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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

دولت بایدن تعرفه ها علیه چین را کاهش می دهد 

وزیــر بازرگانــی دولــت بایــدن اعــام کــرد رئیــس جمهــور از او خواســته اســت تــا تعرفــه هــای اعمــال شــده 
بــر چیــن در دوره دولــت ترامــپ را مــورد بازبینــی قــرار دهــد و راه هایــی بــرای  کاهــش تعرفــه هــا علیــه ایــن 
کشــور ارائــه نمایــد. احتمــااًل تعرفــه هــا بــر کاالهــای صادراتــی چیــن بــه ایــاالت متحــده کــه عمدتــًا توســط 

خانوارهــای آمریکایــی مصــرف مــی شــوند کاهــش خواهــد یافــت.
 امــا برخــی مقامــات دولــت بایــدن بــه رســانه هــا گفتــه انــد کــه تعرفــه هــا در حــوزه فــوالد و آلومینیــوم 
بــا هــدف حفــظ اشــتغال در ایــاالت متحــده همچنــان باقــی خواهــد مانــد. یکــی از مهمتریــن دالیــل بازبینــی 
تعرفــه هــای اعمــال شــده بــر چیــن افزایــش تــورم در ایــاالت متحــده اســت کــه بــه باالتریــن میــزان در دهــه 
هــای اخیــر رســیده اســت. کارشناســان اقتصــادی کاهــش تعرفــه هــای اعمالــی علیــه چیــن را بــه عنــوان 
بخشــی از راه حــل کاهــش تــورم در اقتصــاد ایــاالت متحــده بــر شــمرده انــد. افــزون بــر ایــن دولــت بایــدن 
در عیــن رقابــت فزاینــده بــا چیــن بــه دنبــال راه هایــی بــرای تعامــل بــا ایــن کشــور نیــز مــی گــردد، بــه ویــژه 
آنکــه بــا تنــش شــدید میــان روســیه و ایــاالت متحــده، دولــت بایــدن مــی کوشــد تــا از قــرار گرفتــن چیــن 
در کنــار روســیه و تشــکیل ائتافــی علیــه ایــاالت متحــده ممانعــت نمایــد. چیــن از ایــن تصمیــم اســتقبال 
کــرده و اســتدالل نمــوده اســت کــه تعرفــه هــا بــه هــر دو کشــور ضربــه مــی زنــد. از منظــر چیــن، کاالهــای 
ارزان قیمــت چینــی می توانــد قــدرت خریــد طبقــات متوســط و ضعیــف در ایــاالت متحــده را افزایــش دهــد.

اتحادیه اروپا در پی منابع گازی مدیترانه 

اتحادیــه اروپــا در حــال کار بــر روی توافقــی بــرای افزایــش واردات گاز اســرائیل از طریــق مصــر اســت. ایــن 
ــگ در  ــد. جن ــش ده ــیه را کاه ــد و واردات از روس ــن کن ــد را تضمی ــع جدی ــد مناب ــی کن ــاش م ــه ت اتحادی
ــد  ــرای گاز  شــده اســت: شــرق مدیترانــه می توان ــا ب اوکرایــن باعــث افزایــش شــدید تقاضــای اتحادیــه اروپ
ــن  ــرا ای ــود، زی ــل ش ــده تبدی ــال های آین ــا در س ــه اروپ ــی اتحادی ــع گاز طبیع ــن مناب ــی از مهم تری ــه یک ب
اتحادیــه بــه دنبــال کاهــش واردات گاز روســیه اســت کــه در حــال حاضــر 40 درصــد از مصــرف آن را تامیــن 
ــه و تاسیســات LNG ســرمایه  ــورو در خطــوط لول ــارد ی ــرا اعــام کــرد 12 میلی ــا اخی ــه اروپ ــد. اتحادی می کن
گــذاری خواهــد کــرد تــا عرضــه گاز از دیگــر تولیدکننــدگان ماننــد مصــر و اســرائیل را افزایــش دهــد. در ایــن 
راســتا مجمــع گاز مدیترانــه شــرقی مســتقر در قاهــره، مصــر، یونــان، قبــرس، اردن، اســرائیل، فلســطین، ایتالیــا 
و فرانســه را گــرد هــم مــی آورده تــا در مــورد توســعه دارایــی هــای گازی منطقــه ای کار کننــد. دولــت مصــر 
اواخــر ســال گذشــته بــا یونــان و اســرائیل موافقت نامه هایــی را امضــا کــرد کــه زمینــه را بــرای افزایــش حجــم 
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واردات و صــادرات مجــدد فراهــم کــرد و ســاخت خــط لولــه ای را تــا پایــان ســال جــاری آغــاز خواهــد کــرد 
کــه  گاز طبیعــی قبــرس را بــه ترمینــال هــای ال ان جــی مصــر متصــل می کنــد. مصــر در موقعیتــی قــرار 
خواهــد گرفــت کــه در دو یــا ســه ســال آینــده صــادرات بــه اروپــا را افزایــش دهــد. دولــت مصــر در نظــر دارد 

طــی چنــد ســال آینــده صــادرات را بــه 1.5 میلیــارد فــوت مکعــب در روز برســاند.
ــر  ــارد مت ــه حــدود 40 میلی ــده ب ــد ســال آین ــد و در چن ــر کن ــد گاز خــود را دو براب ــرار اســت تولی اســرائیل ق
مکعــب افزایــش دهد.اســرائیل در حــال حاضــر از طریــق خــط لولــه گاز مدیترانــه شــرقی، گاز بــه مصــر صــادر 
مــی کنــد کــه ظرفیــت تقریبــی ســاالنه آن 7 میلیــارد متــر مکعــب اســت. افــزون بــر ایــن اســراییل  در مــاه 
مــارس بــرای اولیــن بــار صــادرات گاز بــه مصــر را از طریــق خــط لولــه گاز عربــی بــا هــدف گــذاری صــادرات 
2.5 تــا 3 میلیــارد متــر مکعــب در ســال جــاری، کــه بــه طــور بالقــوه بــه 4 میلیــارد متــر مکعــب در آینــده 

افزایــش خواهــد یافــت را آغــاز کــرد.

توافق تجاری آمریکا و تایوان

نماینــدگان تجــاری ایــاالت متحــده و تایــوان ابتــکار تجــارت قــرن بیســت و یکــم ایــاالت متحــده و تایــوان را 
کلیــد زدنــد. از منظــر طرفیــن هــدف از ایــن ابتــکار توســعه راه هــای مشــخص بــرای تعمیــق روابــط اقتصــادی 
و تجــاری، پیشــبرد اولویت هــای تجــاری متقابــل بــر اســاس ارزش هــای مشــترک و ارتقــای نــوآوری اســت. 

امــا از منظــر چیــن ایــن اقــدام گامــی بــرای افزایــش فشــار بــر ایــن کشــور و حمایــت از تایــوان اســت.  
توافق تازه ایاالت متحده و تایون حوزه های ذیل را در بر می گیرد: 

1-تسهیل تجارت
ایــاالت متحــده و تایــوان بــه دنبــال بــه کارگیــری بهتریــن شــیوه هــا در زمینــه تســهیل تجــارت هســتند، 
ــی کــردن  ــورد دیجیتال ــی در م ــن مقررات ــه تســهیل تجــارت WTO، تدوی ــه تســریع اجــرای توافقنام از جمل
اقدامــات در حــوزه تســهیل تجــارت و تضمیــن فراگیــری در دسترســی بــه رویــه هــای گمرکــی. عــاوه بــر 
ایــن، دو طــرف قصــد دارنــد مفــاد مذاکــره در مــورد پرداخــت هــای الکترونیکــی، مدیریــت ریســک، حفاظــت 
ــاوری  ــه فن ــه گــران و حمایــت از دسترســی شــرکت هــای کوچــک و متوســط   )SME( ب از اطاعــات معامل

مــورد اســتفاده بــرای ترخیــص کاال را بررســی کننــد.
2-شیوه های نظارتی

 ایــاالت متحــده و تایــوان دارای ارزش هــای مشــترک حکمرانــی خــوب و احتــرام بــه حاکمیــت قانــون هســتند 
ــه دسترســی آنایــن و  ــه تصویــب مقرراتــی در حمایــت از شــیوه های نظارتــی صحیــح و شــفاف، از جمل و ب
بــه موقــع بــه اطاعــات مربــوط بــه مقــررات و فرآیندهــای نظارتــی، زمــان کافــی بــرای مشــاوره عمومــی و 
در نظــر گرفتــن نظــرات و اطمینــان از اینکــه تصمیمــات نظارتــی بــر اســاس اطاعــات، علــم و شــواهد دقیــق 
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صــورت مــی گیــرد، متعهدنــد. دو طــرف همچنیــن بــه دنبــال بررســی  مفــاد شــفافیت و حکمرانــی خــوب در 
خدمــات هســتند. 

ایــاالت متحــده و تایــوان همچنیــن قصــد دارنــد مقرراتــی را بــرای تســهیل تجــارت کشــاورزی از طریــق علــم 
و تصمیــم گیــری مبتنــی بــر ریســک و از طریــق اتخــاذ شــیوه هــای نظارتــی صحیــح و شــفاف بررســی کننــد. 

3-مبارزه با فساد
 ایــاالت متحــده و تایــوان بــه دنبــال ایجــاد اســتانداردهای قــوی ضــد فســاد بــرای جلوگیــری و مبــارزه بــا 
رشــوه و فســاد هســتند. دو طــرف قصــد دارنــد مفــاد مذاکــره ای را بررســی کننــد کــه اقداماتــی را در خصــوص 
ــرای  ــه پناهــگاه امــن ب بازیابــی عوایــد ناشــی از فســاد و جلوگیــری از تبدیــل شــدن جغرافیــای دو طــرف ب

مقامــات دولتــی خارجــی کــه دســت بــه فســاد مــی زننــد، در دســتور کار قــرار مــی دهــد. 
4-حمایت از شرکت های کوچک و متوسط در تجارت

 هــدف ایــاالت متحــده و تایــوان حمایــت و تقویــت تجــارت شــرکت هــای کوچــک و متوســط دو طــرف از 
طریــق همــکاری بــرای شناســایی و غلبــه بــر موانــع تجــارت پیــش روی آنــان، تمرکــز بــر تســهیل تجــارت 
بــرای شــرکت هــای کوچــک و متوســط، بــه اشــتراک گــذاری و ترویــج بهتریــن شــیوه هــا و همــکاری بــا 

یکدیگــر در فعالیــت هایــی بــرای توســعه و حمایــت از آنهــا اســت.
5-استفاده از مزایای تجارت دیجیتال

 ایــاالت متحــده و تایــوان بــه دنبــال پیشــرفت در تجــارت دیجیتــال هســتند کــه بــه نفــع کارگــران، مصــرف 
کننــدگان و مشــاغل، از جملــه شــرکت هــای کوچــک  و متوســط  باشــد. هــر دو طــرف بــه ایجــاد اعتمــاد 
ــای  ــتفاده از فناوری ه ــهیل اس ــات، تس ــه اطاع ــی ب ــای دسترس ــال، ارتق ــاد دیجیت ــده در اقتص مصرف کنن
ــز  ــه شــیوه های تبعیض آمی ــن ب ــن، و پرداخت ــر و ایم ــی انعطاف پذی ــج زیرســاخت های دیجیتال ــال، تروی دیجیت

ــد. ــاد دارن ــال اعتق ــده تجــارت در اقتصــاد دیجیت و تحریف کنن
6- تجارت با محوریت نیروی کار

ــه  ــت، ب ــر اس ــر و فراگیرت ــاری بادوام ت ــت های تج ــعه سیاس ــرای توس ــوان ب ــده و تای ــاالت متح ــدف ای  ه
گونــه ای  کــه نشــان  دهــد تجــارت می توانــد بــا ایجــاد فرصت هــای بیشــتر بــرای مــردم و ترویــج برابــری 
جنســیتی در سراســر ایــاالت متحــده و تایــوان، نیــروی موثــری باشــد. دو طــرف همچنیــن بــه دنبــال حمایــت 

از حقــوق کار، از جملــه حــذف کار اجبــاری در زنجیــره تامیــن جهانــی هســتند.
7-حمایت از محیط زیست و اقدامات اقلیمی

 ایــاالت متحــده و تایــوان بــه دنبــال تعمیــق همــکاری و رویکردهــای مشــترک خــود در تجــارت و محیــط 
ــد  ــبز و رش ــاغل س ــت  از مش ــات، و حمای ــادل اطاع ــی، تب ــن زدای ــج کرب ــه تروی ــتند، از جمل ــت هس زیس

ــن. ــم کرب ــای ک اقتصاده
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8- استانداردها
 ایــاالت متحــده و تایــوان شــکل دهــی بــه اســتانداردهای مشــترک در زمینــه تجــارت را پیگیــری خواهنــد 
کــرد. دو طــرف همچنیــن نقــش مهمــی را کــه اســتانداردهای بیــن المللــی مــی تواننــد در حمایت از همســویی 
بیشــتر نظارتــی و شــیوه هــای نظارتــی موثــر در ارتقــای انعطــاف پذیــری در تجــارت ایفــا کننــد، بــه رســمیت 

مــی شناســند.
9-شرکت های دولتی

 ایــاالت متحــده و تایــوان  مشــکات قابــل توجهــی را کــه می توانــد در تجــارت و ســرمایه گذاری بین المللــی 
ــی و همچنیــن انحصــارات  ــرل دولت ناشــی از شــیوه های غیربــازاری شــرکت های دولتــی و تحــت کنت
تعیین شــده توســط دولــت رخ دهــد، بررســی مــی کننــد. دو طــرف بــه دنبــال ایجــاد مقرراتــی بــرای  شــکل 
دهــی بــه زمینــه بــازی برابــر بــرای کارگــران و مشــاغل دو طــرف در هنــگام رقابــت بــا ایــن نهادهــا در بــازار 
ــد،  ــل می کنن ــاری عم ــیوه ای تج ــه ش ــا ب ــن نهاده ــه ای ــان از اینک ــا اطمین ــه ب ــتند، از جمل ــی هس بین الملل

ــد. ــی دهن ــرار نم ــی ق ــر منف ــوند و تجــارت را تحــت تاثی ــم می ش ــه تنظی بی طرفان
ــن  ــنه آشــیل چی ــه پاش ــکا ب ــی در نزدیکــی بیشــتر آمری ــوان گام مهم ــاالت متحــده و تای ــد ای ــق جدی  تواف
محســوب مــی شــود. ایــن بــرای نخســتین بــار از دهــه 1970 اســت کــه ایــاالت متحــده چنیــن بــه تایــوان 
ــکا و در  ــورد رویکــرد تجــاری آمری ــکات مهمــی در م ــق، ن ــاد تواف ــن ابع ــر ای ــزون ب ــی شــود. اف ــک م نزدی
ســطحی کان تــر تجــارت در قــرن 21 نشــان مــی دهــد. دولــت بایــدن همچنــان از ارائــه دسترســی هــای 
بیشــتر بــه بــازار آمریــکا بــه کشــورهای دیگــر حتــی متحدیــن خــود و اقتصادهــای کوچــک پرهیــز مــی کنــد. 
در ســطح کان مفــاد ایــن توافــق نمــادی از دغدغــه هــا و اولویــت هــای کشــورهای پیشــرو در تجــارت قــرن 

21 محســوب مــی شــود. 

تحوالت منطقه ای

مفاد توافق تجارت آزاد امارات و اسراییل 

امــارت بــه عنــوان نخســتین کشــور در جهــان عــرب بــا اســراییل موافقتنامــه تجــارت آزاد منعقــد کــرد. ایــن 
موافقتنامــه راه را بــرای حضــور گســترده تــر شــرکت هــای اســراییلی در امــارات و توســعه روابــط دو طــرف 
مــی گشــاید. در  شــرایط کنونــی بیــش از 1000 شــرکت اســراییلی در امــارات فعالیــت دارنــد. مهمتریــن مفــاد 
توافــق تجــارت آزاد دو طــرف بــر مبنــای داده هایــی کــه دولــت امــارات منتشــر کــرده  را بــه صــورت ذیــل 

مــی تــوان دســته بنــدی کــرد:
-طرفین انتظار دارند این توافق تجارت بین آنها را میلیون ها دالر افزایش دهد.
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- بیــش از 96 درصــد کاالهایــی کــه از ســوی امــارات صــادر می شــود از مزایــای گمرکــی برخــوردار خواهنــد 
شــد. عــوارض گمرکــی 82 درصــد از کاالهــا در مــدت 3 ســال تــا 5 ســال بــه طــور تدریجــی حــذف خواهــد 
ــوازم  ــواد شــیمیایی، ل ــا و م ــر کوده ــه  ب ــه، تعرف ــد. از جمل ــج کاهــش می یاب شــد و 14 درصــد دیگــر به تدری
ــات  ــین ها و قطع ــا، ماش ــرات و الماس ه ــرامیکی، جواه ــوالت س ــتیکی، محص ــوالت پاس ــی، محص آرایش
ــا، گوشــت و ماهــی  ــا، دانه ه ــا، آب میوه ه ــن ســبزیجات و میوه ه ــزات پزشــکی و همچنی الکترونیکــی، تجهی

و غیــره حــذف یــا کاهــش خواهــد یافــت.
- بیــش از 96 درصــد از کاالهــای صادراتــی اســراییل بــه امــارات از مزایــای گمرکــی برخــوردار خواهنــد شــد. 
حقــوق گمرکــی  72 درصــد بافاصلــه پــس از اجرایــی شــدن توافــق حــذف خواهــد شــد و 21 درصــد دیگــر 
به تدریــج ظــرف 3 ســال یــا 5 ســال بــه صفــر  کاهــش می یابــد. بــه 3 درصــد اقــام تخفیــف عــوارض گمرکــی 
و ســهمیه ای داده شــده اســت. از جملــه محصوالتــی کــه از مزایــای گمرکــی قابل توجهــی در واردات امــارات از 
اســرائیل برخــوردار شــده اند عبارت انــد از: داروهــا، کاالهــای پاســتیکی و الســتیکی، ســرامیک، ماشــین آالت و 

قطعــات الکترونیکــی، کابل هــای رســانا، جواهــرات وســایل نقلیــه و گوشــت و فرآورده هــای گوشــتی. 
ــه ای و  ــات حرف ــک، خدم ــارت الکترونی ــد تج ــی مانن ــات در زمینه های ــه در خدم ــارت دوجانب ــبرد تج -پیش

ــره. ــی( و غی ــع )عمده فروش ــات توزی ــاری، خدم تج
-در حــوزه حفاظــت از حقــوق مالکیــت معنــوی و حــق ثبــت اختــراع دو طــرف بــه توافقــات اساســی بــرای 
توســعه روابــط در بخش هــای مختلــف ماننــد کشــاورزی و فنــاوری پیشــرفته دســت یافتنــد. طرفیــن همچنیــن 

بــر افزایــش همــکاری در ایــن زمینــه از جملــه اجــرای حقــوق مالکیــت معنــوی توافــق کردنــد.
ــدارکات  ــازار ت ــه ب ــازه دسترســی ب ــدگان و شــرکت ها اج ــه تأمین کنن ــًا ب ــن متقاب ــی. طرفی ــدارکات دولت -ت
ــر دو  ــی در ه ــای دولت ــه وزارتخانه ه ــی را ک ــدارکات دولت ــای ت ــرکت در مناقصه ه ــد و ش ــی را داده ان دولت
ــور  ــر دو کش ــدگان از ه ــاص، تأمین کنن ــای خ ــد. در مناقصه ه ــر کردن ــکان پذی ــد، ام ــر می کنن ــور منتش کش
ــدگان  ــه تأمین کنن ــه ب ــرایطی ک ــا ش ــاوی ب ــرایط مس ــت ش ــی تح ــدارکات دولت ــات ت ــد در مناقص می توانن

ــد. ــرکت کنن ــود، ش ــا می ش ــی اعط محل
-شــرکت هــای کوچــک و متوســط. طرفیــن توافــق کردنــد کــه همکاری هــا را در راســتای شناســایی راه هایــی 
بــرای کمــک بــه شــرکت هــای کوچــک و متوســط و بهره بــرداری آنــان از فرصت هــای تجــاری اعطــا شــده 

توســط ایــن توافق نامــه، ارتقــا دهنــد.
ــورد  ــوان در م ــب آن می ت ــه به موج ــد ک ــد ش ــاد خواه ــترکی ایج ــه مش ــق، کمیت ــی از تواف ــوان بخش -به عن
مســائل اقتصــادی گفتگوهــای مســتمری بیــن طرفیــن انجــام داد. ایــن کمیتــه بســتری را بــرای بحــث دربــاره 
ــن در  ــق تجــارت آزاد طرفی ــدی تواف ــکات کلی ــد. ن ــع تجــاری و پیشــنهادهای دو طــرف  فراهــم می کن موان

جــداول ذیــل ارائــه شــده اســت.
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جدول1-امتیاراتی که اسراییل در صادرات به امارات به دست آورده است

نرخ تخفیف در صادرات از اماراتمحصوالت
با اجرایی شدن توافق، عوارض گمرکی اکثر انواع کودها حذف شده استکودهای شیمیایی
ــا، محصوالت غذایی ــن دانه ه ــا و همچنی ــر آب میوه ه ــی اکث ــوارض گمرک ــه، ع ــدن توافقنام ــا اجرایی ش ب

عســل، گوشــت و ماهــی، گل هــا و گیاهــان زینتــی، ســبزیجات منجمــد، ادویه جــات از 5 
درصــد بــه صفــر کاهــش یافــت.

ــای پاستیک و محصوالت پاستیکی ــوالت از مزای ــه محص ــت. هم ــش یاف ــه صفرکاه ــد ب ــی از 5 درص ــوارض گمرک ع
حــذف عــوارض گمرکــی برخــوردار شــدند کــه بیشــتر آنهــا ظــرف پنــج ســال از زمــان 

ــد ــد ش ــی خواه ــه اجرای ــدن توافقنام اجرایی ش
اکثــر محصــوالت گمرکــی از 5% بــه 0% کاهــش یافتنــد، برخــی بافاصلــه و برخــی در جواهرات، الماس و جواهرات گران بها

ــق )کاهــش خطــی( ــان اجرایی شــدن تواف ــا 3 ســال از زم عــرض 5 ت
با اجرایی شدن توافق، گمرک از 5 درصد به صفر کاهش  خواهد یافت.تجهیزات پزشکی

جدول2-امتیازاتی که امارات درصادرات  به اسرائیل  به دست آورده است
امتیازات  بر صادرات از امارات به اسراییلمحصوالت

سهمیه بدون کاهش عوارض گمرکی داده شده است.تخم مرغ 
عوارض گمرکی از 7 درصد به صفر در مدت پنج سال از تاریخ اجرایی شدن توافق کاهش یافت. روغن کانوال

ــی، محصوالت غذایی ــان زینت ــر، گل و گیاه ــواع پنی ــای آن، ان ــهمیه ای گوشــت و فرآورده ه ــت س ــا معافی ــل ی ــت کام معافی
ــات و ... ــکبار، ادویه ج ــل، خش ــکات، آجی ــوا، ش حل

ــق دارو ــخ اجرایی شــدن تواف ــج ســال از تاری ــا پن ــر در عــرض ســه ت ــه صف ــی از 12 درصــد ب ــوارض گمرک ع
کاهــش خواهــد یافــت. 

عوارض گمرکی از 5 درصد به 2.5 درصد کاهش خواهد یافت.انواع خرما

پاستیک و محصوالت 
پاستیکی

ــر کاهــش خواهــد  ــه صف ــق از 12 درصــد ب ــخ اجرایی شــدن تواف ــر محصــوالت از تاری ــرای اکث گمــرک ب
یافــت.

عــوارض گمرکــی در اغلــب محصــوالت بافاصلــه پــس از اجرایــی شــدن توافــق از 12 درصــد بــه صفــر  و کودهای شیمیایی
در برخــی دیگــر به تدریــج از تاریــخ اجرایی شــدن توافــق کاهــش خواهــد یافــت. 

صندوق سرمایه گذاری ده میلیارد دالری مصر، اردن و امارات

اخیــرا اجــاس ســران مصــر، اردن و امــارات بــرای شــکل دهــی بــه چشــم انــداز صنعتــی مشــترک در ابوظبــی 
برگــزار شــد. در  پایــان ایــن اجــاس ســه کشــور توافــق مشــارکت صنعتــی بــرای رشــد اقتصــادی پایــدار را 
در ابوظبــی امضــا کردنــد. در قالــب ایــن مشــارکت 10 میلیــارد دالر بــه یــک صنــدوق ســرمایه گــذاری کــه 
ــن کشــورهابا اســتفاده از  ــد. ای ــی یاب ــت مــی شــود، اختصــاص م ــی مدیری ــگ توســعه ابوظب توســط هولدین
منابــع صنــدوق در بخــش هــای محصــوالت غذایــی، کشــاورزی، کودهــای شــیمیایی، داروســازی، پوشــاک، 
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ــن توافــق تقویــت همــکاری هــای  ــد کــرد. هــدف از ای ــی و پتروشــیمی ســرمایه گــذاری خواهن مــواد معدن
صنعتــی در جهــان عــرب اســت. ایــن مشــارکت همچنیــن بــر ایمــن ســازی و انعطــاف پذیــری زنجیــره تامیــن 
بــرای بهبــود امنیــت اقتصــادی و حفــظ اقتصــاد ســه کشــور در برابــر نوســانات قیمــت تمرکــز خواهــد کــرد. 
ایــن توافــق در کوتــاه مــدت بــر امنیــت غذایــی از جملــه تولیــد گنــدم، جــو و ذرت متمرکــز خواهــد شــد. افزون 
بــر ایــن ســه کشــور در زمینــه پــرورش دام، امنیــت دارویــی، تولیــد مــواد غذایــی و تولیــد آلومینیــوم، شیشــه و 

پارچــه همــکاری خواهنــد کــرد.

پاکستان و ترکیه در اندیشه روابط تجاری 5 میلیارد دالری 

ــه شــد و از  ــه ای خــود راهــی ترکی ــن ســفر منطق ــد پاکســتان در دومی ــر جدی شــهباز شــریف، نخســت وزی
لــزوم افزایــش روابــط اقتصــادی دو کشــور بــه 5 میلیــارد دالر ســخن گفــت. شــریف بــه حمایــت اقتصــادی و 
سیاســی بیــن المللــی بــرای تحکیــم موقعیــت دولــت ائتافــی خــود نیــاز دارد. دولــت جدیــد بــا تــورم فزاینــده 
و بحــران اقتصــادی تشــدید شــونده، مواجــه اســت. از ایــن رو شــریف بــه دنبــال ســرمایه گــذاری خارجــی و 
تــاش بــرای توســعه روابــط تجــاری بــا نزدیــک تریــن متحــدان پاکســتان اســت. او پیــش از ایــن بــا ســفر 

بــه عربســتان در پــی جلــب همــکاری ریــاض برآمــده بــود.
در ایــن ســفر نخســت وزیــر پاکســتان توســعه روابــط اقتصــادي را بــه عنــوان اولویــت نخســت در روابــط دو 
کشــور برشــمرد و  بــر اهمیــت افزایــش حجــم تجــارت دوجانبــه بــه 5 میلیــارد دالر طي ســه ســال آینــده تاکید 
کــرد. شــهباز شــریف حجــم تجــارت فعلــی، حــدود 1.1 میلیــارد دالر در ســال را بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن 
روابــط دوجانبــه، ناکافــی برشــمرد. در ایــن ســفر دو کشــور چنــد قــرارداد و یادداشــت تفاهــم امضــا کردنــد. 
توافــق هــای دو کشــور در حــوزه هــای مدیریــت بدهــی عمومــی، همــکاری بیــن مؤسســات تضمیــن اعتبــار 
ــی،  ــارکت عمومی-خصوص ــای مش ــکن، مدل ه ــط، مس ــک و متوس ــرکت های کوچ ــی ش ــن مال ــرای تأمی ب
اشــتراک دانــش در برنامه ریــزی سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی و همــکاری فنــی در مهندســی بزرگــراه 

هــا بــود.
شــریف در جلســه شــورای بازرگانــی پاکســتان و ترکیــه از ســرمایه گــذاران ترکیــه دعــوت کــرد تــا در بخــش 
هــای بیشــتری از اقتصــاد پاکســتان ســرمایه گــذاری نماینــد. او تاکیــد کــرد کــه بخــش انــرژی پاکســتان بــا 
پتانســیل گســترده ای کــه در حــوزه هــای آبــی، حرارتــی، زغــال ســنگ، بــاد و خورشــیدی دارد، مــی توانــد 
ایــده آل باشــد. افــزون بــر ایــن او اشــاره کــرد کــه پاکســتان مــی توانــد از توانمنــدی هــای  ترکیــه در ســاخت 
و مدیریــت ســدها بــرای حفــظ منابــع آب بهــره منــد شــود. در ســطح کان، در ایــن ســفر توافقنامــه چارچــوب 
اســتراتژیک بیــن اســام آبــاد و آنــکارا بــرای تقویــت تجــارت دوجانبــه امضــا شــد و یــک کارگــروه مشــترک 
شــامل مقامــات وزارت بازرگانــی  دو کشــور  برنامــه عملیاتــی آن را طراحــی خواهنــد کــرد. علیرغــم کوشــش 
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هــای دو کشــور در ســال هــای اخیرتجــارت دوجانبــه بیــن پاکســتان و ترکیــه بــه 1.1 میلیــارد دالر محــدود 
مانــده اســت. در 25 ســال گذشــته صــادرات ســاالنه پاکســتان بــه ترکیــه از 148 میلیــون دالر در ســال 1995 
ــدک  ــی ان ــه اســت، نشــانه ای از پتانســیل هــای صادرات ــه 394 میلیــون دالر در ســال 2020 افزایــش یافت ب
پاکســتان بــه ترکیــه. ترکیــه در مقایســه بــا پاکســتان از پایــگاه صنعتــی بســیار قــوی تــری برخــوردار اســت. 
از همیــن رو حفــظ منافــع بخــش تولیــد پاکســتان بــه ویــژه صنایــع مونتــاژ و قطعــات خــودرو یکــی از دغدغــه 

هــای دولــت پاکســتان اســت. 

آغاز روند عادی سازی روابط اقتصادی عربستان و اسراییل 

منابــع ســعودی و  اســراییلی از آغــاز رونــد عــادی ســازی روابــط اقتصــادی میــان ریــاض و تــل آویــو خبــر 
داده انــد. ایــن امــر در معامــات بزرگــی کــه اخیــراً امضــا شــده اســت، در ســفرهای بازرگانــان اســرائیلی بــا 
ــه عربســتان ســعودی و در تمــاس هــای فزاینــده در مــورد ســرمایه  ــژه ب ــزای وی ــا وی پاســپورت اســرائیلی ب
ــر  ــی شــود. ب ــده م ــذاری ســعودی در اســرائیل دی ــدوق هــای ســرمایه گ ــان ســعودی و صن ــذاری بازرگان گ
مبنــای گــزارش هــای رســانه هــا، عمدتــًا نماینــدگان و مدیــران شــرکت هــای فنــاوری اســرائیلی از ســوی 

ســعودی هــا دعــوت شــده انــد.
ــه  ــا همتایــان ســعودی در پــی لغــو ممنوعیــت ســفر اســراییلی هــا ب ماقــات فعــاالن اقتصــادی اســراییل ب
ــال اقتصــادی  ــا فع ــده اســت. ده ه ــر ش ــکان پذی ــژه ام ــزای وی ــت وی ــعودی و  تســهیل  دریاف ــتان س عربس
اســراییلی از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و از ریــاض، قطــب اقتصــادی عربســتان ســعودی و همچنیــن شــهر 

نئــوم کــه در حــال ســاخت در نزدیکــی ســواحل دریــای ســرخ اســت، دیــدن کردنــد. 
برخــی رســانه هــا مدعــی انــد ایــن دیدارهــا چنــد توافــق را بــه همــراه داشــته اســت کــه در میــان آنهــا دو  
توافــق بــزرگ بــه ارزش میلیــون هــا دالر در زمینــه کشــاورزی در عربســتان انجــام شــده اســت. ایــن پــروژه 
ــط خشــک  ــرای توســعه کشــاورزی در محی ــی اســرائیل ب ــاوری آب ــری عربســتان از فن هــا شــامل بهــره گی
عربســتان اســت. یکــی دیگــر از نشــانه هــای تقویــت ایــن روابــط، پــرواز مســتقیم از تــل آویــو بــه ریــاض 
ــا  ــرواز مســتقیم در مــاه مــی 2022 انجــام شــد. گام مهــم دیگــر در هفتــه هــای اخیــر ب اســت. نخســتین پ
ســرمایه گــذاری 2 میلیــارد دالری عربســتان در صنــدوق ســرمایه گــذاری خصوصــی کــه توســط جــرد کوشــنر، 
دامــاد دونالــد ترامــپ، اداره مــی شــود رخ داد. ایــن صنــدوق کــه مجمــوع ســرمایه آن 3 میلیــارد دالر اســت، 
ــد. ــذاری کن ــاوری پیشــرفته ســرمایه گ ــف فن ــای مختل ــه ه ــای اســرائیلی در زمین قصــد دارد در شــرکت ه

افــزون بــر ایــن عربســتان در اســتارت آپ های اســرائیلی کــه در ایــاالت متحــده فعالیــت می کننــد، در قالــب 
ــرده اســت. ــرمایه گذاری ک ــایبری س ــه شــرکت های س ــکا، از جمل ــی آمری ــای دفاع ــا نهاده ــی ب قراردادهای
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عراق در پی گسترش دامنه توافق راهبردی با چین

نخســت وزیــر عــراق در دیــدار اخیــر بــا ســفیر چیــن در بغــداد، بــر گســترش دامنــه توافــق راهبــردی بلندمــدت 
دو کشــور تاکیــد کــرد. الکاظمــی تاکیــد کــرد کــه عــراق بــه دنبــال توســعه روابــط دوجانبــه بــا چیــن و ایجــاد 
ــادی و  ــازی، اقتص ــرژی، بازس ــای ان ــژه پروژه ه ــف بوی ــای مختل ــی در زمینه ه ــدت واقع ــارکت های بلندم مش
ــن و  ــان چی ــردی 20 ســاله می ــه همــکاری راهب ــق موســم ب ــدارس اســت. تواف ــژه ســاخت م آموزشــی به وی
عــراق در ســال 2017 بــه امضــا رســید، امــا تــا کنــون عمــده ســرمایه گــذاری هــای چیــن در ایــن کشــور بــه 

حــوزه نفــت محــدود مانــده اســت. 

تغییر تراز تجاری افغانستان-پاکستان به سود افغانستان

بــر مبنــای آمارهــای جدیــد دولــت پاکســتان، بــرای نخســتین بــار تــراز تجــاری ایــن کشــور بــا افغانســتان 
بــه ســود کابــل تغییــر کــرده اســت. واردات پاکســتان از افغانســتان در مــاه هــای اخیــر بــه شــدت افزایــش 
یافتــه اســت و باعــث شــده تــراز تجــاری دوجانبــه بــرای اولیــن بــار بــه نفــع کابــل رقــم خــورد. در 11 مــاه 
منتهــی بــه مــی 2022، واردات از افغانســتان از 550 میلیــون دالر در ســال گذشــته بــه بیــش از 700 میلیــون 
ــه افزایــش خریــد زغــال ســنگ و پنبــه افغانســتان توســط  ــًا ب دالر افزایــش یافتــه اســت. ایــن تغییــر عمدت
پاکســتان در مــاه هــای اخیــر نســبت داده مــی شــود. پاکســتان واردات زغــال ســنگ از افغانســتان را در پــی 
افزایــش قیمــت هــای جهانــی و در تــاش بــرای کاهــش وابســتگی اســام آبــاد بــه واردات زغــال ســنگ از 

آفریقــای جنوبــی افزایــش داده اســت.
ــال  ــل س ــزی در اوای ــزرگ، اندون ــده ب ــره صادرکنن ــی غیرمنتظ ــت صادرات ــا ممنوعی ــنگ ب ــال س ــت زغ  قیم
جــاری و بــه دنبــال آن حملــه نظامــی روســیه بــه اوکرایــن بــه شــدت افزایــش یافــت. آفریقــای جنوبــی در 
حــال حاضــر 80 درصــد زغــال ســنگ مــورد نیــاز پاکســتان را بــرای صنایــع ســیمان و نســاجی ایــن کشــور و 
همچنیــن برخــی نیــروگاه هــا تامیــن مــی کنــد. از دیگــر ســو صــادرات زغــال ســنگ بــرای طالبــان اهمیــت 
ــد گمرکــی از طریــق  ــون دالر عوای ــان اعــام کــرد کــه در شــش مــاه گذشــته 44 میلی ــژه ای دارد. طالب وی

صــادرات زغــال ســنگ جمــع آوری کــرده اســت.
 امــا صــادرات پاکســتان بــه افغانســتان از بیــش از 900 میلیــون دالر در ســال گذشــته بــه حــدود 700 میلیــون 
دالر کاهــش یافتــه اســت. کاهــش صــادرات پاکســتان بــه تحریــم هــای ایــاالت متحــده بــر دولــت موقــت 
طالبــان، نبــود کانــال هــای بانکــی و در دســترس نبــودن دالر در افغانســتان و همچنیــن کاهــش تقاضــا بــرای 
برخــی کاالهــای پاکســتانی نســبت داده مــی شــود. بــا وجــود این،صــادرات پاکســتان از طریــق افغانســتان بــه 
کشــورهای آســیای مرکــزی در 11 مــاه گذشــته 70 درصــد افزایــش یافتــه و از 118 میلیــون دالر در مــدت 

مشــابه ســال گذشــته بــه 202 میلیــون دالر رســیده اســت.
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ــت پاکســتان 44  ــن دول ــر ای ــزون ب ــن پاکســتان و افغانســتان وجــود دارد. اف ــال بی ــرزی فع ــذرگاه م ــج گ پن
مــکان را در مــرز شناســایی کــرده اســت کــه در نظــر دارد گــذرگاه هــای جدیــدی را بــرای تســهیل بیشــتر 
فعالیــت هــای تجــاری و همچنیــن رفــت و آمــد مــردم دو کشــور ایجــاد نمایــد. دولــت پاکســتان مهمتریــن 
حامــی طالبــان اســت و امتیــازات اقتصــادی را در راســتای حمایــت از ایــن گــروه و تثبیــت وضعیــت اقتصــادی 

افغانســتان مــی دانــد. 

توافق عربستان و ترکیه برای رفع کامل موانع تجارت دوجانبه

وزرای دارایــی ترکیــه و عربســتان از توافــق بــرای رفــع موانــع باقیمانــده در تجــارت دو کشــور خبــر دادنــد. 
ایــن دیــدار در حاشــیه اجــاس اخیــر بانــک توســعه اســامی در مصــر صــورت گرفــت. ســفر اخیــر رجــب 
طیــب اردوغــان بــه عربســتان زمینــه را بــرای کاهــش اختافــات سیاســی دو کشــور فراهــم آورد. در ســال 

هــای اخیــر عربســتان نوعــی تحریــم غیررســمی بــر مبــادالت تجــاری بــا ترکیــه اعمــال کــرده بــود. 

امارات شریک جدید اقتصادی روسیه؟ 

توافــق تجــاری گســترده بــا امــارات متحــده عربــی، بــا هــدف افزایــش ســرمایه گــذاری و مبــادالت تجــاری 
بیــن دو کشــور، بــه عنــوان بخشــی از برنامــه هــای روســیه بــرای مقابلــه بــا تحریــم هــای اقتصــادی غــرب 
علیــه مســکو در دســتور کار روســیه قــرار گرفتــه اســت. پوتیــن اخیــرا اعــام کــرد مســکو عــاوه بــر امضــای 
ــارات متحــده  ــا ام ــه یکپارچگــی اقتصــادی ب ــزی، امضــای توافقنام ــا مصــر و اندون ــه تجــارت آزاد ب توافقنام
عربــی را بررســی مــی کنــد. امــارات بزرگتریــن شــریک تجــاری روســیه در خلیــج فــارس اســت و 55 درصــد 
ــان  ــر ایــن امــارات میزب ــه خــود اختصــاص داده اســت. افــزون ب از کل تجــارت روســیه و خلیــج فــارس را ب
ــارات و روســیه در ســال  ــن ام ــی بی ــادالت تجــاری غیرنفت ــش از 4000 شــرکت روســی اســت. ارزش مب بی
2021 بــه حــدود 4 میلیــارد دالر رســید. ارزش مبــادالت تجــاری غیرنفتــی طــی ســال 2020 بــه حــدود 2.6 

میلیــارد دالر رســید.
ــرای ســرمایه گــذاری روســیه اســت و 90 درصــد  ــی ب ــارات اولیــن مقصــد عرب از نظــر ســرمایه گــذاری، ام
ــل، امــارات  ــه خــود اختصــاص داده اســت. در مقاب ــی را ب از کل ســرمایه گــذاری روســیه در کشــورهای عرب
متحــده عربــی بزرگتریــن ســرمایه گــذار عــرب در روســیه اســت و بیــش از 80 درصــد از کل ســرمایه گــذاری 

هــای جهــان عــرب در روســیه را صــورت داده اســت.
ــر در روســیه و بررســی فرصــت هــای  ــرژی هــای تجدیدپذی ــارات مشــتاق ســرمایه گــذاری در بخــش ان ام
همــکاری در زمینــه انــرژی خورشــیدی، انــرژی بــادی، هیــدروژن ســبز، مایــع ســازی کربــن و توســعه انــرژی 
تجدیــد پذیــر اســت. دو کشــور توافــق کردنــد کارگروهــی بــرای همــکاری در زمینــه انــرژی هــای نــو تشــکیل 
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دهنــد. افــزون بــر ایــن امــارات در مــاه هــای اخیــر بــه پایــگاه شــرکت هــای روســی و الیــگارش ایــن کشــور 
بــدل شــده اســت. ممنوعیــت هــای فزاینــده بــر فعالیــت شــرکت هــا و فعــاالن اقتصــادی روســیه در غــرب، 
ــه  ــرای توج ــه را ب ــن زمین ــگ اوکرای ــی آن در جن ــی طرف ــارات و ب ــای اقتصــادی پیشــرفته ام زیرســاخت ه

فزاینــده روس هــا بــه ابوظبــی ایجــاد کــرده اســت. 

داده های تازه

عربستان دارای بهترین بنادر کانتینری جهان 

گــزارش تــازه شــاخص عملکــرد بنــادر کانتینــری  بانــک جهانــی  نشــان مــی دهــد کــه بنــادر  کشــورهای جنوب 
خلیــج فــارس بهتریــن واکنــش را بــه رشــد حجــم مبــادالت و نیــز نوســانات ناشــی از تأثیــرات همــه گیــری 
جهانــی کرونــا نشــان دادنــد. شــاخص عملکــرد بنــدر کانتینــری بــر اســاس  زمــان ســپری شــده از هنگامــی کــه 

یــک کشــتی بــه بنــدر مــی رســد تــا خــروج از اســکله پــس از تکمیــل مبادلــه بــار تعریــف مــی شــود.
بنــادر شــورای همــکاری خلیــج فــارس چهــار رتبــه از پنــج رتبــه برتــر را در ارزیابــی تــازه  شــاخص جهانــی 
عملکــرد بنــدر کانتینــری )CPPI( کــه توســط بانــک جهانــی منتشــر شــده اســت، بــه خــود اختصــاص دادنــد. 
در تــازه تریــن رده بنــدی، بنــدر ملــک عبــداهلل عربســتان ســعودی، بنــدر صالــه در عمــان، بنــدر حمــد در 
قطــر و بنــدر خلیفــه در ابوظبــی در صــدر رتبــه بنــدی قــرار دارنــد. بنــدر اســامی جــده عربســتان ســعودی 
نیــز در جایــگاه هشــتم قــرار گرفــت. ایــن رتبــه بنــدی بــر اســاس مــدت زمانــی اســت کــه کشــتی هــا بــرای 
تکمیــل بــار در طــول ســال 2021 در بنــدر ســپری کردنــد، ســالی کــه شــاهد ازدحــام بنــدری بــی ســابقه و 
اختــال در زنجیــره تامیــن جهانــی بــود. کارشناســان بانــک جهانــی ســرمایه گذاری های ســنگین کشــورهای 
ــی کلیــدی در توفیــق  ــری را عامل ــدر کانتین ــاوری بن ــارس  در زیرســاخت ها و فن ــج ف شــورای همــکاری خلی

آنــان مــی داننــد.
بیــش از 80 درصــد حجــم تجــارت جهانــی کاال از طریــق دریــا انجــام مــی شــود. از ایــن میــان تقریبــًا 35 
ــده، در  ــه ش ــای مبادل ــش از 60 درصــد ارزش تجــاری کااله ــده و بی ــه ش درصــد از کل حجــم کاالی مبادل

کانتینرهــا حمــل مــی شــود.
موفقیــت چشــمگیر کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس در حالــی شــکل مــی گیــرد کــه تقریبــا تمامــی ســواحل 
شــمالی خلیــج فــارس در اختیــار ایــران اســت و ایــن کشــور از موقعیــت بــی نظیــری در ایــن منطقــه برخــوردار 
اســت. تحریــم و توســعه نیافتگــی زیرســاخت هــای بنــادر کشــور باعــث شــده تــا نامــی از بنــادر ایــران بــه 
میــان نیایــد. فاصلــه ایــران در چنیــن زیرســاخت هایــی نــه بــا جهــان کــه بــا منطقــه هــم بــه شــدت در حــال 

افزایــش اســت. 
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جدول3-جایگاه بنادر شورای همکاری خلیج فارس در صدر بنادر کانتینری جهان  از لحاظ عملکرد )2021(

رشد اقتصادی چشمگیر عراق در 2022

ــی همچــون بانــک  ــه مطالعــات نهادهــای بیــن الملل ــا اســتناد ب ــگاه تحلیــل داده ب ــرا پای امارهایــی کــه اخی
ــا رشــدی 9.5 درصــدی در 2022  ــراق ب ــراق دارد. ع ــاالی ع ــه داده نشــان از رشــد اقتصــادی ب ــی ارائ جهان
ــل رشــد  ــن عام ــت مهمتری ــش شــدید قیمــت نف ــود. افزای ــن اقتصــاد در حــال رشــد جهــان خواهــد ب دومی

پرشــتاب اقتصــادی عــراق محســوب مــی شــود. 
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نقشه1-اقتصادهای دارای رشد باال در 2022

 

تامین مالی 1۷6 میلیون دالری بانک توسعه اسالمی

 هفتــه گذشــته اجــاس بانــک توســعه اســامی در مصــر برگــزار شــد. در ایــن اجــاس تامیــن مالــی 176 
میلیــون دالری بــرای انجــام پــروژه هایــی در حــوزه هــای تامیــن آب شــرب، تولیــد محصــوالت کشــاورزی، 
بهداشــت و ایجــاد زیرســاخت هــای حمــل و نقلــی در چهــار کشــور آفریقایــی بــه تصویــب رســید. افــزون بــر 
ــا حمایــت بانــک توســعه اســامی در  ــروژه از ســوی بخــش خصوصــی و ب ــرای اجــرای 60 پ ایــن توافــق ب

ایــن اجــاس بــه امضــا  رســید.


