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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

آمریکا نگران امنیت زنجیره های جهانی عرضه

رئیــس فــدرال رزرو اخیــرا در حاشــیه اجــاس بهــاره بانــک جهانــی از نگرانی هــای فزاینــده ایــن کشــور در 
مــورد امنیــت و انعطــاف پذیــری زنجیره هــای جهانــی عرضــه ســخن گفتــه اســت. او اشــاره کــرده کــه بحــران 
ــا وجــود آنکــه بســیار  ــا و جنــگ روســیه علیــه اوکرایــن نشــان داد کــه زنجیره هــای جهانــی عرضــه ب کرون
کارآمــد و بــه لحــاظ اقتصــادی منطقــی هســتند امــا از امنیــت کافــی برخــوردار نیســتند و پیونــد عمیــق اقتصــاد 

ــد. ــده آن کن ــد ریســک های مهمــی را متوجــه آین ــن زنجیره هــا می توان ــا ای ــاالت متحــده ب ای
او پیشــنهاد داده اســت کــه زنجیره هــای عرضــه کلیــدی بــرای آمریــکا، بــه کشــورهای مــورد اعتمــاد متکــی 
شــود و ایــاالت متحــده و موتلفیــن ایــن کشــور بــه نوعــی در ایــن حــوزه بــه خودکفایــی دســت یابنــد، بــدان 
معنــا کــه کلیــت زنجیــره عرضــه در درون اقتصادهــای ایــن کشــورها جریــان پیــدا کنــد، آنهــا در وضعیــت 

وابســتگی متقابــل قــرار گیرنــد و نیازهــای یکدیگــر را تأمیــن کننــد.
 هرچنــد تامیــن ایــن نیازهــا بــه لحــاظ اقتصــادی هزینه هــای بیشــتری را بــه ایــن کشــورها تحمیــل می کنــد، 
ــن هزینه هــای  ــه پرداخــت ای ــرده اســت ک ــان ک ــه دانســته و بی ــل توجی ــا را قاب ــن هزینه ه ــن ای ــا او تأمی ام
اضافــی در واقــع منطــق امنیتــی دارد و بــه امنیــت اقتصــادی ایــاالت متحــده و تــداوم فعالیــت شــرکت های 

ــد. ــن کشــور کمــک می کن ای
بیــان چنیــن ســخنانی از ســوی ایــاالت متحــده کــه تــا همیــن ســال های اخیــر همــواره بــر نظــام تجــارت 
ــن  ــر پارادایمــی در سیاســت های اقتصــادی و تجــاری ای ــرد نشــانه دیگــری از تغیی ــد می ک ــی تاکی آزاد جهان
ــش  ــه را در پی ــت گرایان ــت های حمای ــر سیاس ــال های اخی ــدن در س ــپ و بای ــای ترام ــور اســت. دولت ه کش
گرفتــه انــد و کوشــیده انــد تولیــد اخلــی را افزایــش دهنــد، اتصــاالت اقتصــادی ایــاالت متحــده بــا کشــورهای 
همســو را تقویــت کننــد و از طــرف دیگــر وابســتگی اقتصــادی ایــن کشــور بــه خــارج و بــه ویــژه چیــن را 
ــر  ــر مبنــای منطــق امنیــت اقتصــادی احتمــااًل تاثیــرات مهمــی ب کاهــش دهنــد. کنــش متفــاوت آمریــکا ب
اقتصــاد جهانــی خواهــد داشــت و بــه تدریــج بــه شــکل گیــری بلوک هــای متفــاوت و تــا حــدی منفصــل از 

یکدیگــر در اقتصــاد جهانــی منجــر خواهــد شــد

تحوالت تحریمی روسیه

در ده روز اخیــر تحــوالت تحریمــی روســیه عمدتــا بــر محــور کشــمکش ایــن کشــور و اتحادیــه اروپــا بــر ســر 
نحــوه پرداخــت قیمــت گاز بــه روبــل بــوده اســت. اغلــب کشــورهای اروپایــی همچنــان از پرداخــت بهــای گاز 
بــه ارز ملــی روســیه ســر بــاز می زننــد. در مقابــل روســیه صــادرات گاز بــه برخــی کشــورها همچــون لهســتان 
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و بلغارســتان را متوقــف کــرده و صــادرات بــه برخــی دیگــر را کاهــش داده اســت. بلغارســتان وابســتگی 90 
درصــدی بــه واردات گاز از روســیه دارد و رســانه های روس مدعــی انــد ایــن کشــور در پــی قطــع صــادرات، 
ــه قطــع صــادرات گاز از روســیه، واردات از  ــش ب ــرده اســت. لهســتان در واکن ــت ک ــا شــرط روســیه موافق ب
آلمــان را افزایــش داده اســت. در واقــع گاز صادراتــی روســیه بــه آلمــان، بــه لهســتان ارائــه می شــود. برخــی 
ــی  ــا نم ــض تحریم ه ــرکت ها را ناق ــوی ش ــی از س ــای گاز صادرات ــت به ــی پرداخ ــادی اروپای ــات اقتص مقام
داننــد و پرداخــت بخشــی از آن بــه روبــل را راه حلــی بــرای تــداوم صــادرات بــر می شــمارند. گزارش هایــی 
هــم از پرداخــت محرمانــه بهــای گاز بــه روبــل توســط برخــی شــرکت های اروپایــی منتشــر شــده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه کشــورهای دیگــری همچــون چــک و دانمــارک هــر گونــه انعطــاف در برابــر روســیه را 
رد کــرده انــد. بــه نظــر می رســد در هفته هــای آتــی کشــاکش بــر ســر پرداخــت بهــای گاز صادراتــی روســیه 

بــه روبــل بیــن دو طــرف تــداوم یابــد. 

بریتانیا و هند تا پایان اکتبر موافقتنامه تجارت آزاد امضا می کنند

 در پــی ســفر اخیــر نخســت وزیــر بریتانیــا بــه هنــد دو کشــور اعــام کردنــد تــا پایــان مــاه اکتبــر مذاکــرات 
موافقتنامــه تجــارت آزاد را بــه ســرانجام خواهنــد رســاند. پــس از خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا ایــن کشــور 
بــه شــدت در پــی انعقــاد موافقتنامه هــای تجــارت آزاد بــا طیفــی از کشــورها و بــه ویــژه قدرت هــای در حــال 
ظهــور بــوده اســت. مذاکــرات بــا هنــد بــرای موافقــت نامــه تجــارت آزاد از چنــد مــاه پیــش آغــاز شــده اســت. 
تاکنــون ســه دوره از مذاکــرات برگــزار شــده اســت. موافقــت نامــه در ۲۶ فصــل تدویــن می شــود کــه تاکنــون 
دو کشــور بــر ســر چهــار فصــل آن بــه توافــق دســت یافتــه انــد. در ایــن ســفر در مــورد رونــد بــه ســرانجام 

رســیدن مذاکــرات توافــق اولیــه بیــن دو طــرف حاصــل شــد.
 ایــن توافــق ۶۵ درصــد تجــارت کاالیــی و ۴0 درصــد تجــارت خدمــات میــان دو کشــور را در بــر می گیــرد و 
پــس از طــی دوره آزمایشــی اجــرای ایــن توافقنامــه، در شــرایطی کــه توافــق بــه صــورت کامــل اجرایــی شــود 
بیــش از 90 درصــد تجــارت دو کشــور را در بــر خواهــد گرفــت. هنــد امیــدوار اســت در پیامــد انعقــاد موافقتنامــه 
در حوزه هــای نســاجی، کفــش و محصــوالت چرمــی کــه بخش هــای قابــل توجهــی از اقتصــاد ایــن کشــور 
را تشــکیل می دهنــد رشــد چشــم گیــری در صــادرات ایــن کشــور بــه بریتانیــا ایجــاد شــود. پیــش از ایــن و 
ــان ســال  ــا پای ــود. ت ــا امــارات و اســترالیا امضــا کــرده ب در ســال ۲0۲۱ هنــد موافقتنامه هــای تجــارت آزاد ب

۲0۲۲ موافقتنامــه تجــارت آزاد جدیــدی بــا اســرائیل نیــز امضــا خواهــد کــرد. 
ــارد دالر در حــوزه  ــان ۳۵ میلی ــارد دالر اســت کــه از ایــن می ــد حــدود ۵0 میلی ــا و هن حجــم تجــارت بریتانی
ــش از  ــد. بی ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــه افزایش ــط رو ب ــور رواب ــای دو کش ــرار دارد. اقتصاده ــات ق ــارت خدم تج
ــرای بیــش از ۱۱0 هــزار نفــر اشــتغال  ــا فعالیــت می کننــد کــه در مجمــوع ب ۸00 شــرکت هنــدی در بریتانی
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ــد  ــارد دالر در هن ــدود ۳0 میلی ــا ح ــا ۲0۲0 بریتانی ــال های ۲000 ت ــن س ــو بی ــر س ــد. از دیگ ــرده ان ایجــاد ک
ــت. ــوده اس ــات ب ــوزه خدم ــرمایه گذاری ها در ح ــن س ــده ای از ای ــش عم ــه بخ ــت ک ــرده اس ــرمایه گذاری ک س

 پاکستان دفتر مدیریت کریدور اقتصادی چین و پاکستان را منحل کرد

ــاهده  ــز مش ــور نی ــن کش ــادی ای ــت های اقتص ــر سیاس ــانه هایی از تغیی ــتان نش ــت در پاکس ــر دول ــا تغیی ب
ــدور  ــروژه کری ــگا پ ــت م ــر مدیری ــال دفت ــتان انح ــد پاکس ــت جدی ــات دول ــن اقدام ــی از اولی ــود. یک می ش
اقتصــادی چیــن- پاکســتان اســت. وزیــر دارایــی پاکســتان اخیــراً دســتور انحــال ایــن ســازمان را ابــاغ کــرد 

ــرد. ــروژه محســوب می شــود قلمــداد ک ــن پ ــع پیشــرفت ای ــه مان ــد ک ــوان ســازمانی زائ ــه عن و آن را ب
 امــا برخــی دیگــر آن را نشــانه تشــدید اختافــات چیــن و پاکســتان، کاهــش اهمیــت کریــدور بــرای دولــت 
جدیــد پاکســتان و چــراغ ســبز دولــت جدیــد پاکســتان بــه آمریــکا تلقــی کــرده انــد. همزمــان بــا ایــن تحــول 
رســانه های پاکســتانی گــزارش دادنــد کــه شــرکت های چینــی رونــد ســاخت تاسیســاتی کــه حــدود ۲ هــزار 
مــگاوات بــرق بــرای پاکســتان تولیــد می کنــد را بــه دلیــل بدهــی ۳00 میلیــون روپیــه ای طــرف پاکســتانی 
ــه ای  ــی در حمل ــاتید چین ــن از اس ــد ت ــر چن ــی دیگ ــد. در تحول ــرده ان ــف ک ــی متوق ــرکت های چین ــه ش ب
انتحــاری در کراچــی پاکســتان کشــته شــدند. ایــن حملــه از ســوی جریان هــای مخالــف کریــدور اقتصــادی 

چیــن پاکســتان انجــام شــد.

تجارت ترکیه و اسراییل سرعت می گیرد

آمارهــای جدیــد دولــت ترکیــه نشــان از ســرعت گرفتــن رونــد روابــط تجــاری میــان ایــن کشــور بــا اســرائیل 
ــرائیل  ــدی دارد. اس ــد ۳۷ درص ــان از رش ــت ۲0۲۲ نش ــه نخس ــه ماه ــرف در س ــارت دو ط ــم تج دارد. حج
بــه نهمیــن بــازار بــزرگ کاالهــای تــرک بــدل شــده اســت و بویــژه صنعــت فــوالد ترکیــه صــادرات قابــل 

توجهــی بــه اســرائیل داشــته اســت.
ــا طیــف هرچــه بیشــتری از  ــط ب ــه و احیــای رواب ــرای نفــوذ اقتصــادی در خاورمیان  کوشــش های اســرائیل ب
کشــورها از یــک ســو و تاش هــای دولــت ترکیــه بــرای گــذر از اختافــات بــا کشــورهای عربــی و اســرائیل، 
کاســتن از بحــران اقتصــادی ایــن کشــور و تعییــن موقعیــت جدیــد در موازنــه قــدرت در حــال تحــول منطقــه 
ــه  ــرای احیــای روابــط دو طــرف فراهــم آورده اســت. ســفر اخیــر رئیــس جمهــور اســرائیل ب ای، زمینــه را ب
ترکیــه نمــاد آغــاز دور جدیــد روابــط دو طــرف بــود. اردوغــان ســفر رئیــس جمهــور اســرائیل بــه ایــن کشــور 

را نقطــه عطفــی در روابــط دو طــرف خوانــد.
 حجــم تجــارت دو طــرف در ســال ۲0۲0 حــدود ۶ میلیــارد دالر بــود کــه ایــن رقــم در ۲0۲۱ بــه ۸ میلیــارد 
دالر رســیده اســت کــه از ایــن میــزان ۶.۲ میلیــارد دالر صــادرات ترکیــه بــوده اســت. اردوغــان وعــده داده در 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان9

ســال ۲0۲۲ ایــن رقــم بــه ۱0 میلیــارد دالر افزایــش پیــدا کنــد. برخــورداری از تــراز تجــاری مثبــت در روابــط 
ــرای توســعه آن می دهــد. ــه انگیزه هــای بیشــتری ب ــه ترکی ــا اســرائیل ب ب

حمایت عربستان سعودی از شرکت های کوچک و متوسط

 مقامــات اقتصــادی عربســتان ســعودی اعــام کردنــد کــه ایــن کشــور در نظــر دارد در ســال جــاری میــادی 
۱۴۶ میلیــون دالر بــرای حمایــت از شــرکت های کوچــک و متوســط کــه در حــوزه صــادرات فعالیــت دارنــد 
اختصــاص دهــد. عربســتان ســعودی در ســال ۲0۲0 اگزیــم بانــک را بــا هــدف کمــک بــه توســعه صــادرات 
ــار شــرکت های  ــا کنــون حــدود ۵00 میلیــون دالر کمــک در اختی ایــن کشــور تاســیس کــرد. ایــن بانــک ت
ــک و  ــرکت های کوچ ــت. ش ــرار داده اس ــا ق ــی آنه ــای صادرات ــعه قابلیت ه ــرای توس ــط ب ــک و متوس کوچ
متوســط حــدود ۸۵ درصــد از اقتصــاد غیــر نفتــی عربســتان را تشــکیل می دهنــد. ایــن کشــور در قالــب طــرح 
بلندپروازانــه گــذر از اقتصــاد نفتــی می کوشــد تــا ســهم بخــش غیــر نفتــی و شــرکت های کوچــک و متوســط 

در اقتصــاد افزایــش دهــد.

تشکیل شورای تجارت عربستان و قطر 

عربســتان و قطــر از تشــکیل شــورای تجــارت میــان دو کشــور خبــر دادنــد. ایــن شــورا در راســتای تســهیل 
ــع ســرمایه گذاری در اقتصاد هــای دو طــرف تشــکیل شــده اســت.  ــط تجــاری دو کشــور و کاهــش موان رواب
حجــم تجــارت قطــر و عربســتان ســعودی در ســال های اخیــر پــس از تنــش شــدیدی کــه میــان دو کشــور 

ایجــاد شــد بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت.
حجــم تجــارت دو کشــور تحــت تاثیــر ایــن تنش هــا از ۲.۲ میلیــارد دالر در ســال ۲0۱۶ بــه ۷00 میلیــون دالر 
در ســال ۲0۲۱ کاهــش یافــت. امــا در ماه هــای اخیــر دو طــرف کوشــیده انــد ســطح تنش هــا را کاهــش داده 
و زمینــه را بــرای عــادی ســازی تدریجــی روابــط فراهــم آورنــد. دو کشــور امیدوارنــد بــا تشــکیل ایــن شــورا 

روابــط اقتصــادی بــه تدریــج بــه وضعیــت پیــش از تنش هــا بازگــردد.

امارات و کره جنوبی در پی گسترش روابط تجاری

ــرای گســترش همکاری هــای دو طــرف  ــه ای ب ــراً توافقنام ــی اخی ــارات و کــره جنوب ــی ام  اتاق هــای بازرگان
امضــا کردنــد. در قالــب ایــن توافقنامــه، طرفیــن زمینــه را بــرای گســترش نشســت های مجــازی، دیدارهــای 
ــم  ــاری فراه ــادی و تج ــمینارهای اقتص ــزاری س ــور و برگ ــازار در دو کش ــات ب ــام تحقیق ــه و انج دو جانب
می آورنــد. امــارات دومیــن صادرکننــده بــزرگ نفــت بــه کــره جنوبــی و دومیــن واردکننــده بــزرگ محصــوالت 
کره جنوبــی در خاورمیانــه محســوب می شــود. در ســال ۲0۲0 امــارات عربــی متحــده ۵.۲۷ میلیــارد دالر کاال 
ــی در ســال ۲0۲۱  ــره جنوب ــز واردات صــورت داد. ک ــارد دالر نی ــرده و ۳.9۳ میلی ــی صــادر ک ــره جنوب ــه ک ب
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بزرگتریــن قــرارداد صــادرات تســلیحات خــود را بــا امــارات امضــا کــرد.

بازگشت سرمایه قطری به اقتصاد مصر 

دولــت مصــر از بازگشــت تدریجــی ســرمایه گــذاران قطــری بــه اقتصــاد ایــن کشــور خبــر داده و از آن اســتقبال 
کــرده اســت. مقامــات دولتــی مصــر در حاشــیه کنفرانــس جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی کــه اخیــرا در قاهــره 
برگــزار شــد بازگشــت ســرمایه گــذاران قطــری را فرصتــی بــرای توســعه ایــن کشــور برشــمردند. در اوایــل 
آوریــل ۲0۲۲ قطــر و مصــر توافــق ۵ میلیــارد دالری بــرای ســرمایه گــذاری شــرکت های قطــری در اقتصــاد 
مصــر امضــا کردنــد. ایــن نخســتین اقــدام اقتصــادی قطــر پــس از احیــای روابــط بــا مصــر در ســال ۲0۲۱ 

ــود. ــوب می ش محس
 در ســال ۲0۱۷ و متأثــر از آن فضــای تنــش آلــود بیــن عربســتان ســعودی و قطــر دولــت مصــر همراســتا بــا 
ــون  ــور را همچ ــن کش ــرد و ای ــدود ک ــور را مس ــن کش ــر در ای ــرمایه های قط ــی س ــعودی تمام ــتان س عربس
عربســتان ســعودی تحریــم نمــود. برخــی منابــع نزدیــک بــه دولــت مصــر مدعــی انــد کــه قطــر تضمین هایــی 
بــرای عــدم مداخلــه در امــور داخلــی، عــدم حمایــت از گــروه اخــوان المســلمین و نیــز عــدم پخــش اخبــار 

منفــی در مــورد مصــر از طریــق شــبکه الجزیــره بــه قاهــره ارائــه داده اســت.
 حــوزه مســتغات و توریســم بــه عنــوان دو حــوزه مــورد عاقــه ســرمایه گذاران قطــری در مصــر بــه شــمار 
می آینــد. رســانه های مصــری همچنیــن از برگــزاری اجــاس ســران دو کشــور در آینــده نزدیــک خبــر دادنــد 

و آن را گامــی مهــم در مســیر توســعه روابــط اقتصــادی برشــمرده اند.

تصمیم جدید طالبان در مورد بازارچه های مرزی

 دولــت طالبــان اعــام کــرده اســت فعالیــت بازارچه هــای مــرزی ایــن کشــور را متوقــف می کنــد. دلیــل ایــن 
ــد قاچــاق  تصمیــم رواج گســترده قاچــاق از طریــق بازارچه هــای مــرزی اعــام شــده اســت. طالبــان معتقدن
ــه کاالهــای  ــرای واردات بی روی ــه را ب ایــن کاالهــا منجــر کاهــش درآمدهــای گمرکــی دولــت شــده و زمین
کــم کیفیــت بــه داخــل افغانســتان فراهــم می کنــد. طالبــان بــه شــدت تحــت فشــار مالــی قــرار دارد. رکــود 
اقتصــادی در افغانســتان و مســدود شــدن دارایی هــای ایــن کشــور زمینــه را بــرای تشــدید بحــران اقتصــادی 
فراهــم آورده اســت. در چنیــن شــرایطی درآمدهــای گمرکــی یکــی از منابــع مهــم دولــت محســوب می شــود 

ــد. ــرای افزایــش درآمدهــا اســتفاده نمای ــان می کوشــد از تمامــی اهرم هــا ب کــه طالب

جنگ اوکراین و اختالل در زنجیره حالل 

جنــگ اوکرایــن تاثیــرات قابــل توجهــی بــر بــازار مــواد غذایــی و امنیــت غذایــی کشــور های اســامی و بــازار 
موســوم بــه حــال گذاشــته اســت. بخــش قابــل توجهــی از کشــورهای اســامی بــه واردات مــواد غذایــی از 
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روســیه بــه اوکرایــن بــه شــدت وابســته انــد. شــرایط جنگــی باعــث شــده تــا زنجیــره ارزش دچــار اختــال 
شــود، کمبــود و گرانــی مــواد غذایــی در ایــن کشــورها بــه طــور فزاینــده ای احســاس گــردد. در برخــی مــوارد 

تــا ۵0 درصــد واردات برخــی مــواد غذایــی کشــورهای اســامی از اوکرایــن و روســیه صــورت می گیــرد.
ــد. روســیه  ــن وارد می کن ــاز خــود را از روســیه و اوکرای ــورد نی ــدم م  عربســتان ســعودی حــدود نیمــی از گن
همچنیــن بزرگتریــن تامیــن کننــده گنــدم امــارات عربــی متحــده اســت و ســهم ۵0 درصــدی در واردات گنــدم 
ایــن کشــور دارد. حــدود ۷۳ درصــد از روغــن آفتابگــردان امــارات عربــی متحــده از اوکرایــن و ۷ درصــد آن از 
روســیه وارد می شــود. در ســطح کان تــر شــورای همــکاری خلیــج فــارس حــدود 90 درصــد مــواد غذایــی 
مــورد نیــاز خــود را از خــارج وارد می کنــد. بنابرایــن هــر گونــه اختــال در زنجیــره ای عرضــه می توانــد تاثیــر 

منفــی شــدیدی بــر امنیــت غذایــی ایــن کشــورها بگــذارد.
 کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــرای مقابلــه بــا ایــن وضعیــت نظارت هــا بــر بــازار را تشــدید 
ــه کشــورهای  ــی ب ــن کمک هــای مال ــد. آنهــا همچنی ــن را افزایــش داده ان ــکای التی کــرده و واردات از آمری
شــمال آفریقــا بــه ویــژه مصــر و الجزایــر بــرای مقابلــه بــا ناامنــی فزاینــده غذایــی را افزایــش داده انــد. بــازار 
حــال در کشــورهای مســلمان آفریقایــی بیــش از خلیــج فــارس تحــت تاثیــر ایــن جنــگ قــرار گرفتــه اســت. 
اوکرایــن صادرکننــده اصلــی گنــدم،، غــات روغــن آفتابگــردان و ســایر محصــوالت غذایــی بــه آفریقاســت. 
در شــرایط کنونــی کاهــش صــادرات باعــث شــده تــا امنیــت غذایــی کشــورهایی ماننــد تونــس آســیب پذیــر 
شــود. آســیب پذیــری در کشــورهای فقیــر آفریقایــی بیــش از تونــس، مصــر و الجزایــر اســت. در صورتــی کــه 
جنــگ اکرایــن تــا تابســتان، فصــل برداشــت محصــوالت کشــاورزی تــداوم یابــد، ناامنــی غذایــی در طیفــی از 
کشــورهای اســامی تشــدید خواهــد شــد. جایگزیــن کــردن واردات از اوکرایــن و روســیه بــرای ایــن کشــورها 
بســیار دشــوار اســت. واردات از کشــورهایی ماننــد هنــد و اســترالیا و آرژانتیــن حــدود ۲00 درصــد قیمت هــا را 
افزایــش خواهــد داد. افزایــش شــدید قیمــت غــذای مــواد غذایــی در طیفــی از کشــورها از جملــه کشــورهای 

اســامی ممکــن اســت بــه شــورش های جدیــدی منجــر شــود.

داده های تازه 

شوک بزرگ جنگ اوکراین به قیمت کاالها

گــزارش جدیــد بانــک جهانــی در مــورد چشــم انــداز بــازار کاالهــای کلیــدی در جهــان کــه ۲۲ آوریــل ۲0۲۲ 
منتشــر شــده در مــورد تاثیــرات جنــگ اوکرایــن بــر قیمــت کاالهــا در جهــان هشــدار می دهــد. ایــن گــزارش  
اســتدالل می کنــد کــه جنــگ اوکرایــن الگوهــای ســابق تجــارت، تولیــد و مصــرف را در جهــان بــه صورتــی 
چشــمگیر تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و قیمت هــا بســیار افزایــش یافتــه اســت. افزایــش قیمت هــا تــا پایــان 
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ســال ۲0۲۴ ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
ــزان از ســال ۱9۷۳ و بحــران  ــرژی در دو ســال گذشــته بیشــترین می ــش قیمــت ان ــزارش افزای  از منظــر گ
ــزرگ  ــوده اســت. قیمــت آن دســته مــواد غذایــی کــه روســیه و اوکرایــن تولیــد کننــدگان ب جهانــی نفــت ب
ــه  ــد ب ــاز دارن ــی نی ــه گاز طبیع ــد ب ــرای تولی ــه ب ــیمیایی ک ــای ش ــن کوده آن محســوب می شــوند و همچنی
باالتریــن میــزان از ســال ۲00۸ رســیده اســت. بانــک جهانــی ایــن شــوک را بزرگتریــن شــوک بــه قیمــت 

کاالهــا از دهــه ۱9۷0 توصیــف کــرده اســت.
ــا محدودیت هــا در تجــارت مــواد  ــر افزایــش قیمت هــا، مشــکات ناشــی از جنــگ باعــث شــده ت  افــزون ب
غذایــی، ســوخت های فســیلی و کودهــای شــیمیایی افزایــش یابــد. رونــد افزایــش قیمــت و کمبــود توامــان 
کاالهــای بســیار کلیــدی باعــث شــده تــا اقتصــاد جهانــی بــا رکــود تورمــی مواجــه شــود. بانــک جهانــی پیــش 
بینــی کــرده اســت کــه قیمــت حامل هــای انــرژی در ســال ۲0۲0 بیــش از ۵0 درصــد افزایــش یابــد و بعــد از 
آن در ســال های ۲0۲۳ و۲0۲۴ اندکــی تعدیــل گــردد. قیمــت کاالهــای دیگــر شــامل محصــوالت کشــاورزی 
و فلــزات نیــز حــدود ۲0 درصــد در ســال ۲0۲۲ افزایــش خواهــد یافــت و در ســال های آتــی قــدری تعدیــل 
خواهــد شــد. در صورتــی کــه جنــگ اوکرایــن طوالنــی شــود و تحریم هــای بیشــتری علیــه روســیه بــه ویــژه 
در صنعــت نفــت و گاز ایــن کشــور صــورت گیــرد قیمــت کاالهــای مــورد اشــاره از پیش بینی هــای گــزارش 

نیــز فراتــر خواهــد رفــت.
ــت در ســال ۲0۲۲  ــت برن ــی رود قیمــت نف ــت، انتظــار م ــد نف ــر تجــارت و تولی ــگ ب ــده جن ــر فزاین ــا تاثی  ب
ــزان از ســال ۲0۱۳ محســوب می شــود و افزایــش ۴0  ــن می ــن ۱00 دالر باشــد کــه باالتری ــه طــور میانگی ب
درصــدی نســبت بــه ســال ۲0۲۱ نشــان می دهــد. قیمــت نفــت برنــت در ســال ۲0۲۳ 9۲ دالر بــرآورد شــده 
ــادی نشــان می دهــد.  ــش زی ــوده اســت افزای ــر کــه ۶0 دالر ب ــن ۵ ســال اخی ــه میانگی اســت کــه نســبت ب
قیمــت گاز طبیعــی در اروپــا در ۲0۲۲ دو برابــر قیمــت ایــن حامــل انــرژی در مقایســه بــا ســال ۲0۲۱ خواهــد 

بــود و قیمــت زغــال ســنگ ۸0 درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
 قیمــت غــات در ســال ۲0۲۲ حــدود ۴0 درصــد افزایــش خواهــد یافــت کــه باالتریــن میــزان قیمــت ایــن 
ــادی  ــاری می ــال ج ــد در س ــدود ۱۶ درص ــزات ح ــت فل ــود. قیم ــد ب ــر خواه ــای اخی ــوالت در دهه ه محص
ــیه و  ــهم روس ــل س ــای ذی ــد. نموداره ــد ش ــل خواه ــی تعدی ــال ۲0۲۳ اندک ــت و در س ــد یاف ــش خواه افزای
ــد. ــان می ده ــا را نش ــه آنه ــی از کشــورها ب ــزان وابســتگی طیف ــا و می ــی از کااله ــن در صــادرات طیف اوکرای
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نمودار1- سهم اوکراین و روسیه در صادرات طیفی از کاالها و میزان وابستگی اروپا و برخی کشورهای در حال 

توسعه به آنان

رشد سهم بخش غیر نفتی در اقتصاد امارات

دولــت امــارات اخیــرا آمــار جدیــدی در مــورد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور منتشــر کــرده اســت. ســهم 
ــال ۲0۲۱  ــه ۷۲.۳در س ــال ۲0۲0 ب ــور از ۷۱.۳ در س ــن کش ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــی در تولی ــش غیرنفت بخ
افزایــش یافتــه اســت. در ایــن قالــب ســهم بخــش هتلــداری و رســتوران ۲۱.۳ درصــد و بخــش خرده فروشــی 
ــی متحــده در  ــارات عرب ــوده اســت. ام ــات اجتماعــی ۱۳.۸ درصــد ب ۱۴.۱ درصــد و بخــش بهداشــت و خدم
قالــب برنامــه کان توســعه خــود در پــی کاهــش نقــش نفــت در اقتصــاد ایــن کشــور اســت. ارائــه ایــن آمارهــا 
رونــد تحقــق ایــن برنامــه را نشــان میدهــد. در همیــن راســتا امــارات عربــی متحــده می کوشــد تــا شــرایط را 
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بــرای میزبانــی اســتارتاپ های بیــن المللــی در رقابــت بــا ســایر کشــورها فراهــم نماینــد. از دیگــر برنامه هــای 
امــارات عربــی متحــده تبدیــل شــدن بــه کشــور برتــر در حــوزه هــوش مصنوعــی در منطقــه خاورمیانــه اســت. 
بــا وجــود موفقیت هــای مهــم امــارات عربــی متحــده در کاهــش وابســتگی بــه نفــت امــا نقــش ایــن بخــش 
در تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور هنــوز حــدود ۳0 درصــد اســت. تولیــد ناخالــص داخلــی امــارات عربــی 
متحــده در ســالهای اخیــر دچــار فــراز و فــرود اســت بــه گونــه ای کــه از ۳۵۷ میلیــارد دالر در ســال ۲0۱۶ بــه 

۴۲۲ میلیــارد دالر در ســال ۲0۱۸ افزایــش یافــت امــا در ســال ۲0۲0 بــه ۳۵۸ میلیــارد دالر کاهــش یافــت.


