــش ص ــد افزای ــدن رون ش
ــا از نظــر کارشناســان بــه راحتــی قابــل حصــول اســت و  مترمکعبــی صــادرات گاز آمریــکا بــه اتحادیــه اروپ
ــش شــدید قیمــت گاز در  ــی ســرازیر شــود. افزای ــای اروپای ــه ســوی بازاره ــای آســیایی ب ــد از بازاره می توان

ــازار ســوق داده اســت. ــن ب ــه ســوی ای ــش از گذشــته ب ــی را بی ــدگان آمریکای ــا صادرکنن اروپ
ــه  ــز مواج ــی نی ــای مهم ــا چالش ه ــا ب ــازار گاز اروپ ــای روســیه در ب ــه ج ــاالت متحــده ب ــی ای ــا جایگزین  ام
اســت. نخســتین چالــش ظرفیــت محــدود بنــادر ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا بــرای صــادرات بیشــتر گاز 
اســت. در وضعیــت کنونــی در ایــاالت متحــده ۷ ترمینــال صــادرات گاز مایــع وجــود دارد. در اتحادیــه اروپــا 
۲۸ ترمینــال ســاخته شــده و ده ترمینــال در حــال ســاخت اســت. عــالوه بــر فراینــد زمــان بــر اخــذ مجوزهــا، 
ــرای احــداث ترمینال هــای  ــارد دالر و ب ــی حــدود ۱۰ میلی ــال صادرات ــرای احــداث ترمین ــی الزم ب ــع مال مناب
وارداتــی حــدود یــک میلیــارد دالر اســت. تامیــن منابــع مالــی بــه ویــژه بــرای احــداث ترمینال هــای صادراتــی 

ــود. ــوب می ش ــا محس ــی از چالش ه ــده یک ــاالت متح ــد در ای جدی
ــه  ــرکت هایی ک ــار ش ــی را در اختی ــوق های مال ــه مش ــد ک ــالم کردن ــکا اع ــا و آمری ــه اروپ ــه اتحادی  البت
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــا نی ــاالی گاز در اروپ ــت ب ــد داد. قیم ــرار خواهن ــد ق ــداث می کنن ــا را اح ــن ترمینال ه ای
چالش هــای دولــت بایــدن بــرای اجرایــی شــدن ایــن توافــق اســت. دولــت عمــاًل در ایــن حــوزه توانمنــدی 
چندانــی بــرای تعییــن قیمــت گاز نــدارد و از طرفــی اروپایی هــا بــه راحتــی قــادر بــه پرداخــت بهــای باالیــی 

ــرای گاز نیســتند.  ب
ــه گاز صادراتــی روســیه  ــرای کاهــش وابســتگی ب ــر اراده خــود ب ــا ب ــا وجــود ایــن چالش هــا اتحادیــه اروپ  ب
تاکیــد کــرده اســت. در قالــب اســتراتژی کالن گازی اتحادیــه اروپــا کــه اخیــرا بــه تصویــب رســیده اســت،این 
مجموعــه تــا ســال ۲۰۲۷ واردات انــرژی از روســیه را بــه صفــر خواهــد رســاند. آلمــان بزرگتریــن وارد کننــده 
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ــا ۲۰۲۴  ــه ای کــه می کوشــد ت ــه گون ــرژی از روســیه، اهــداف بلندپروازانهتــری را در نظــر گرفتــه اســت، ب ان
واردات انــرژی از روســیه را بــه صفــر برســاند. 

ــن  ــورهای ای ــوی کش ــترک گاز از س ــره مش ــد و ذخی ــورد خری ــراً در م ــا اخی ــه اروپ ــن اتحادی ــر ای ــزون ب  اف
ــت  ــر ۲۰۲۲ ۸۰ درصــد از ظرفی ــان نوامب ــا پای ــق ت ــن تواف ــای ای ــر مبن ــد. ب ــق رســیده ان ــه تواف ــه ب مجموع
ــود.  ــپری ش ــری س ــای کمت ــا چالش ه ــش رو ب ــتان پی ــا زمس ــود ت ــر ش ــد پ ــا بای ــه اروپ ــازن گاز اتحادی مخ
صــادرات گاز ایــاالت متحــده بــه اتحادیــه اروپــا از ۳۴ درصــد کل صــادرات ایــن کشــور در ســال ۲۰۲۱ بــه 
ــی واردات گاز  ــات جایگزین ــن اقدام ــم ای ــه اســت. علیرغ ــش یافت ۷5 درصــد صــادرات گاز آن در ۲۰۲۲ افزای
از روســیه چنــدان آســان نخواهــد بــود. اتحادیــه اروپــا در ســال ۲۰۲۱ حــدود ۱55 میلیــارد مترمکعــب گاز از 
ــکا تنهــا ۱۰ درصــد واردات گاز از روســیه را  ــا آمری ــا ب ــه اروپ ــق گازی اتحادی روســیه وارد کــرده اســت. تواف
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــاالت متحــده ب ــی کــه در گذشــته ای ــزان صادرات ــا می ــب ب ــه در ترکی ــد. البت ــن می کن تامی
بــه صــورت مــی داد در مجمــوع اکنــون ایــاالت متحــده ۲۴ درصــد از کل صــادرات گاز روســیه بــه اتحادیــه 
ــد.  ــا را نشــان می ده ــی گاز اروپ ــژه روســیه در ســبد واردات ــگاه وی ــل جای ــد. نقشــه ذی ــا را پوشــش می ده اروپ

نقشه 1-صادر کنندگان کلیدی گاز به اتحادیه اروپا در سال 2020

منبع: بی بی سی



10 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

تحوالت منطقه ای

موافقت چین با درخواست پاکستان

ــن کشــور موافقــت  ــارد دالری ای ــق بدهی هــای ۴.۲ میلی ــرای تعوی ــا درخواســت پاکســتان ب ــن ب ــت چی  دول
ــر پیشــین ایــن کشــور در آســتانه برگــزاری  کــرد. درخواســت پاکســتان در ســفر عمــران خــان نخســت وزی
ــن  ــر همســایگان افغانســتان کــه در چی ــس اخی ــک زمســتانی پکــن مطــرح شــد. در کنفران بازی هــای المپی
برگــزار شــد، دولــت ایــن کشــور موافقــت خــود بــا ایــن درخواســت را اعــالم کــرد. پاکســتان موافقــت چیــن بــا 
ایــن درخواســت را بــه عنــوان عاملــی مهــم در کاهــش بحــران کســری بودجــه ایــن کشــور می دانــد. روابــط 
دو کشــور و بــه ویــژه پیشــرفت کریــدور اقتصــادی چیــن پاکســتان بــه طــور فزاینــده ای تحــت تاثیــر ناتوانــی 
ــای  ــرد. در ماه ه ــرار می گی ــور ق ــن کش ــت ای ــی و دول ــرکت های چین ــای ش ــت بدهی ه ــتان در پرداخ پاکس
اخیــر چیــن نارضایتــی خــود را از تاخیــر در پرداخــت بدهــی شــرکت های چینــی اعــالم کــرده و حتــی تهدیــد 

کــرده بــود کــه فــاز دوم پــروژه را در صــورت عــدم پرداخــت بدهی هــا اجرایــی نخواهــد کــرد. 

افغانستان به مگاپروژه ابریشم پیوست

 در حاشــیه اجــالس اخیــر همســایگان افغانســتان کــه در چیــن برگــزار شــد، دولــت چیــن موافقــت خــود را 
بــا پیوســتن افغانســتان تحــت کنتــرل طالبــان بــه مگاپــروژه ابریشــم ابــراز کــرد. از زمــان بــه قــدرت رســیدن 
طالبــان ایــن گــروه همــواره در پــی مشــارکت در پــروژه ابریشــم بــوده اســت، امــا تاکنــون دولــت چیــن بــه 
صــورت رســمی از ایــن خواســته حمایــت نکــرده بــود. افــزون بــر آن، پاکســتان می کوشــد تــا افغانســتان را 

بــه کریــدور اقتصــادی چیــن- پاکســتان بــه عنــوان بخشــی از کمربنــد اقتصــادی راه ابریشــم پیونــد زنــد.
 دولــت چیــن از همــکاری ســه جانبــه میــان چیــن، افغانســتان و پاکســتان در ســه محــور توســعه، امنیــت و 
سیاســت ســخن گفتــه اســت و از اتصــال افغانســتان بــه کمربنــد اقتصــادی چیــن پاکســتان اســتقبال کــرد. 
ــه  ــدور اقتصــادی چیــن پاکســتان ب ــد اقتصــادی جــاده ابریشــم از مســیر کری ــه کمربن پیوســتن افغانســتان ب
ــه ویــژه بنــدر گــوادر و کریــدور ترنــس افغــان اســت کــه  معنــای تقویــت مســیرهای اترانزیتــی پاکســتان ب
ــیر  ــم از مس ــروژه ابریش ــه مگاپ ــتان ب ــتن افغانس ــد. پیوس ــل می کن ــزی متص ــیای مرک ــه آس ــتان را ب پاکس

ــار منجــر شــود.  ــت چابه ــش موقعی ــش از پی ــف بی ــه تضعی ــد ب ــدور اقتصــادی چین-پاکســتان می توان کری

سرمایه گذاری 4 میلیارد دالری چین در افغانستان عملی می شود؟ 

همزمــان بــا برگــزاری کنفرانــس همســایگان افغانســتان در چین،دولــت طالبــان اعــالم کــرد کــه شــرایط برای 
بــرای اجرایــی شــدن ســرمایه گــذاری چیــن در معــدن عینــک، بزرگتریــن معــدن مــس افغانســتان، فراهــم 
اســت. ســرمایه گذاری ۴ میلیــارد دالری چیــن در ایــن معــدن مهــم تریــن ســرمایه گــذاری در دوره پــس از 
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۱۱ ســپتامبر در ایــن کشــور اســت کــه علیرغــم گذشــت ســالها از انعقــاد توافــق اولیــه، هنــوز اجرایــی نشــده 
ــان ایجــاد می شــد و  ــه توســط طالب ــی ک ــای مختلف ــاالت متحــده، ناامنی ه ــته فشــارهای ای اســت. در گذش
نیــز اختالفاتــی کــه میــان دو کشــور وجــود داشــت، زمینــه اجرایــی شــدن ایــن قــرارداد را از بیــن بــرد. دولــت 

طالبــان امیــدوار اســت در پرتــو روابــط نزدیکــی کــه بــا چیــن دارد ایــن قــرارداد را عملیاتــی نمایــد. 
البتــه طالبــان از اختالفــات بــا شــرکت چینــی طــرف قــرارداد نیــز ســخن گفتــه اســت. دولــت طالبــان معتقــد 
ــا افغانســتان کســب نمایــد  اســت کــه چیــن می خواهــد منافــع بســیار بیشــتری از ایــن قــرارداد در قیــاس ب
ــم  ــن از تورخ ــاخت راه آه ــان س ــدن آن اســت. طالب ــی ش ــدی در اجرای ــی از مشــکالت ج ــر یک ــن ام و همی
تــا حیرتــان، ایجــاد کارخانــه تولیــد بــرق حرارتــی بــا ظرفیــت ۴۰۰ مــگاوات، ســاخت جــاده مــس عینــک و 
فــرآوری مــس در داخــل افغانســتان را بــه عنــوان درخواســت های خــود مطــرح کــرده اســت، درخواســت های 
کــه هنــوز بــا موافقــت شــرکت چینــی مواجــه نشــده اســت و مذاکــرات همچنــان در حــال انجــام اســت. در 
صــورت اجرایــی شــدن ایــن قــرارداد تحــول مهمــی در افغانســتان رخ خواهــد داد. چیــن هنــوز بــرای ســرمایه 
گــذاری کالن در اقتصــاد افغانســتان اشــتیاق زیــادی نشــان نــداده اســت و بــه تدریــج در حــال افزایــش حضــور 

اقتصــادی در ایــن کشــور اســت. 

شهرک صنعتی جدید چین در کابل

ــل اســت. از  ــدی در کاب ــی جدی ــی ایجــاد شــهرک صنعت ــه در پ ــرده اســت ک ــرا اعــالم ک ــن اخی ــت چی دول
زمــان روی کار آمــدن دولــت طالبــان در کابــل تــا کنــون حــدود ۲۰۰ شــرکت کوچــک و متوســط چینــی در 
ــد. ظاهــراً  ــده ان ــر آم ــن کشــور ب ــد کســب و کار در ای ــی فرصت هــای جدی ــه و در پ افغانســتان حضــور یافت
برآوردهــای اولیــه صــورت گرفتــه اســت و اکنــون در مرحلــه دوم تاســیس شــرکت شــهرک صنعتــی جدیــدی 
ــد.  ــز china town ایجــاد کرده ان ــل نی ــا در کاب ــه اســت. چینی ه ــرار گرفت ــن کشــور ق ــتور کار ای ــل در دس در کاب

طالبان امیدوار به اجرایی شدن تاپی

مقامــات دولــت طالبــان اخیــرا اعــالم کردنــد کــه کار بــر روی اجرایــی شــدن پــروژه انتقــال گاز ترکمنســتان از 
طریــق افغانســتان بــه پاکســتان و هنــد موســوم بــه تاپــی را بــا جدیــت ادامــه می دهنــد و امیدوارنــد در آینــده 
نزدیــک ایــن پــروژه اجرایــی شــود. دولــت طالبــان اعــالم کــرده اســت کــه در وضعیــت کنونــی اســتمالک 
ــه  ــد اجرایــی شــدن خــط لول ــان یافتــن ایــن فرآین ــا پای ــروژه در حــال انجــام اســت و ب زمین هــای مســیر پ
آغــاز خواهــد شــد، زیــرا در مســائل فنــی و تکنیکــی بــا ترکمنســتان توافــق حاصــل شــده اســت. در صــورت 
اجرایــی شــدن خــط لولــه ســاالنه حــدود ۴۰۰ میلیــون دالر بابــت ترانزیــت نصیــب افغانســتان خواهــد شــد 
کــه بــرای ایــن کشــور توســعه نیافتــه واجــد اهمیــت بســیار اســت. بــر مبنــای ادعــای طالبــان قــرار اســت 



12 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

ترکمنســتان ســهم افغانســتان در هزینه هــای ایــن پــروژه را پرداخــت نمایــد و بعــد از اجرایــی شــدن قــرارداد از 
حــق ترانزیــت افغانســتان برداشــت نمایــد. ترکمنســتان در ایــن بــاره اظهــار نظــری نکــرده اســت.

توافق تجارت و سرمایه گذاری مصر و اسرائیل

ــرمایه  ــاری وس ــای تج ــترش همکاری ه ــرای گس ــی را ب ــرا توافق ــرائیل اخی ــر و اس ــادی مص ــات اقتص  مقام
گــذاری امضــا کــرده انــد. در بیانیــه ای کــه وزارت تجــارت و صنعــت مصــر دربــاره ایــن توافــق منتشــر کــرده 
توســعه همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری در قالــب پروتــکل مناطــق صنعتــی کیفــی بــه عنــوان مهمتریــن 
ــط  ــت رواب ــا هــدف تقوی ــی کیفــی۱ در ســال ۱۹۹۶ ب ــکل مناطــق صنعت دســتاورد مطــرح شــده اســت. پروت

اقتصــادی و تجــاری مصــر و اســرائیل در کنگــره آمریــکا بــه تصویــب رســید.
در قالــب ایــن پروتــکل محصوالتــی کــه بــا مشــارکت شــرکت های مصــری و اســرائیلی در مناطــق صنعتــی 
ــا  ــد آن ه ــهم در تولی ــد س ــرائیلی ۱۱ درص ــرکت های اس ــه ش ــی ک ــوند در صورت ــد می ش ــر تولی ــی مص کیف
ــه ای مواجــه نیســتند بلکــه از  ــع تعرف ــا موان ــا ب ــه تنه ــاالت متحــده ن ــا ای ــرای صــادرات ب داشــته باشــند ب
امتیــازات ویــژه برخــوردار خواهنــد بــود. ایــن پروتــکل از ســال ۲۰۰5 وارد فــاز اجرایــی شــد. ۱۱۲۴ شــرکت 
مصــری و اســرائیلی تحــت ایــن پروتکل هــا فعالیــت می کننــد کــه ۸۰ درصــد آنهــا در حــوزه نســاجی فعالیــت 
دارنــد. حجــم صــادرات از ایــن مناطــق بــه ایــاالت متحــده در ســال ۲۰۲۱ بــه ۱.۲ میلیــارد دالر رســیده اســت 
ــن مناطــق در ســال ۲۰۲۱ ســهم ۳۷  ــوده اســت. ای ــزان صــادرات نســاجی ب ــن می کــه کــه ۹۴ درصــد از ای

درصــدی در صــادرات مصــر بــه ایــاالت متحــده داشــته انــد. 
ــن مناطــق،  ــب ای ــان شــرکت های دو طــرف در قال ــکاری می ــن گســترش هم ــر ای ــزون ب ــدار اف ــن دی در ای
توســعه روابــط تجــاری و اقتصــادی میــان مصــر و اســرائیل نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. اســرائیل در 
ماه هــای اخیــر توســعه روابــط اقتصــادی و تجــاری بــا کشــورهای عربــی را در اولویــت دیپلماســی اقتصــادی 
خــود قــرار داده اســت . در ســال ۲۰۲۱ نخســت وزیــر اســرائیل پــس از یــک دهــه بــه مصــر ســفر کــرد و بــر 
گســترش روابــط اقتصــادی میــان دو طــرف تاکیــد کــرد. حجــم تجــارت دوطــرف در ســال ۲۰۲۱ بــه ۳۳۰ 
ــن  ــه ســال ۲۰۲۰ را نشــان میدهــد. طرفی ــش یافــت کــه رشــدی ۶۷ درصــدی نســبت ب ــون دالر افزای میلی
ــه ۷۰۰  ــده ب ــال آین ــارت در س ــم تج ــد، حج ــاری جدی ــادی و تج ــای اقتص ــبرد توافق ه ــا پیش ــد ب امیدوارن
میلیــون دالر افزایــش یابــد. پــس از ســفر نخســت وزیــر اســرائیل بــه مصــر ۴ پــرواز هفتگــی میــان قاهــره 
ــه شرم الشــیخ نیــز برقــرار گردیــده اســت.  ــرواز مســتقیم از اســراییل ب و تــل آویــو برقــرار شــده و نخســتین پ

1- Qualifying Industrial Zone (QIZ)
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پاکستان در پی سرمایه گذاری های دراز مدت عربستان

ــی  ــیه اجالس ــراً در حاش ــتان اخی ــذاری پاکس ــرمایه گ ــر س ــس دفت ــتان و رئی ــرمایه گذاری عربس ــر س  وزی
اقتصــادی در ازبکســتان بــا یکدیگــر دیــدار کردنــد. طــرف پاکســتانی مدعــی اســت کــه در ایــن دیــدار طرفیــن 
ــد  ــده ان ــق مان ــر معل ــان دو کشــور کــه در ســال های اخی ــی شــدن قراردادهــای ســرمایه گذاری می ــر اجرای ب
توافــق کردنــد. مهمتریــن بخــش ایــن قراردادهــا در حــوزه پتروشــیمی قــرار دارد. عربســتان ســعودی و وعــده 
ــد.  ــورت ده ــده ص ــرمایه گذاری های عم ــتان س ــیمی پاکس ــگاهی و پتروش ــبکه پاالیش ــه در ش ــت ک داده اس
توافــق ســرمایه گــذاری ۱۰ میلیــارد دالری عربســتان در مجتمــع پاالیشــگاهی گــوادر مهمتریــن توافــق میــان 
دو کشــور در ایــن حــوزه اســت کــه در ســال ۲۰۱۹ صــورت گرفتــه، امــا وارد فــاز اجرایــی نشــده اســت. احــداث 
ــدر گــوادر اســت.  ــان کراچــی و بن ــی می ــری نفت ــه ای ۶۰۰ کیلومت ــد ایجــاد خــط لول ــن پاالیشــگاه نیازمن ای
شــرکت آرامکــو کــه انجــام ایــن پــروژه را بــر عهــده دارد در مطالعــات امــکان ســنجی بــه ایــن جمع بنــدی 
رســیده کــه اجــرای پــروژه در گوادراقتصــادی نیســت، امــا مقامــات پاکســتانی اصــرار دارنــد کــه ایــن پــروژه 
از ســوی عربســتان ســعودی ســرمایه گــذاری و اجــرا شــود. پــس از ایــن دیــدار دولــت پاکســتان در اطالعیــه 
ــد و  ــرار می ده ــورد بررســی ق ــده را مجــددا م ــق مان ــای معل ــه طــرف ســعودی پروژه ه ــه ک ــرد ک اعــالم ک
ــه  در توســعه شــبکه پاالیشــگاهی نفــت در پاکســتان ســرمایه گذاری می نمایــد. دولــت عربســتان واکنشــی ب

ایــن اظهــارات نشــان نــداد.
ــوده اســت. حــدود  ــارد دالر ب ــه عربســتان و پاکســتان در ســال ۲۰۲۱ حــدود ۲ میلی حجــم تجــارت دو جانب
۲.5 میلیــون نفــر از شــهروندان پاکســتان در عربســتان ســعودی کار می کننــد و مهمتریــن منبــع حوالجــات و 
ــه اقتصــاد ایــن کشــور محســوب می شــوند. پاکســتان تاکنــون در جلــب ســرمایه های ســعودی  تزریــق ارز ب
چنــدان توفیقــی نداشــته اســت امــا همچنــان می کوشــد در کنــار ســرمایه های چینــی ســرمایه های ســعودی 

را نیــز جــذب نمایــد.

توافق تجارت آزاد امارات و اسراییل 

مقامــات اســراییلی و اماراتــی از پایــان موفقیــت آمیــز مذاکــرات موافقتنامــه تجــارت آزاد میــان دو طــرف خبــر 
دادنــد. از ســال ۲۰۲۰ کــه روابــط دو طــرف علنــی شــد، امضــای موافقتنامــه تجــارت آزاد بــه عنــوان یکــی از 
اهــداف کلیــدی پیگیــری شــد. مذاکــرات فشــرده در ماه هــای اخیــر تــداوم داشــت و اکنــون بــه نتیجــه رســیده 
ــا در برخــی  ــت ی ــه فوری ــا ب ــرد و تعرفه ه ــر می گی ــق ۹5 درصــد تجــارت دو طــرف را در ب ــن تواف اســت. ای
ــی شــدن توافــق حــذف می شــود. اقــالم عمــده تجــارت دو طــرف شــامل  ــج پــس از اجرای ــه تدری مــوارد ب
ــذف  ــت و از ح ــکی اس ــزات پزش ــی، دارو و تجهی ــوالت آرایش ــاورزی، محص ــوالت کش ــی، محص ــواد غذای م
ــق تجــاری دو طــرف حوزه هــای قواعــد گمرکــی،  ــن، تواف ــر ای ــزون ب ــد خواهــد شــد. اف تعرف هــا بهــره من
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خدمــات و تــدارکات دولتــی را نیــز در بــر می گیــرد. در ایــن توافــق تمهیداتــی بــرای همــکاری شــرکت های 
کوچــک و متوســط دو طــرف نیــز اندیشــیده شــده اســت. ایــن توافــق نمــاد ورود اقتصــادی اســراییل بــه خلیــج 
فــارس اســت. اســراییل می کوشــد روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای عربــی را توســعه دهــد. در مرحلــه کنونــی 

امــارات، بحریــن، مراکــش، ســودان و مصــر در کانــون توجــه قــرار دارنــد.

داده های تازه 

موقعیت جهانی ایران در برخی شاخص های تجاری

گــزارش تــازه آنکتــاد رونــد تحــول در تجــارت جهانــی در ۲۰۲۱ را بررســی کــرده اســت. در بخــش دوم ایــن 
ــت  ــه موقعی ــه ب ــت. توج ــده اس ــه ش ــاری مقایس ــاخص های تج ــی از ش ــورها در طیف ــت کش ــزارش موقعی گ
ــران در برخــی از شــاخص ها  ــران در ایــن شــاخص ها واجــد اهمیــت اســت. نمودارهــای ذیــل موقعیــت ای ای

ــد.  ــان می دهن را نش
در بخــش اول شــاخص نخســت کــه هزینــه اختصــاص یافتــه بــرای واردات از مجمــوع تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــرد،  ــرار می گی ــن ق ــل واردات پایی ــا تمای ــان کشــورهای ب ــران در می ــوزه واردات، ای ــد، در ح را نشــان می ده
کشــورهایی کــه ســهم واردات کاال و خدمــات در تولیــد ناخالــص داخلــی آنهــا بیــن ۱۰ تــا ۲۰ درصــد اســت. 
ایــران در میــان کشــورهای جهــان، بخــش اندکــی از تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را بــه واردات اختصــاص 

می دهــد. 
نقشه ذیل موقعیت ایران را در حوزه واردات نشان می دهد.

نقشه 2-هزینه واردات کاال و خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورها 
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در بخــش دوم ایــن شــاخص کــه تمایــل صــادرات نامیــده می شــود در واقــع اتــکای تولیــد کننــدگان داخلــی 
بــه بــازار بیــن المللــی را نشــان می دهــد. هرچــه موقعیــت کشــوری در ایــن شــاخص باالتــر باشــد بــه معنــای 
اتــکای بیشــتر تولیــد کننــدگان داخلــی بــه بــازار جهانــی اســت. در ایــن شــاخص اتــکای ایــران کمتــر از ۱۰ 
درصــد بــرآورد شــده کــه بســیار پاییــن تلقــی می شــود. جالــب آنکــه عربســتان ســعودی مهمتریــن همســایه 
نفتــی ایــران نیــز موقعیــت مشــابهی دارد امــا تولیــد داخلــی در اغلــب همســایگان ایــران بیــن ۱۰ تــا ۳۰ درصد 

بــه بــازار جهانــی اتــکا دارد. 
نقشه 3-میزان اتکای تولید داخلی کشورهای مختلف به بازار جهانی 

شــاخص دیگــری کــه در ایــن گــزارش آمــده تــراز تجــاری اســت. در نقشــه شــماره ۴ نقــش تــراز تجــاری 
مثبــت یــا منفــی کشــورها در کاال و خدمــات در کلیــت ناتــرازی تجــارت جهانــی بــه تصویــر کشــیده شــده 
ــراز تجــاری مثبــت و کشــورهای آمریــکا، هنــد و عربســتان از  اســت. کشــورهای چیــن و آلمــان از منظــر ت
ــیعی از  ــف وس ــران و طی ــد. ای ــی دارن ــرازی تجــارت جهان ــی در نات ــش مهم ــی نق ــراز تجــاری منف ــر ت منظ
همســایگان آن در دســته کشــورهایی قــرار می گیرنــد کــه ســهم بســیار اندکــی، کمتــر از ۲ درصــد در مــازاد 

یــا کســری تــراز تجــارت جهانــی دارنــد. 
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نقشه 4- نقش تراز تجاری مثبت یا منفی کشورها در کاال و خدمات در کلیت ناترازی تجارت جهانی

ــد  ــدی از تولی ــوان درص ــه عن ــات ب ــاری کاال و خدم ــراز تج ــش ت ــر نق ــورها را از منظ ــماره 5 کش ــه ش نقش
ناخالــص داخلــی مقایســه می کنــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن شــاخص نشــان می دهــد کــه ناتــرازی تجــاری در 
مقایســه بــا انــدازه اقتصــاد چقــدر بــزرگ یــا کوچــک اســت. ایــران در رده کشــورهایی قــرار می گیــرد کــه بــا 

توجــه بــه انــدازه اقتصــاد آن از کســری تجــاری بســیار باالیــی، بیــش از ۲۰ درصــد برخــوردار اســت.
نقشه5- نقش تراز تجاری کاال و خدمات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی


