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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  ــی"، ب ــر می شــود. سلســله گزارش هــای "پایــش تحــوالت تجــارت جهان ــل متأث ــی اقتصــاد سیاســی بین المل عملیات
هــدف بررســی رویدادهــای بــا اهمیــت از منظــر تاثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک ایــران، 
ــر در  ــی از تحــوالت اخی ــن گــزارش، گلچین ــده اســت. در ای ــر درآم ــه رشــته تحری ــی و منطقهــای ب ــه جهان در دو الی

دوالیــه جهانــی و منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ایــران مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفته انــد.
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تحوالت جهانی

تحوالت تحریم های روسیه

- لهســتان ۵۰ شــرکت و مقــام روس از جملــه شــرکت گازپــروم را تحریــم کــرد. لهســتان در میــان کشــورهای اروپایــی 
یکــی از  ســخت گیرانــه تریــن تریــن مواضــع را در مــورد روســیه اتخــاذ کــرده اســت.

- ســوئیس بخش هــای بیشــتری از تحریم هــای اتحادیــه اروپــا علیــه روســیه را اعمــال کــرد. ایــن کشــور بــرای اولیــن 
بــار بــه طــور گســترده وارد رونــد تحریــم کشــورهای دیگــر شــده اســت. افــزون بــر ایــن بانک هــای ســوییس حجــم 

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

ــری  ــه کشــتی های ماهیگی ــی کاالهــای روســی بســته اســت. البت ــه روی تمام ــا و بندرهــای خــود را ب ــروژ مرزه - ن
ــند. ــته باش ــردد داش ــروژ ت ــادر ن ــد در بن ــان می توانن روســیه همچن

ــانه های  ــن رس ــور همچنی ــن کش ــرد. ای ــوع ک ــیه را ممن ــه روس ــادرات ب ــرای ص ــات ب ــه خدم ــه هرگون ــا ارائ - بریتانی
ــم کــرد. ــز تحری ــی روســیه را نی دولت

ــن  ــن کشــور را تعیی ــا مخــازن گازی مســتقر در ای ــرد ت ــد ک ــیه را تهدی ــروم روس ــش شــرکت گازپ - صدراعظــم اتری
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 می زنــد. صدراعظــم اتریــش هشــدار 
داده اســت کــه در صــورت تــداوم ایــن وضعیــت مخــازن گاز پــروم بــه شــرکت های 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 می کنــد. 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.

ــرکت را  ــکل از ۳۱ ش ــتی متش ــیه فهرس ــت روس ــر دول ــای اخی ــد. در روزه ــترده تر ش ــیه گس ــی روس ــام تحریم - نظ
ــن شــرکت ها طرف هــای  ــان ای ــد. در می ــی ان ــی و آمریکای ــن شــرکت ها اروپای ــرار داده اســت کــه ای ــم ق ــورد تحری م
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 همیــن رو صــادرات گاز روســیه از طریــق لهســتان بــه اروپــا متوقــف 
شــده اســت. صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا از طریــق لهســتان حــدود ۱۵ درصــد از مجموعــه صــادرات گاز روســیه بــه 
اروپــا را پوشــش می دهــد. حــدود ۴۰ درصــد از نیازهــای وارداتــی گاز اتحادیــه اروپــا از روســیه تامیــن می شــود. افــزون 
ــا آســیب های  ــا کــه از طریــق اوکرایــن انتقــال پیــدا می کنــد ب ــه اروپ ــه انتقــال گاز روســیه ب ــر ایــن یــک خــط لول ب
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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 طرف هــای روســی خاتمــه داد. ایــن شــرکت در بیانیــه ای اعــالم کــرد در تبعیــت 
از تحریم هــای اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده علیــه روســیه هرگونــه همــکاری بــا ایــن کشــور را متوقــف می کنــد. 
ــه  ــی ادام ــرکت های روس ــه ش ــته  ب ــای گذش ــب قرارداده ــرویس های الزم در قال ــه س ــه ارائ ــرکت ب ــن ش ــه ای البت
می دهــد. د شــرکت زیمنــس از ۱۸۵۲ در روســیه فعالیــت دارد. البتــه در ســال های اخیــر فعالیــت ایــن شــرکت در روســیه 

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

تحوالت منطقه ای 

آغاز گفتگوهای امارات و ترکیه برای شکل دهی به برنامه جامع مشارکت اقتصادی

ــه موافقت نامــه تجــارت آزاد  ــه منظــور شــکل دهی ب ــه، مذاکــرات خــود ب ــارات و ترکی  مقامــات تجــاری دو کشــور ام
ــا انعقــاد  ــد ب ــد. مقامــات تجــاری ترکیــه معتقدن ــه "موافقت نامــه مشــارکت اقتصــادی جامــع" را آغــاز کردن موســوم ب
ایــن موافقت نامــه، حجــم تجــارت دو کشــور در میان مــدت بــه دو برابــر رقــم فعلــی افزایــش خواهــد یافــت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه تجــارت امــارات و ترکیــه در ســال های اخیــر تحــت تأثیــر اختالفــات شــدید دو کشــور بــا کاهــش 
مواجــه شــده اســت، امــا در ماه هــای اخیــر رونــد عادی ســازی تجــارت خارجــی دو کشــور شــتاب گرفتــه و اکنــون بــا 

آغــاز مذاکــرات موافقت نامــه تجــارت آزاد، وارد دوره جدیــدی شــده اســت.

 امــارات عربــی متحــده در ســال ۲۰۲۱ هشــت کشــور ترکیــه، کنیــا، هنــد، بریتانیــا، کــره جنوبــی، اتیوپــی، اندونــزی و 
اســرائیل را بــه عنــوان اولویت هــای تجــارت خارجــی خــود  معرفــی کــرد و امضــای موافقت نامــه تجــارت آزاد بــا آنهــا 
را در بــازه زمانــی یــک ســاله بــه عنــوان "اولویــت اجرایــی" خــود برگزیــد؛ در همیــن راســتا تاکنــون امــارات عربــی 
ــان ســال ۲۰۲۲  ــا پای ــی رود ت ــرده اســت. انتظــار م ــی را امضــا ک ــن موافقت نامه های ــرائیل چنی ــد و اس ــا هن متحــده ب

ــا ترکیــه نیــز امضــا شــود.  موافقت نامــه جامــع مشــارکت اقتصــادی ب

مقامــات اماراتــی معتقدنــد بــا حــذف تعرفه هــا، تســهیل جریــان آزاد کاال و تســهیل جریــان ســرمایه، روابــط تجــاری 
دو کشــور ســرعت خواهــد گرفــت. در حــال حاضــر ترکیــه، یازدهمیــن شــریک تجــاری امــارات محســوب می شــود و 

۴۰۰ شــرکت اماراتــی در ترکیــه در حــال فعالیــت هســتند.

مقامــات تــرک امیدوارنــد روابــط تجــاری دو کشــور در پــی مذاکــرات، بــه ســرعت بــه وضعیــت ســال ۲۰۱۷، ســال اوج 
ــارد دالر رســید کــه باالتریــن  ــه حــدود ۱۵ میلی روابــط تجــاری بازگــردد. در ســال ۲۰۱۷ حجــم تجــارت دو کشــور ب
ــم  ــال ۲۰۱۸، حج ــور، در س ــان دو کش ــای می ــر از تنش ه ــا متأث ــود ام ــور ب ــاری دو کش ــط تج ــخ رواب ــزان در تاری می
تجــارت دو جانبــه 6/9 میلیــارد دالر کاهــش یافــت و در ســال ۲۰۱9 نیــز بــه ۷/9 میلیــارد دالر رســید. حجــم تجــارت 
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دو کشــور در ســال ۲۰۲۰، ۸/۳ میلیــارد دالر بــود و ایــن رقــم در ســال ۲۰۲۱ بــه ۷/6 میلیــارد دالر کاهــش یافــت.

ــود.  ــوب می ش ــارس محس ــج ف ــه در خلی ــاری ترکی ــریک تج ــن ش ــده، مهمتری ــی متح ــارات عرب ــر ام ــال حاض در ح
تــا ســال ۲۰۱۷ کــه  روابــط تجــاری دو کشــور رو بــه گســترش بــود، موازنــه تجــاری بــه ســود ترکیــه بــود، امــا در 
ســال های اخیــر نــه تنهــا تجــارت دوجانبــه کاهــش یافتــه بلکــه موازنــه تجــاری بــه ســود امــارات تغییــر کــرده اســت. 
ــط را گســترش دهــد.  ــد و ایــن رواب ــرار نمای ــا امــارات را مجــدداً برق ــوازن در تجــارت خارجــی ب ترکیــه می کوشــد ت

 در ســال ۲۰۲۱ امــارات وعــده داد صنــدوق ســرمایه گذاری ۱۰ میلیــارد دالری بــرای حمایــت از شــرکت های اماراتــی 
ــن، دو  ــر ای ــزون ب ــد داد. اف ــرژی و بهداشــت تشــکیل خواه ــژه در بخــش ان ــه وی ــه ب ــرمایه گذاری در ترکی ــت س جه
کشــور بــر ســر ســواپ ارزی بــه مبلــغ ۵ میلیــارد دالر بــه توافــق رســیدند. بــر مبنــای آمارهــا تــا ســال ۲۰۲۰ امــارات 

ــه ســرمایه گذاری کــرده اســت.  ــارد دالر در ترکی حــدود ۵ میلی

 مقامــات تجــاری ترکیــه معتقدنــد کــه موافقت نامــه جدیــد بــا امــارات فراتــر از موافقت نامه هــای ســنتی تجــاری اســت 
ــای  ــد موافقت نامه ه ــل جدی ــف نس ــه در ردی ــن موافقت نام ــرد. ای ــا را دربرمی گی ــدودی از کااله ــف مح ــا طی ــه تنه ک
تجــارت آزاد اســت کــه حــوزه خدمــات را نیــز دربرمی گیــرد.  از منظــر ترکیــه، امــارات عربــی متحــده بــه یــک بازیگــر 
ــوردی غیرنظامــی و مشــاوره های  ــی، توریســم، هوان ــن مال ــی همچــون تأمی ــی در بســیاری از بخش هــای خدمات جهان

فنــی تبدیــل شــده اســت و ترکیــه می خواهــد از موقعیــت ایــن کشــور در پرتــو موافقت نامــه اســتفاده نمــود.

امارات بنادر مصر را توسعه می دهد

ــرمایه گذاری در  ــرای س ــور ب ــن کش ــی ای ــروت حاکمیت ــدوق ث ــی از صن ــوان بخش ــه عن ــارات ب ــعه ام ــگ توس  هلدین
توســعه بنــادر حاشــیه دریــای ســرخ بــا مصــر بــه توافــق رســیده اســت؛ در قالــب ایــن توافق نامــه، شــرکت اماراتــی بــه 
منظــور تســریع بخشــیدن بــه حمل ونقــل کاال در برخــی از بنــادر اقــدام بــه ایجــاد ترمینال هــای جدیــد خواهــد کــرد. 
ــه ویــژه بنــدر شرم الشــیخ توســعه خواهــد یافــت. همچنیــن در قالــب ایــن  ــر ایــن، بنــادر توریســتی مصــر ب عــالوه ب
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.

ــوان یکــی از حوزه هــای  ــه عن ــادر را ب ــن رو توســعه بن ــه شــدت تحــت فشــار اقتصــادی اســت. از ای ــت مصــر ب  دول
اهمیــت دار در اقتصــاد خــود تلقــی می کنــد. در همیــن راســتا، دولــت مصــر اخیــراً عــوارض عبــور کشــتی ها 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 تحلیل هــای مختلفــی همــراه بــود. ایــن ســفر بــرای نخســتین بــار پــس 
از ســال ۲۰۱۷ و بحــران تمــام عیــار در روابــط ایــن کشــور بــا عربســتان ســعودی پــس از قتــل جمــال خاشــقچی انجــام 
شــد؛ پیــش از ایــن ســفر، اردوغــان پرونــده ۲6 نفــر 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 این بــاره کشــید؛ امــری کــه امتیــاز ویــژه ای 
ــود. از دیگــر ســو،  ــن ســفر اعــالم شــده ب ــوان پیش شــرط ای ــه عن ــرای عربســتان ســعودی محســوب می شــود و ب ب
ظاهــراً عربســتان ســعودی و ســایر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس تحریــم اقتصــادی علیــه تجــارت بــا ترکیــه را کــه 
پــس از اختــالف بــر ســر قتــل جمــال خاشــقچی اجــرا کــرده بودنــد را بــه تدریــج کنــار میگذارنــد و کاالهــای ترکیــه 

راهــی بازارهــای ایــن منطقــه می شــود.

 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 ۲۰ درصــد بــه حــدود ۷۰ درصــد 
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 ضعف هــای جــدی ای مواجــه اســت. از ایــن رو ترکیــه بــه کشــورهای ثروتمنــد خلیــج 
ــود  ــی از راه حــل بحــران تشدید شــونده اقتصــادی خ ــوان بخــش مهم ــه عن ــژه عربســتان ســعودی، ب ــه وی ــارس ب ف
می نگــرد. 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، ســرمایه گذاری 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 

ــا امــارات را نیــز گســترش دهــد.  عربســتان می توانــد روابــط ب

پیــش از ســفر بــه عربســتان، اردوغــان راهــی امــارات شــده بــود و توافقاتــی بــرای ســرمایه گذاری امــارات در اقتصــاد 
ترکیــه صــورت گرفتــه بــود. افــزون بــر ایــن اردوغــان حل و فصــل اختالفــات بــا عربســتان ســعودی را مقدمــه ای بــرای 
ایجــاد روابــط عــادی بــا مصــر می دانــد؛ روابطــی کــه پــس از بهــار عربــی دچــار تنــش  بســیار شــده اســت و بــدون 
ــس از ســفر  ــه پ ــر خارجــه ترکی ــن رو وزی ــدارد. از همی ــود ن ــکان بهب ــا عربســتان ســعودی ام ــات ب حل و فصــل اختالف
اردوغــان بــه عربســتان اعــالم کــرد کــه هــدف بعــدی، حل و فصــل اختالفــات بــا مصــر اســت. مصــر اکنــون خــود را 

ــه اعــالم کــرده اســت. ــا ترکی ــط ب ــرای رواب ــد و از همیــن رو پیــش شــرط هایی را ب در موقعیــت بهتــری می بین

ــالوه  ــه ع ــت. ب ــده اس ــه نش ــه ترکی ــادی ب ــم اقتص ــای مه ــه وعده ه ــه ارائ ــر ب ــون حاض ــعودی تاکن ــتان س  عربس
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درخواســت هایی مبنــی بــر پایــان یافتــن مداخلــه ترکیــه در امــور داخلــی عربســتان از ســوی رســانه های 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 عادی ســازی روابــط بــا ایــن کشــور مطــرح کــرده انــد. در همیــن راســتا، 
دولــت اردوغــان، فعالیــت  گــروه اخوان المســلمین در ترکیــه را بــه شــدت محــدود کــرده اســت و بــه تدریــج امکانــات 
و حــوزه مانــور آنــان در ترکیــه را نیــز محــدود می کنــد. اقتصــاد ترکیــه بــا بزرگتریــن بحــران خــود از زمــان روی کار 
ــای  ــان گزینه ه ــه اردوغ ــد ک ــی رخ می ده ــران در زمان ــن بح ــت. ای ــه اس ــال ۲۰۰۳ مواج ــالمگرایان در س ــدن اس آم
چندانــی بــرای مدیریــت آن از طریــق منابــع داخلــی نــدارد و ناچــار بــه گشــایش در روابــط خارجــی اســت؛ از ایــن رو 
احتمــااًل 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 32 میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش معدن جذب می کند

ــارد دالر ســرمایه  گذاری  ــی عربســتان ســعودی اعــالم کــرده کــه در نظــر دارد ۳۲ میلی ــع معدن  وزارت صنعــت و مناب
ــی  ــع معدن ــت و مناب ــر صنع ــد. وزی ــذب کن ــروژه ج ــب 9 پ ــی در قال ــواد معدن ــدن و م ــای مع ــی را در بخش ه خارج
عربســتان بیــان کــرده اســت کــه هــدف از ایــن کار بــرای تنوع بخشــی بــه اقتصــاد عربســتان، کاهــش اتــکا بــه نفــت 
و حمایــت از محصــوالت معدنــی و مــواد معدنــی در بازارهــای داخلــی و بین المللــی اســت. ایــن قالــب درخواســت ۱۴۵ 
ــرای  ــغل ب ــاد ۱۴۵۰۰ ش ــه ایج ــادر ب ــا ق ــن پروژه ه ــی اســت. ای ــال بررس ــا در ح ــن پروژه ه ــام ای ــرای انج ــرکت ب ش

شــهروندان ســعودی انــد.

سرمایه گذاری  100 میلیارد دالری عربستان در صنعت حمل ونقل هوایی

 وزیــر حمل ونقــل عربســتان در اجــالس آینــده هوانــوردی کــه اخیــراً در ایــن کشــور برگــزار شــد، اعــالم کــرده اســت 
ــرمایه گذاری  ــود س ــی خ ــل هوای ــت حمل ونق ــاخت های صنع ــارد دالر در زیرس ــال ۲۰۳۰، ۱۰۰ میلی ــا س ــن کشــور ت ای
می کنــد. در ایــن قالــب ریــاض و جــده بــه  هــاب  حمل ونقــل هوایــی در کالس جهانــی بــدل خواهنــد شــد. افــزون بــر 
ایــن عربســتان ســعودی یــک خــط هوایــی در کالس جهانــی ایجــاد خواهــد کــرد کــه در کنــار خــط هوایــی ملــی فعلــی 
ــاض  ــی در ری ــد ملیت ــرای حضــور شــرکت های چن ــژه اقتصــادی ب ــه وی ــک منطق ــن ی ــرد. همچنی ــد ک ــت خواه فعالی
ایجــاد خواهــد شــد. عربســتان از چنــدی پیــش در پــی تبدیــل ایــن کشــور بــه هــاب جهانــی حمل ونقــل هوایــی بــر 

ــرای ســرمایه گذاری گســترده در ایــن حــوزه را فراهــم آورده اســت. آمــده اســت و زمینه هــای الزم ب

درآمد 150 میلیارد دالری  عراق در سال 2022 

ــن کشــور در ســال ۲۰۲۲ در  ــدرال ای ــت ف ــد دول ــراق از رشــد ۷۳ درصــدی درآم ــر ع مشــاور اقتصــادی نخســت وزی
ــن عامــل افزایــش شــدید درآمدهــای  ــر داده اســت. رشــد چشــمگیر بهــای نفــت مهمتری ــا ســال ۲۰۲۱ خب ــاس ب قی
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دولــت فــدرال عــراق در ســال ۲۰۲۲ محســوب می شــود. میانگیــن صــادرات نفــت عــراق ۳.۴ میلیــون بشــکه در روز 
در ســال ۲۰۲۲ پیــش بینــی می شــود و میانگیــن قیمــت نفــت ایــن کشــور روی ۱۰۴ دالر در هــر بشــکه تخمیــن زده 
شــده اســت. بیــن ۸ تــا ۱۰ میلیــارد دالر از درآمدهــای عــراق نیــز از حوزه هــای 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 ۲۰۲۲ فضــای مانــور دولــت ایــن کشــور در اقتصــاد را بــه صورتــی آشــکار افزایــش 

خواهــد داد.

 از همیــن رو عــراق بــه شــدت در پــی چلــب همــکاری شــرکت های بیــن المللــی بــرای توســعه تــوان صادراتــی نفــت 
ــن  ــن نفتــی بصــره، میادی ــرای توســعه میادی ــال فرانســه ب ــا شــرکت توت خــود اســت. وزارت نفــت عــراق از توافــق ب
گازی ایــن منطقــه و ایجــاد یــک نیــروگاه ۱۰۰۰ مگاواتــی خورشــیدی توســط ایــن شــرکت خبــر داده اســت. افــزون بــر 
ــوند.  ــال می ش ــراق فع ــت ع ــت نف ــزون در صنع ــه صــورت روز اف ــز ب ــی نی ــرکت های چین ــرکت های فرانســوی، ش ش

ــد. ــروژه نفتــی در عــراق  فعالیــت دارن شــرکت های چینــی در ۸۰ پ

اختالف چین و پاکستان باال گرفت

ــدور  ــی در چارچــوب کری ــروژه ریل ــن پ ــر ســر اجــرای مهمتری ــن و پاکســتان ب  رســانه های پاکســتانی از اختــالف چی
اقتصــادی چیــن پاکســتان خبــر دادنــد. ایــن پــروژه ریلــی کــه بــرای بهســازی و نوســازی مســیر ریلــی کراچــی بــه 
پیشــاور بــه طــول ۱۷۰۰ کیلومتــر در ســال های 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 
ــر  ــا یکدیگ ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــای اج ــر هزینه ه ــر س ــی ب ــرکت های چین ــتان و ش ــت پاکس ــود. دول ــارد دالر ب 6 میلی
ــرای اجرایــی شــدن ایــن  ــروژه فعــاًل متوقــف شــده اســت. مذاکــرات ب ــد و اجرایــی شــدن پ دچــار اختــالف شــده ان
پــروژه مدت هــا بــه طــول انجامیــد و اختالفــات میــان دو طــرف تــداوم داشــت. افــزون بــر ایــن شــرکت های چینــی 
ــت در  ــن شــرکت ها، فعالی ــه ای ــی پاکســتان ب ــه بده ــارد روپی ــدم پرداخــت ۳۰۰ میلی ــل ع ــه دلی ــر ب ــای  اخی در ماه ه
ایجــاد نیروگاه هایــی بــا ظرفیــت دو هــزار مــگاوات در قالــب کریــدور اقتصــادی چیــن و پاکســتان را متوقــف کرده انــد. 
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؟

ــه منظــور واردات  ــه ب ــه بلغارســتان را قطــع کــرده اســت. از ایــن رو، بلغارســتان از ترکی ــراً روســیه صــادرات گاز ب اخی
گاز درخواســت کــرده اســت. بــا وجــود اینکــه بلغارســتان، یکــی از بازارهــای کوچــک مصــرف گاز روســیه در اتحادیــه 
اروپــا بــه شــمار مــی رود، امــا ایــن اقــدام روســیه نوعــی پیــام بــه ســایر واردکننــدگان گاز از ایــن کشــور نیــز بــه شــمار 



12 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

ــای دیگــر  ــوان گزینه ه ــه عن ــان را ب ــه و یون ــت بلغارســتان، دو کشــور ترکی ــدام روســیه، دول ــن اق ــی ای ــد. در پ می آی
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 
ــد.  ــن نمای ــای گازی بلغارســتان را تأمی ــد بخشــی از نیازه ــان می توان ــه یون ــه ب ــه گازی ترکی آن وجــود دارد؛ خــط لول
ــد  ــود، می توان ــوب می ش ــا محس ــای گازی در اروپ ــی از هاب ه ــوان یک ــه عن ــه ب ــه ترکی ــا ک ــن، از آنج ــر ای ــزون ب اف
گاز وارداتــی از کشــورهای دیگــر را بــه بلغارســتان صــادر نماینــد. امــا از آنجــا کــه روســیه بزرگتریــن صادرکننــده گاز 
بــه ترکیــه )روســیه حــدود ۴۰ درصــد از نیازهــای گازی ترکیــه را تأمیــن می کنــد( محســوب می شــود، اقــدام ترکیــه 
در جهــت صــادرات گاز بــه بلغارســتان، می توانــد خشــم مســکو را برانگیــزد و تأثیــر منفــی بــر روابــط گازی ترکیــه و 
روســیه بــر جــای بگــذارد. فراتــر از درخواســت واردات گاز بلغارســتان، در ســطح کالن تــر 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 
ــه اســت کــه ترکیــه نیــز نقــش مهمــی در آنهــا دارد امــا موقعیــت ترکیــه در راهبــرد جدیــد گازی  در دریــای مدیتران
دوگانــه اســت؛ از یــک ســو ایــن کشــور بــا فرصت هــای 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 
می دهــد. ترکیــه یکــی از وارد کننــدگان مهــم گاز از ایــران اســت. در جعبــه رباتیــک  جدیــد گازی، فرصت هایــی بــرای 
ایــران نهفتــه اســت. رخــوت دیپلماســی گازی ایــران در هفته هــای 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 
ــن  ــدت مواجــه اســت. در همی ــد جهــت صــادرات گاز در میان م ــرای ایجــاد بازارهــای جدی ــری ب فرصت هــای کم نظی
راســتا، بــازار اتحادیــه اروپــا کــه حــدود ۲۰ درصــد از کل مصــرف گاز طبیعــی در جهــان را بــه خــود اختصــاص می دهــد، 

ــد.  ــدی ایجــاد نمای ــران فرصت هــای جدی ــرای ای ــد ب می توان

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.
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امتیاز تجاری پاکستان به طالبان

دولــت پاکســتان بــا فرصــت دو ماهــه بــه تجــار افغانســتان بــرای ارائــه فرم هــای الکترونیــک واردات بــه ایــن کشــور 
موافقــت کــرده اســت. پیــش از ایــن دولــت پاکســتان ارائــه ایــن فرم هــا 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 سرمایه گذاری چین

ــوزرای دولــت طالبــان خواســتار تســریع در اجرایــی شــدن قــرارداد معــدن مــس عینــک شــده اســت. ایــن  رییــس ال
گــروه مدعــی اســت  مشــکالت امنیتــی بــرای اســتخراج معــدن برطــرف شــده و بــا توافــق بــر ســر مســائل فنــی و 
حقوقــی می تــوان اســتخراج را آغــاز کــرد. قــرارداد اولیــه اســتخراج ایــن معــدن در ســال ۲۰۰۸ میــان دولــت افغانســتان 
ــی  ــرارداد اجرای ــن ق ــون ای ــا کن ــگام ت ــد شــد. از آن هن ــارد دالر منعق ــه ارزش ۴ میلی ــن ب و شــرکت ام ســی ســی چی

نشــده اســت.

ــن زده شــده اســت.  ــون دالر تخمی ــا ۳۵۰ میلی ــن ۳۰۰ ت ــرای افغانســتان بی ــدن ب ــن مع ــد ســاالنه اســتخراج ای  درآم
ــر  ــداده اســت. ب ــرارداد نشــان ن ــن ق ــرای از ســرگیری ای ــان ب ــه کوشــش های طالب ــوز واکنشــی ب ــی هن شــرکت چین
اســاس قــراردادی کــه بــا دولــت پیشــین افغانســتان منعقــد شــده، شــرکت چینــی در مرحلــه اول بایــد ۲.۵ میلیــارد دالر 

ــد. ــرمایه گذاری نمای ــدن س ــن مع در ای

داده های تازه

دبی در جایگاه نخست جذب سرمایه خارجی

ــداد ۴۱۸  ــذب تع ــا ج ــال ۲۰۲۱ ب ــی در س ــت، دب ــرده اس ــالم ک ــارات اع ــت ام ــرا دول ــه اخی ــی ک ــای آمارهای ــر مبن ب
ــه  ــوم ب ــی موس ــرمایه گذاری خارج ــر س ــان از نظ ــت را در جه ــگاه نخس ــت جای ــته اس ــی توانس ــرمایه گذاری خارج س
ــدن و ســنگاپور پیــش  ــر چــون لن ــدی ســرمایه پذی ــی را از شــهر های کلی ــه دب ــه ای ک greenfield بدســت آورد، رتب
 انداخــت. دبــی در ایــن شــاخص نــرخ ۲.۱ را در ۲۰۲۰ بــه دســت آورده بــود امــا ایــن بــار بــا نــرخ ۲.۸ رشــد بــه رتبــه 
اول رســیده اســت. دبــی در جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا رتبــه نخســت را دارد 
و در جهــان رتبــه ســومی را داراســت. رشــد میــزان انــواع ســرمایه گذاری خارجــی در دبــی در ســال ۲۰۲۱، ۵.۵ درصــد 
ــش را نشــان می دهــد.  ــارد دالر افزای ــر ۲6 میلی ــغ ب ــش نشــان می دهــد و رقمــی بال ــه ســال پی ــش را نســبت ب افزای
ایــن میــزان ســرمایه گذاری باعــث شــده اســت کــه ایجــاد اشــتغال  ۳6 درصــد نســبت بــه ســال پیــش افزایــش یابــد.



14 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

چالش های ساختاری آینده اقتصاد پاکستان را تهدید می کند

 بانــک جهانــی در گــزارش جدیــدی کــه در مــورد رونــد تحــوالت اقتصــادی پاکســتان منتشــر کــرده اســت اســتدالل 
ــن کشــور  ــت ای ــن کشــور در ســال ۲۰۲۱ و موفقیت هــای دول ــج درصــدی اقتصــاد ای ــد کــه علیرغــم رشــد پن می کن
ــاختاری  ــای س ــت و چالش ه ــه اس ــاختاری مواج ــای س ــا چالش ه ــور ب ــن کش ــاد ای ــا، اقتص ــران کرون ــرل بح در کنت

ــد. ــده اقتصــادی آن ایجــاد می کن ــه آین ــدات جــدی علی تهدی

 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 چالش هــای ســاختاری اقتصــاد پاکســتان بــه ویــژه ســرمایه گذاری 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 می افزایــد. از منظــر گــزارش علیرغــم رشــد اقتصــادی قابــل توجــه پاکســتان امــا شــرایط بیــن المللــی زمینــه 

را بــرای کاهــش فقــر در ایــن کشــور تضعیــف می کنــد.

جدول شماره 1-چشم انداز شاخص های 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 می دهنــد:
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جدول شماره 2-کشورهای پیشرو در صادرات و واردات در جهان در حال توسعه 


