مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان

پایش تحوالت تجارت جهانی
(گزارش سیام)

در این شماره میخوانید:
 موافقتنامــه مشــارکت اقتصــادی جامــع بیــن ترکیــه و امــارات عربــی متحــده :اســتفاده ترکیــه از موقعیــت جهانــی امــارات در تأمیــن مالــی ،توریســم،هوانــوردی غیرنظامــی و مشــاورههای فنــی
 برنامهعربستانبرای کاهشوابستگیبهنفت:سرمایه گذاری 32میلیارددالری در بخشمعدنو 100میلیارددالریدر صنعتحملونقلهوایی اختالف چین و پاکستان بر سر اجرای مهمترین پروژه ریلی در چارچوب کریدور اقتصادی باال گرفت رخــوت تامــل برانگیــز دیپلماســی گازی ایــران در هفت ههــای اخیــر در پــی تنــش فزاینــده گازی میــان روســیه و اتحادیــه اروپــا :درخواســت بلغارســتاناز ترکیــه بــه منظــور واردات گاز
 -پیشی گرفتن دبی از لندن و سنگاپور در جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 2021

اردیبهشت 1401

شناسنامه گزارش

عنوان:

مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان
پایش تحوالت تجارت جهانی
(گزارش سیام)

مدیریت اقتصاد کالن و آینده پژوهی
تاریخ انتشار :اردیبهشت 1401
واژههــای کلیــدی :تحــوالت روســیه ،گفتگوهــای امــارات و ترکیــه ،توســعه بنــادر مصــر ،عربســتان  ،عــراق ،اختــاف چیــن
و پاکســتان
نشانی :تهران ،خیابان طالقانی ،نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) ،پالک 175

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي "ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ" روﯾﺪادﻫﺎي
ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
روﯾﺪادﻫﺎي
ﺟﻬﺎﻧﯽ"
ﻗﺎﻟﺐ"،ﭘﺎﯾﺶ
اﯾﻦﻫﺎي
ﮔﺰارش
ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ
ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻈﺮ
ﺗﺤﻮﻻتﮐﻠﯿﺪي از
روﯾﺪادﻫﺎي
دﻫﺪ .در
ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽﻪ ﻗﺮار
ﺑﺤﺚ و
ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان را
در ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﻠﯿﺪي
ﻗﺮار
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ
ﻣﻮرداﯾﺮان
ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺑﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري
روﯾﺪادﻫﺎي
اﯾﻦ ازﻗﺎﻟﺐ،
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﯽ
ﺳﻮي
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از
ﮐﻠﯿﺪيﺑﻪ ازﺻﻮرت
ﮔﺰارش ﮐﻪ
ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.درﻫﺪف
ﻗﺮار
اراﺋﻪﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻣﻮرد
ﺧﻮاﻫﺪاﯾﺮان
ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮي
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي واﺗﺎق اﯾﺮان
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﻮي
ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از
ﮔﺰارشوﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽ
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي اﯾﺮان
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و
ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان
ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻣﺤﯿﻂ
روﺷﻦ از
اﺳﺖ.ي اﺗﺎق اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
ﻣﺮﮐﺰ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
در
روﺷﻦ از ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ.
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي "ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ" روﯾﺪادﻫﺎي
ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ،روﯾﺪادﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺪف از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺳﻮي
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﺗﺎق اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي
روﺷﻦ از ﻣﺤﯿﻂ ژﺋﻮاﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﺮان و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي اﯾﺮان
در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ.

فهرست مطالب
مقدمه

5

تحوالت جهانی

6

تحوالت منطقهای

7

دادههای تازه

13

5

مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان

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" ،بــا

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 گــزارش ،گلچینــی از تحــوالت اخیــر در

دوالیــه جهانــی و منطق ـهای محیــط ژئواکونومیــک ایــران مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتهانــد.

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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تحوالت جهانی
تحوالت تحریمهای روسیه
 لهســتان  ۵۰شــرکت و مقــام روس از جملــه شــرکت گازپــروم را تحریــم کــرد .لهســتان در میــان کشــورهای اروپایــییکــی از ســخت گیرانــه تریــن تریــن مواضــع را در مــورد روســیه اتخــاذ کــرده اســت.

 ســوئیس بخشهــای بیشــتری از تحریمهــای اتحادیــه اروپــا علیــه روســیه را اعمــال کــرد .ایــن کشــور بــرای اولیــنبــار بــه طــور گســترده وارد رونــد تحریــم کشــورهای دیگــر شــده اســت .افــزون بــر ایــن بانکهــای ســوییس حجــم

بیشــری از منابــع مالــی ســرمایه داران روس را بلوکــه کــرده انــد.

 -نــروژ مرزهــا و بندرهــای خــود را بــه روی تمامــی کاالهــای روســی بســته اســت .البتــه کشــتیهای ماهیگیــری

روســیه همچنــان میتواننــد در بنــادر نــروژ تــردد داشــته باشــند.

 -بریتانیــا ارائــه هرگونــه خدمــات بــرای صــادرات بــه روســیه را ممنــوع کــرد .ایــن کشــور همچنیــن رســانههای

دولتــی روســیه را نیــز تحریــم کــرد.

 -صدراعظــم اتریــش شــرکت گازپــروم روســیه را تهدیــد کــرد تــا مخــازن گازی مســتقر در ایــن کشــور را تعییــن

تکلیــف نمایــد .گازپــروم دومیــن مخــازن بــزرگ گازی مرکــز اروپــا را در اتریــش در اختیــار دارد .از مدتهــا پیــش ایــن
مخــازن خالــی اســت و همچنــان شــرکت گاز پــروم از پــر کــردن مخــازن ســرباز میزنــد .صدراعظــم اتریــش هشــدار

داده اســت کــه در صــورت تــداوم ایــن وضعیــت مخــازن گاز پــروم بــه شــرکتهای دیگــری واگــذار خواهــد شــد و آنهــا
ایــن مخــازن را پــر خواهــد کــرد ،زیــرا مخــازن از ارزش اســتراتژیکی بــرای امنیــت انــرژی اتحادیــه اروپــا برخوردارنــد.

 -روســیه بــه صــورت تلویحــی تهدیــد کــرد صــادرات گاز بــه فنالنــد را قطــع میکنــد .فنالنــد از پرداخــت بهــای گاز

صادراتــی روســیه بــه روبــل ســرباز زده اســت و افــزون بــر ایــن در پــی عضویــت در ناتــو برآمــده اســت .ایــن اقدامــات
خشــم روســیه را برانگیختــه اســت.

 نظــام تحریمــی روســیه گســتردهتر شــد .در روزهــای اخیــر دولــت روســیه فهرســتی متشــکل از  ۳۱شــرکت رامــورد تحریــم قــرار داده اســت کــه ایــن شــرکتها اروپایــی و آمریکایــی انــد .در میــان ایــن شــرکتها طرفهــای

واردکننــده انــرژی از روســیه بــه ویــژه گاز نیــز قــرار دارنــد .شــرکت لهســتانی همــکار گازپــروم در واردات گاز روســیه
بــه اروپــا نیــز در ایــن لیســت قــرار گرفتــه اســت .از همیـنرو صــادرات گاز روســیه از طریــق لهســتان بــه اروپــا متوقــف
شــده اســت .صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا از طریــق لهســتان حــدود  ۱۵درصــد از مجموعــه صــادرات گاز روســیه بــه
اروپــا را پوشــش میدهــد .حــدود  ۴۰درصــد از نیازهــای وارداتــی گاز اتحادیــه اروپــا از روســیه تامیــن میشــود .افــزون

بــر ایــن یــک خــط لولــه انتقــال گاز روســیه بــه اروپــا کــه از طریــق اوکرایــن انتقــال پیــدا میکنــد بــا آســیبهای
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جــدی مواجــه شــده اســت .ایــن عوامــل باعــث شــده تــا قیمــت گاز در اتحادیــه اروپــا بــه شــدت افزایــش یابــد.
 -شــرکت زیمنــس بــه همــکاری بــا طرفهــای روســی خاتمــه داد .ایــن شــرکت در بیانیــه ای اعــام کــرد در تبعیــت

از تحریمهــای اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده علیــه روســیه هرگونــه همــکاری بــا ایــن کشــور را متوقــف میکنــد.

البتــه ایــن شــرکت بــه ارائــه ســرویسهای الزم در قالــب قراردادهــای گذشــته بــه شــرکتهای روســی ادامــه
میدهــد .د شــرکت زیمنــس از  ۱۸۵۲در روســیه فعالیــت دارد .البتــه در ســالهای اخیــر فعالیــت ایــن شــرکت در روســیه

کاهــش یافتــه بــود و تنهــا یــک درصــد از مجموعــه فــروش شــرکت در روســیه صــورت گرفــت.
تحوالت منطقهای

آغاز گفتگوهای امارات و ترکیه برای شکلدهی به برنامه جامع مشارکت اقتصادی
مقامــات تجــاری دو کشــور امــارات و ترکیــه ،مذاکــرات خــود بــه منظــور شــکلدهی بــه موافقتنامــه تجــارت آزاد

موســوم بــه "موافقتنامــه مشــارکت اقتصــادی جامــع" را آغــاز کردنــد .مقامــات تجــاری ترکیــه معتقدنــد بــا انعقــاد

ایــن موافقتنامــه ،حجــم تجــارت دو کشــور در میانمــدت بــه دو برابــر رقــم فعلــی افزایــش خواهــد یافــت؛ ایــن در

حالــی اســت کــه تجــارت امــارات و ترکیــه در ســالهای اخیــر تحــت تأثیــر اختالفــات شــدید دو کشــور بــا کاهــش

مواجــه شــده اســت ،امــا در ماههــای اخیــر رونــد عادیســازی تجــارت خارجــی دو کشــور شــتاب گرفتــه و اکنــون بــا
آغــاز مذاکــرات موافقتنامــه تجــارت آزاد ،وارد دوره جدیــدی شــده اســت.

امــارات عربــی متحــده در ســال  ۲۰۲۱هشــت کشــور ترکیــه ،کنیــا ،هنــد ،بریتانیــا ،کــره جنوبــی ،اتیوپــی ،اندونــزی و

اســرائیل را بــه عنــوان اولویتهــای تجــارت خارجــی خــود معرفــی کــرد و امضــای موافقتنامــه تجــارت آزاد بــا آنهــا
را در بــازه زمانــی یــک ســاله بــه عنــوان "اولویــت اجرایــی" خــود برگزیــد؛ در همیــن راســتا تاکنــون امــارات عربــی
متحــده بــا هنــد و اســرائیل چنیــن موافقتنامههایــی را امضــا کــرده اســت .انتظــار مــیرود تــا پایــان ســال ۲۰۲۲

موافقتنامــه جامــع مشــارکت اقتصــادی بــا ترکیــه نیــز امضــا شــود.

مقامــات اماراتــی معتقدنــد بــا حــذف تعرفههــا ،تســهیل جریــان آزاد کاال و تســهیل جریــان ســرمایه ،روابــط تجــاری

دو کشــور ســرعت خواهــد گرفــت .در حــال حاضــر ترکیــه ،یازدهمیــن شــریک تجــاری امــارات محســوب میشــود و
 400شــرکت اماراتــی در ترکیــه در حــال فعالیــت هســتند.

مقامــات تــرک امیدوارنــد روابــط تجــاری دو کشــور در پــی مذاکــرات ،بــه ســرعت بــه وضعیــت ســال  ،۲۰۱۷ســال اوج

روابــط تجــاری بازگــردد .در ســال  ۲۰۱۷حجــم تجــارت دو کشــور بــه حــدود  ۱۵میلیــارد دالر رســید کــه باالتریــن
میــزان در تاریــخ روابــط تجــاری دو کشــور بــود امــا متأثــر از تنشهــای میــان دو کشــور ،در ســال  ،۲۰۱۸حجــم

تجــارت دو جانبــه  6/9میلیــارد دالر کاهــش یافــت و در ســال  ۲۰۱۹نیــز بــه  7/9میلیــارد دالر رســید .حجــم تجــارت
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دو کشــور در ســال  8/3 ،۲۰۲۰میلیــارد دالر بــود و ایــن رقــم در ســال  ۲۰۲۱بــه  7/6میلیــارد دالر کاهــش یافــت.
در حــال حاضــر امــارات عربــی متحــده ،مهمتریــن شــریک تجــاری ترکیــه در خلیــج فــارس محســوب میشــود.

تــا ســال  ۲۰۱۷کــه روابــط تجــاری دو کشــور رو بــه گســترش بــود ،موازنــه تجــاری بــه ســود ترکیــه بــود ،امــا در
ســالهای اخیــر نــه تنهــا تجــارت دوجانبــه کاهــش یافتــه بلکــه موازنــه تجــاری بــه ســود امــارات تغییــر کــرده اســت.

ترکیــه میکوشــد تــوازن در تجــارت خارجــی بــا امــارات را مجــدداً برقــرار نمایــد و ایــن روابــط را گســترش دهــد.

در ســال  ۲۰۲۱امــارات وعــده داد صنــدوق ســرمایهگذاری  ۱۰میلیــارد دالری بــرای حمایــت از شــرکتهای اماراتــی

جهــت ســرمایهگذاری در ترکیــه بــه ویــژه در بخــش انــرژی و بهداشــت تشــکیل خواهــد داد .افــزون بــر ایــن ،دو
کشــور بــر ســر ســواپ ارزی بــه مبلــغ  ۵میلیــارد دالر بــه توافــق رســیدند .بــر مبنــای آمارهــا تــا ســال  ۲۰۲۰امــارات

حــدود  5میلیــارد دالر در ترکیــه ســرمایهگذاری کــرده اســت.

مقامــات تجــاری ترکیــه معتقدنــد کــه موافقتنامــه جدیــد بــا امــارات فراتــر از موافقتنامههــای ســنتی تجــاری اســت

کــه تنهــا طیــف محــدودی از کاالهــا را دربرمیگیــرد .ایــن موافقتنامــه در ردیــف نســل جدیــد موافقتنامههــای
تجــارت آزاد اســت کــه حــوزه خدمــات را نیــز دربرمیگیــرد .از منظــر ترکیــه ،امــارات عربــی متحــده بــه یــک بازیگــر

جهانــی در بســیاری از بخشهــای خدماتــی همچــون تأمیــن مالــی ،توریســم ،هوانــوردی غیرنظامــی و مشــاورههای
فنــی تبدیــل شــده اســت و ترکیــه میخواهــد از موقعیــت ایــن کشــور در پرتــو موافقتنامــه اســتفاده نمــود.
امارات بنادر مصر را توسعه میدهد
هلدینــگ توســعه امــارات بــه عنــوان بخشــی از صنــدوق ثــروت حاکمیتــی ایــن کشــور بــرای ســرمایهگذاری در

توســعه بنــادر حاشــیه دریــای ســرخ بــا مصــر بــه توافــق رســیده اســت؛ در قالــب ایــن توافقنامــه ،شــرکت اماراتــی بــه
منظــور تســریع بخشــیدن بــه حملونقــل کاال در برخــی از بنــادر اقــدام بــه ایجــاد ترمینالهــای جدیــد خواهــد کــرد.

عــاوه بــر ایــن ،بنــادر توریســتی مصــر بــه ویــژه بنــدر شرمالشــیخ توســعه خواهــد یافــت .همچنیــن در قالــب ایــن

توافــق ،قــرار شــده تــا خطــوط کشــتیرانی تفریحــی کــروز بیــن ابوظبــی و بندرعقبــه اردن ایجــاد شــود؛ پیــش از ایــن

نیــز امــارات عربــی متحــده توســعه طیــف دیگــری از بنــادر مصــر را در اختیــار گرفتــه بــود.

دولــت مصــر بــه شــدت تحــت فشــار اقتصــادی اســت .از ایــن رو توســعه بنــادر را بــه عنــوان یکــی از حوزههــای

اهمی ـتدار در اقتصــاد خــود تلقــی میکنــد .در همیــن راســتا ،دولــت مصــر اخیــراً عــوارض عبــور کشــتیها در کانــال
ســوئز را افزایــش داده و از آنهــا خواســته اســت تــا عــوارض را بــه شــکل پــول رســمی ایــن کشــور بپردازنــد ،تــا قــادر
باشــد اندکــی از مشــکالت اقتصــادی خــود را کاهــش دهــد.
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عربستان ناجی اقتصاد بحران زده ترکیه؟
ســفر اخیــر اردوغــان بــه عربســتان ســعودی بــا تحلیلهــای مختلفــی همــراه بــود .ایــن ســفر بــرای نخســتین بــار پــس
از ســال  ۲۰۱۷و بحــران تمــام عیــار در روابــط ایــن کشــور بــا عربســتان ســعودی پــس از قتــل جمــال خاشــقچی انجــام

شــد؛ پیــش از ایــن ســفر ،اردوغــان پرونــده  ۲۶نفــر از اتبــاع ســعودی کــه متهــم بــه دســت داشــتن در قتــل خاشــقچی

بودنــد را بــه ریــاض ارســال کــرد و بــه نوعــی خــط پایانــی بــر ادعاهــا در اینبــاره کشــید؛ امــری کــه امتیــاز ویــژهای
بــرای عربســتان ســعودی محســوب میشــود و بــه عنــوان پیششــرط ایــن ســفر اعــام شــده بــود .از دیگــر ســو،

ظاهــراً عربســتان ســعودی و ســایر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس تحریــم اقتصــادی علیــه تجــارت بــا ترکیــه را کــه
پــس از اختــاف بــر ســر قتــل جمــال خاشــقچی اجــرا کــرده بودنــد را بــه تدریــج کنــار میگذارنــد و کاالهــای ترکیــه
راهــی بازارهــای ایــن منطقــه میشــود.

در واقــع نجــات اقتصــاد ترکیــه از وضعیــت بحرانــی ،مهمتریــن انگیــزه اردوغــان از دادن امتیــاز بــه عربســتان ســعودی

و انجــام ایــن ســفر بــوده اســت .نــرخ تــورم در اقتصــاد ترکیــه در شــش مــاه اخیــر ،از  ۲۰درصــد بــه حــدود  ۷۰درصــد
افزایــش پیــدا کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه قــرار اســت در ســال آینــده در ترکیــه انتخابــات برگــزار شــود و

موقعیــت اردوغــان و تیــم او بــا ضعفهــای جــدیای مواجــه اســت .از ایــن رو ترکیــه بــه کشــورهای ثروتمنــد خلیــج

فــارس بــه ویــژه عربســتان ســعودی ،بــه عنــوان بخــش مهمــی از راه حــل بحــران تشدیدشــونده اقتصــادی خــود
مینگــرد .همزمــان بــا ســفر اردوغــان بــه عربســتان ســعودی ،وزرای دارایــی دو کشــور نیــز جلســه برگــزار کردنــد و

طــی آن ،خطــوط جدیــدی را بــرای همــکاری اقتصــادی ترســیم نمــوده انــد.

ترکیــه امیــدوار اســت بــا از ســر گرفتــه شــدن تجــارت بــا عربســتان ســعودی ،ســرمایهگذاری ایــن کشــور در ترکیــه

و ســوآپ ارزی بــا آن ،بتوانــد آثــار بحــران اقتصــادی خــود را تــا حــدی کاهــش دهــد .افــزون بــر ایــن ،از آنجــا کــه
عربســتان ســعودی نقــش کلیــدی در نگــرش ســایر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــه ترکیــه دارد ،احیــای روابــط بــا
عربســتان میتوانــد روابــط بــا امــارات را نیــز گســترش دهــد.

پیــش از ســفر بــه عربســتان ،اردوغــان راهــی امــارات شــده بــود و توافقاتــی بــرای ســرمایهگذاری امــارات در اقتصــاد
ترکیــه صــورت گرفتــه بــود .افــزون بــر ایــن اردوغــان حلوفصــل اختالفــات بــا عربســتان ســعودی را مقدمـهای بــرای
ایجــاد روابــط عــادی بــا مصــر میدانــد؛ روابطــی کــه پــس از بهــار عربــی دچــار تنــش بســیار شــده اســت و بــدون

حلوفصــل اختالفــات بــا عربســتان ســعودی امــکان بهبــود نــدارد .از همی ـنرو وزیــر خارجــه ترکیــه پــس از ســفر

اردوغــان بــه عربســتان اعــام کــرد کــه هــدف بعــدی ،حلوفصــل اختالفــات بــا مصــر اســت .مصــر اکنــون خــود را
در موقعیــت بهتــری میبینــد و از همیــن رو پیــش شــرطهایی را بــرای روابــط بــا ترکیــه اعــام کــرده اســت.

عربســتان ســعودی تاکنــون حاضــر بــه ارائــه وعدههــای مهــم اقتصــادی بــه ترکیــه نشــده اســت .بــه عــاوه
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درخواس ـتهایی مبنــی بــر پایــان یافتــن مداخلــه ترکیــه در امــور داخلــی عربســتان از ســوی رســانههای دولتــی ایــن
کشــور مطــرح شــده اســت .از طــرف دیگــر مقامــات مصــری نیــز پایــان دادن بــه فعالیــت گــروه اخــوان المســلمین در

داخــل ترکیــه را بــه عنــوان پیــش شــرط مهــم عادیســازی روابــط بــا ایــن کشــور مطــرح کــرده انــد .در همیــن راســتا،

دولــت اردوغــان ،فعالیــت گــروه اخوانالمســلمین در ترکیــه را بــه شــدت محــدود کــرده اســت و بــه تدریــج امکانــات
و حــوزه مانــور آنــان در ترکیــه را نیــز محــدود میکنــد .اقتصــاد ترکیــه بــا بزرگتریــن بحــران خــود از زمــان روی کار
آمــدن اســامگرایان در ســال  ۲۰۰۳مواجــه اســت .ایــن بحــران در زمانــی رخ میدهــد کــه اردوغــان گزینههــای

چندانــی بــرای مدیریــت آن از طریــق منابــع داخلــی نــدارد و ناچــار بــه گشــایش در روابــط خارجــی اســت؛ از ایــن رو
احتمــا ًال نرمالیــزه کــردن روابــط بــا شــورای همــکاری خلیــج فــارس و جهــان عــرب بــه عنــوان بخــش مهمــی از راه

حــل اقتصــاد بحــران زده ترکیــه پیگیــری خواهــد شــد.

عربستان  32میلیارد دالر سرمایهگذاری در بخش معدن جذب میکند
وزارت صنعــت و منابــع معدنــی عربســتان ســعودی اعــام کــرده کــه در نظــر دارد  32میلیــارد دالر ســرمایهگذاری

خارجــی را در بخشهــای معــدن و مــواد معدنــی در قالــب  9پــروژه جــذب کنــد .وزیــر صنعــت و منابــع معدنــی

عربســتان بیــان کــرده اســت کــه هــدف از ایــن کار بــرای تنوعبخشــی بــه اقتصــاد عربســتان ،کاهــش اتــکا بــه نفــت

و حمایــت از محصــوالت معدنــی و مــواد معدنــی در بازارهــای داخلــی و بینالمللــی اســت .ایــن قالــب درخواســت 145

شــرکت بــرای انجــام ایــن پروژههــا در حــال بررســی اســت .ایــن پروژههــا قــادر بــه ایجــاد  14500شــغل بــرای

شــهروندان ســعودی انــد.

سرمایهگذاری  100میلیارد دالری عربستان در صنعت حملونقل هوایی
وزیــر حملونقــل عربســتان در اجــاس آینــده هوانــوردی کــه اخیــراً در ایــن کشــور برگــزار شــد ،اعــام کــرده اســت

ایــن کشــور تــا ســال  ۱۰۰ ،۲۰۳۰میلیــارد دالر در زیرســاختهای صنعــت حملونقــل هوایــی خــود ســرمایهگذاری

ب حملونقــل هوایــی در کالس جهانــی بــدل خواهنــد شــد .افــزون بــر
میکنــد .در ایــن قالــب ریــاض و جــده بــههــا 
ایــن عربســتان ســعودی یــک خــط هوایــی در کالس جهانــی ایجــاد خواهــد کــرد کــه در کنــار خــط هوایــی ملــی فعلــی
فعالیــت خواهــد کــرد .همچنیــن یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی بــرای حضــور شــرکتهای چنــد ملیتــی در ریــاض

ایجــاد خواهــد شــد .عربســتان از چنــدی پیــش در پــی تبدیــل ایــن کشــور بــه هــاب جهانــی حملونقــل هوایــی بــر
آمــده اســت و زمینههــای الزم بــرای ســرمایهگذاری گســترده در ایــن حــوزه را فراهــم آورده اســت.
درآمد  ۱۵۰میلیارد دالری عراق در سال ۲۰۲۲
مشــاور اقتصــادی نخســت وزیــر عــراق از رشــد  ۷۳درصــدی درآمــد دولــت فــدرال ایــن کشــور در ســال  ۲۰۲۲در

قیــاس بــا ســال  ۲۰۲۱خبــر داده اســت .رشــد چشــمگیر بهــای نفــت مهمتریــن عامــل افزایــش شــدید درآمدهــای

مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان

11

دولــت فــدرال عــراق در ســال  ۲۰۲۲محســوب میشــود .میانگیــن صــادرات نفــت عــراق  3.4میلیــون بشــکه در روز
در ســال  ۲۰۲۲پیــش بینــی میشــود و میانگیــن قیمــت نفــت ایــن کشــور روی  104دالر در هــر بشــکه تخمیــن زده
شــده اســت .بیــن  ۸تــا  ۱۰میلیــارد دالر از درآمدهــای عــراق نیــز از حوزههــای غیــر نفتــی حاصــل خواهــد شــد .البتــه
ایــن در صورتــی اســت کــه درآمــد نفتــی اقلیــم کردســتان نیــز در اختیــار دولــت فــدرال عــراق قــرار گیــرد .رشــد ۷۳

درصــدی درآمدهــای عــراق در ســال  ۲۰۲۲فضــای مانــور دولــت ایــن کشــور در اقتصــاد را بــه صورتــی آشــکار افزایــش

خواهــد داد.

از همیــن رو عــراق بــه شــدت در پــی چلــب همــکاری شــرکتهای بیــن المللــی بــرای توســعه تــوان صادراتــی نفــت

خــود اســت .وزارت نفــت عــراق از توافــق بــا شــرکت توتــال فرانســه بــرای توســعه میادیــن نفتــی بصــره ،میادیــن
گازی ایــن منطقــه و ایجــاد یــک نیــروگاه  ۱۰۰۰مگاواتــی خورشــیدی توســط ایــن شــرکت خبــر داده اســت .افــزون بــر

شــرکتهای فرانســوی ،شــرکتهای چینــی نیــز بــه صــورت روز افــزون در صنعــت نفــت عــراق فعــال میشــوند.
شــرکتهای چینــی در  80پــروژه نفتــی در عــراق فعالیــت دارنــد.
اختالف چین و پاکستان باال گرفت
رســانههای پاکســتانی از اختــاف چیــن و پاکســتان بــر ســر اجــرای مهمتریــن پــروژه ریلــی در چارچــوب کریــدور

اقتصــادی چیــن پاکســتان خبــر دادنــد .ایــن پــروژه ریلــی کــه بــرای بهســازی و نوســازی مســیر ریلــی کراچــی بــه

پیشــاور بــه طــول  ۱۷۰۰کیلومتــر در ســالهای اخیــر وارد رونــد مذاکــره شــده بــود .خــط فعلــی کراچی-پیشــاور کــه
در دوره اســتعمار ســاخته شــده ،نیــاز بــه بهســازی دارد .بــرآورد اولیــه بــه منظــور بهســازی و توســعه ایــن خــط ،حــدود

 ۶میلیــارد دالر بــود .دولــت پاکســتان و شــرکتهای چینــی بــر ســر هزینههــای اجــرای ایــن پــروژه بــا یکدیگــر

دچــار اختــاف شــده انــد و اجرایــی شــدن پــروژه فع ـ ً
ا متوقــف شــده اســت .مذاکــرات بــرای اجرایــی شــدن ایــن
پــروژه مدتهــا بــه طــول انجامیــد و اختالفــات میــان دو طــرف تــداوم داشــت .افــزون بــر ایــن شــرکتهای چینــی
در ماههــای اخیــر بــه دلیــل عــدم پرداخــت  ۳۰۰میلیــارد روپیــه بدهــی پاکســتان بــه ایــن شــرکتها ،فعالیــت در
ایجــاد نیروگاههایــی بــا ظرفیــت دو هــزار مــگاوات در قالــب کریــدور اقتصــادی چیــن و پاکســتان را متوقــف کردهانــد.

برکنــاری عمــران خــان و بــه قــدرت رســیدن شــهباز شــریف ،تاکنــون نتایــج منفــی بــرای همــکاری اقتصــادی چیــن

و پاکســتان برجــای گــذارده اســت.

ترکیه به اروپا گاز صادر خواهد کرد؟
اخیــراً روســیه صــادرات گاز بــه بلغارســتان را قطــع کــرده اســت .از ایــن رو ،بلغارســتان از ترکیــه بــه منظــور واردات
گاز درخواســت کــرده اســت .بــا وجــود اینکــه بلغارســتان ،یکــی از بازارهــای کوچــک مصــرف گاز روســیه در اتحادیــه
اروپــا بــه شــمار مـیرود ،امــا ایــن اقــدام روســیه نوعــی پیــام بــه ســایر واردکننــدگان گاز از ایــن کشــور نیــز بــه شــمار
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میآیــد .در پــی ایــن اقــدام روســیه ،دولــت بلغارســتان ،دو کشــور ترکیــه و یونــان را بــه عنــوان گزینههــای دیگــر

خــود بــه منظــور تأمیــن گاز مــورد نیــاز در نظــر دارد.

ترکیــه از پتانســیل صــادرات گاز بــه بلغارســتان برخــوردار هســت امــا برخــی موانــع حقوقــی و فنــی بــرای اجرایــی شــدن

آن وجــود دارد؛ خــط لولــه گازی ترکیــه بــه یونــان میتوانــد بخشــی از نیازهــای گازی بلغارســتان را تأمیــن نمایــد.
افــزون بــر ایــن ،از آنجــا کــه ترکیــه بــه عنــوان یکــی از هابهــای گازی در اروپــا محســوب میشــود ،میتوانــد

گاز وارداتــی از کشــورهای دیگــر را بــه بلغارســتان صــادر نماینــد .امــا از آنجــا کــه روســیه بزرگتریــن صادرکننــده گاز
بــه ترکیــه (روســیه حــدود  ۴۰درصــد از نیازهــای گازی ترکیــه را تأمیــن میکنــد) محســوب میشــود ،اقــدام ترکیــه

در جهــت صــادرات گاز بــه بلغارســتان ،میتوانــد خشــم مســکو را برانگیــزد و تأثیــر منفــی بــر روابــط گازی ترکیــه و
روســیه بــر جــای بگــذارد .فراتــر از درخواســت واردات گاز بلغارســتان ،در ســطح کالنتــر تنــش اروپــا و روســیه ،باعــث

شــده تــا اتحادیــه اروپــا جایگزینــی گاز وارداتــی از روســیه را بــه طــور جــدی در دســتور کار قــرار دهــد.

یکــی از منابعــی کــه اروپــا امیــدوار اســت از طریــق آن بتوانــد وابســتگی گازی روســیه را کاهــش دهــد ،ذخایــر جدیــد

در دریــای مدیترانــه اســت کــه ترکیــه نیــز نقــش مهمــی در آنهــا دارد امــا موقعیــت ترکیــه در راهبــرد جدیــد گازی

دوگانــه اســت؛ از یــک ســو ایــن کشــور بــا فرصتهــای قابــل توجهــی بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک صادرکننــده گاز
مواجــه اســت و از طــرف دیگــر وابســتگی ایــن کشــور بــه گاز وارداتــی ازروســیه فضــای مانــور آن را تحــت تأثیــر قــرار

میدهــد .ترکیــه یکــی از وارد کننــدگان مهــم گاز از ایــران اســت .در جعبــه رباتیــک جدیــد گازی ،فرصتهایــی بــرای
ایــران نهفتــه اســت .رخــوت دیپلماســی گازی ایــران در هفتههــای اخیــر در پــی تنــش فزاینــده گازی میــان روســیه و

اتحادیــه اروپــا ،قابــل تامــل اســت .بــه طــور کلــی ایــران بــه عنــوان دومیــن دارنــده بــزرگ منابــع گازی در جهــان ،بــا

فرصتهــای کمنظیــری بــرای ایجــاد بازارهــای جدیــد جهــت صــادرات گاز در میانمــدت مواجــه اســت .در همیــن
راســتا ،بــازار اتحادیــه اروپــا کــه حــدود  ۲۰درصــد از کل مصــرف گاز طبیعــی در جهــان را بــه خــود اختصــاص میدهــد،

میتوانــد بــرای ایــران فرصتهــای جدیــدی ایجــاد نمایــد.

در تحولــی دیگــر ،الجزایــر بــه عنــوان بزرگتریــن صادرکننــده گاز بــه اســپانیا ،تهدیــد بــه قطــع صــادرات گاز خــود بــه
ایــن کشــور کــرده اســت .اختالفــات الجزایــر و اســپانیا بــر ســر مســأله صحــرای غربــی و فرصــت پیــش آمــده ناشــی

از تنــش بیــن اتحادیــه اروپــا بــا روســیه الجزایــر را در موقعیــت جدیــدی قــرار داده اســت تــا فشــار را بــرای پذیــرش

اهــداف سیاســت خارجــی ایــن کشــور از ســوی مادریــد افزایــش دهــد ایــن امــر نشــانه دیگــری از توجــه کشــورهای

دارنــده گاز بــه ژئوپلیتیــک نویــن ایــن حــوزه و اســتفاده از آن بــه عنــوان ابــزار سیاســت خارجــی در روابــط بــا دیگــران
اســت.

مرکز ژپوهشاهی ااتق اریان
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امتیاز تجاری پاکستان به طالبان
دولــت پاکســتان بــا فرصــت دو ماهــه بــه تجــار افغانســتان بــرای ارائــه فرمهــای الکترونیــک واردات بــه ایــن کشــور
موافقــت کــرده اســت .پیــش از ایــن دولــت پاکســتان ارائــه ایــن فرمهــا در مــاه مــی را بــه عنــوان پیــش شــرط تــداوم

واردات از افغانســتان بــه ایــن کشــور مطــرح کــرده بــود .طالبــان از امتیــاز تجــاری جدیــد پاکســتان اســتقبال کــرده و از
ایــن کشــور خواســته همچــون ایــران و کشــورهای آســیای مرکــزی ،تجــارت بــا افغانســتان را تســهیل نمایــد.
طالبان در پی اجرایی شدن سرمایهگذاری چین
رییــس الــوزرای دولــت طالبــان خواســتار تســریع در اجرایــی شــدن قــرارداد معــدن مــس عینــک شــده اســت .ایــن

گــروه مدعــی اســت مشــکالت امنیتــی بــرای اســتخراج معــدن برطــرف شــده و بــا توافــق بــر ســر مســائل فنــی و

حقوقــی میتــوان اســتخراج را آغــاز کــرد .قــرارداد اولیــه اســتخراج ایــن معــدن در ســال  2008میــان دولــت افغانســتان
و شــرکت ام ســی ســی چیــن بــه ارزش  4میلیــارد دالر منعقــد شــد .از آن هنــگام تــا کنــون ایــن قــرارداد اجرایــی
نشــده اســت.

درآمــد ســاالنه اســتخراج ایــن معــدن بــرای افغانســتان بیــن  ۳۰۰تــا  ۳۵۰میلیــون دالر تخمیــن زده شــده اســت.

شــرکت چینــی هنــوز واکنشــی بــه کوش ـشهای طالبــان بــرای از ســرگیری ایــن قــرارداد نشــان نــداده اســت .بــر

اســاس قــراردادی کــه بــا دولــت پیشــین افغانســتان منعقــد شــده ،شــرکت چینــی در مرحلــه اول بایــد  2.5میلیــارد دالر
در ایــن معــدن ســرمایهگذاری نمایــد.

دادههای تازه
دبی در جایگاه نخست جذب سرمایه خارجی
بــر مبنــای آمارهایــی کــه اخیــرا دولــت امــارات اعــام کــرده اســت ،دبــی در ســال  2021بــا جــذب تعــداد 418

ســرمایهگذاری خارجــی توانســته اســت جایــگاه نخســت را در جهــان از نظــر ســرمایهگذاری خارجــی موســوم بــه

 greenfieldبدســت آورد ،رتب ـهای کــه دبــی را از شــهرهای کلیــدی ســرمایه پذیــر چــون لنــدن و ســنگاپور پیــش

انداخــت .دبــی در ایــن شــاخص نــرخ  2.1را در  2020بــه دســت آورده بــود امــا ایــن بــار بــا نــرخ  2.8رشــد بــه رتبــه
اول رســیده اســت .دبــی در جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا رتبــه نخســت را دارد

و در جهــان رتبــه ســومی را داراســت .رشــد میــزان انــواع ســرمایهگذاری خارجــی در دبــی در ســال  5.5 ،2021درصــد
افزایــش را نســبت بــه ســال پیــش نشــان میدهــد و رقمــی بالــغ بــر  26میلیــارد دالر افزایــش را نشــان میدهــد.
ایــن میــزان ســرمایهگذاری باعــث شــده اســت کــه ایجــاد اشــتغال  36درصــد نســبت بــه ســال پیــش افزایــش یابــد.

شاهی ااتق اریان
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چالشهای ساختاری آینده اقتصاد پاکستان را تهدید میکند
بانــک جهانــی در گــزارش جدیــدی کــه در مــورد رونــد تحــوالت اقتصــادی پاکســتان منتشــر کــرده اســت اســتدالل

میکنــد کــه علیرغــم رشــد پنــج درصــدی اقتصــاد ایــن کشــور در ســال  2021و موفقیتهــای دولــت ایــن کشــور

در کنتــرل بحــران کرونــا ،اقتصــاد ایــن کشــور بــا چالشهــای ســاختاری مواجــه اســت و چالشهــای ســاختاری

تهدیــدات جــدی علیــه آینــده اقتصــادی آن ایجــاد میکنــد.

افزایــش شــدید تقاضــا در داخــل ایــن کشــور بــرای کاالهــا و خدمــات از یــک ســو و بــاال رفتــن قیمــت کاالهــای

اساســی در جهــان از ســوی دیگــر باعــث شــده تــا نــرخ تــورم در ایــن کشــور دو رقمــی شــود ،ارزش روپیــه کاهــش
یافتــه و واردات گرانتــر شــده اســت.

مهمتــر آنکــه چالشهــای ســاختاری اقتصــاد پاکســتان بــه ویــژه ســرمایهگذاری انــدک ،صــادرات انــدک و ظرفیــت

تولیــد انــدک باعــث شــده تــا رونــد احیــای اقتصــاد ایــن کشــور برگشــت پذیــر باشــد .تــداوم افزایــش قیمــت کاالهــای
اساســی در جهــان و چالــش و دشــواری فزاینــده پاکســتان بــرای دسترســی بــه منابــع مالــی خارجــی بــر مشــکالت ایــن

کشــور میافزایــد .از منظــر گــزارش علیرغــم رشــد اقتصــادی قابــل توجــه پاکســتان امــا شــرایط بیــن المللــی زمینــه

را بــرای کاهــش فقــر در ایــن کشــور تضعیــف میکنــد.

جدول شماره -1چشم انداز شاخصهای کلیدی اقصاد پاکستان

کشورهای پیشرو در تجارت جهانی در جهان در حال توسعه
گــزارش آمــاری جدیــد آنکتــاد ،کشــورهای موفــق در حــال توســعه در تجــارت جهانــی را رده بنــدی کــرده اســت .جدول

ذیــل ،کشــورهای کلیــدی در صــادرات و واردات در مناطــق مختلــف جهــان در حــال توســعه را نشــان میدهنــد:
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جدول شماره -2کشورهای پیشرو در صادرات و واردات در جهان در حال توسعه

