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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 منطق ـهای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت .در ایــن
گــزارش ،گلچینــی از تحــوالت اخیــر در دوالیــه جهانــی و منطقــهای محیــط ژئواکونومیــک ایــران مــورد بحــث و
بررســی قــرار گرفتهانــد.

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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تحوالت جهانی
بایدن از رقیب پروژه ابریشم رونمایی کرد
پــس از مــدت هــا گمانــه زنــی در مــورد واکنــش عملــی ایــاالت متحــده بــه مــگا پــروژه ابریشــم چیــن ،دولــت بایــدن

ســرانجام طــرح کالن چارچــوب اقتصــادی اینــدو پاســیفیک را بــه عنــوان رقیبــی بــرای پــروژه چینــی مطــرح کــرد .ایــن

طــرح کالن در ســفر اخیــر بایــدن بــه آســیا رونمایــی شــد .دولــت بایــدن مدعــی اســت چهارچــوب اقتصــادی اینــدو
پاســفیک  ۶۰درصــد جمعیــت جهــان و  ۴۰درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را در بــر مــی گیــرد .ایــن چارچــوب

در شــکوفا تریــن منطقــه اقتصــاد سیاســی بیــن المللــی و بــا هــدف مقابلــه بــا نفــوذ فزاینــده چیــن طراحــی شــده اســت.
بــر مبنــای گــزاره برگــی کــه کاخ ســفید در ایــن بــاره منتشــر کــرده اســت ،چهــار هــدف کالن بــرای ایــن چارچــوب

تعییــن شــده اســت (چهــار هــدف از متــن گــزاره بــرگ ترجمــه شــده اســت):

-1تقویــت پیوندهــای اقتصــادی :در تجــارت ،مــا بــه طــور جامــع بــا شــرکای خــود در مــورد طیــف گســترده
ای از مســائل تعامــل خواهیــم داشــت .مــا قوانیــن و اســتانداردهای ســطح بــاال را در اقتصــاد دیجیتــال دنبــال

خواهیــم کــرد ،از جملــه اســتانداردهای مربــوط بــه جریــان داده هــای فرامــرزی و محلــی ســازی داده هــا.
مــا بــا شــرکای خــود بــرای اســتفاده از فرصتهــا و رفــع نگرانیهــا در اقتصــاد دیجیتــال کار خواهیــم کــرد
تــا اطمینــان حاصــل کنیــم کــه شــرکتهای کوچــک و متوســط میتواننــد از بخــش تجــارت الکترونیکــی

منطقــه کــه بــه ســرعت در حــال رشــد اســت بهــره ببرنــد ،در عیــن حــال دغدغــه هایــی ماننــد حفــظ حریــم
آنالیــن کاربــران و اســتفاده غیراخالفــی و تبعیــض آمیــز از هــوش مصنوعــی را مــورد بررســی قــرار خواهیــم

داد .همچنیــن بــه دنبــال اســتانداردهای قــوی کار ،محیــط زیســت و پاســخگویی شــرکت هــا خواهیــم بــود تــا
محیــط کار و تجــارت عادالنــه و در راســتای توســعه پایــدار باشــد.

-2اقتصــاد ســازگار بــا محیــط زیســت :مــا بــه دنبــال ایجــاد تعهــدات جدیــد در زمینــه انــرژی پــاک ،کربــن
زدایــی و زیرســاخت هایــی خواهیــم بــود کــه مشــاغل بــا درآمــد خــوب را ارتقــا مــی دهنــد .مــا اهــداف

ملمــوس و بلندپروازانــه ای را دنبــال خواهیــم کــرد کــه تالشهــا را بــرای مقابلــه بــا بحــران آب و هــوا ،از

جملــه در زمینههــای انــرژی هــای تجدیدپذیــر ،حــذف کربــن ،اســتانداردهای بهــرهوری انــرژی و اقدامــات
جدیــد بــرای مبــارزه بــا انتشــار متــان ،تســریع میبخشــد.

-3اقتصــاد منصفانــه :مــا بــه دنبــال تعهداتــی بــرای وضــع و اجــرای رژیــم هــای مالیاتــی ،ضدپولشــویی و

ضــد رشــوه خــواری موثــر خواهیــم بــود کــه در راســتای تعهــدات چندجانبــه موجــود مــا بــرای ترویــج اقتصــاد
عادالنــه باشــد .ایــن مــوارد شــامل مقــررات مبادلــه اطالعــات مالیاتــی ،جــرم انــگاری رشــوه مطابــق بــا
اســتانداردهای ســازمان ملــل و اجــرای موثــر توصیــه هــای ســودمند بــرای ســرکوب فســاد خواهیــم بــود.

-4اقتصــاد تــاب آور :مــا بــه دنبــال طراحــی و اجــرای تعهــدات جدیــد در زمینــه زنجیــره تامیــن خواهیــم بــود
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کــه فرایندهــای ایــن حــوزه را بهتــر پیــش بینــی مــی کنــد و از اختــاالت در زنجیــره تامیــن جلوگیــری مــی

کنــد .ایــن تعهــدات مــی توانــد اقتصــاد انعطــاف پذیرتــری ایجــاد کنــد و از جهــش قیمــت هــا کــه هزینــه هــا
را بــرای خانــواده هــای آمریکایــی افزایــش مــی دهــد ،ممانعــت بــه عمــل مــی آورد .مــا قصــد داریــم ایــن

کار را بــا ایجــاد یــک سیســتم هشــدار اولیــه ،تدویــن نقشــه زنجیرههــای تامیــن مــواد معدنــی حیاتــی ،بهبــود
قابلیــت ردیابــی در بخشهــای کلیــدی و هماهنگــی در تالشهــا بــرای متنوعســازی زنجیــره هــا انجــام

دهیــم.

در گام نخســت ایــاالت متحــده بــا  12کشــور شــامل اســترالیا ،هنــد ،ژاپــن ،برونئــی ،اندونــزی ،مالــزی،
فیلیپیــن ،ســنگاپور ،تایلنــد ،ویتنــام ،کــره جنوبــی و نیوزلنــد ایــن توافــق را منعقــد کــرده اســت .کاخ ســفید

درهــا را بــرای ورود تعــداد بیشــتری ازکشــورهای منطقــه بــه توافــق چارچــوب اقتصــادی ایندوپاســفیک بــاز
گذاشــته اســت.

البتــه ایــاالت متحــده در چهارچــوب همــکاری اقتصــادی ،اعطــای هرگونــه امتیــاز تجــاری و دسترســی بــه

بــازار را رد کــرده اســت  .مخالفــت هــای داخلــی و تعهــد دولــت بایــدن بــه حمایــت از نیــروی کار ایــاالت
متحــده موجــب شــده تــا ایــن دولــت از قــدرت مانــور چندانــی در زمینــه تجــارت آزاد برخــوردار نباشــد .ایــن

چارچــوب برخــاف موافقتنامههــای تجــارت آزاد نیــاز بــه تاییــد کنگــره نــدارد و دولــت بایــدن را در معــرض

چالــش هــای کنگــره قــرار نمــی دهــد .اغلــب کشــورهایی کــه در ایــن چارچــوب عضویــت یافتــه انــد ،در پــی

دسترســی بیشــتر بــه بــازار آمریــکا هســتند .از همیــن رو برخــی کشــورهای آســیایی ،عــدم ارائــه دسترســی
هــای جدیــد بــه بــازار آمریــکا را نومیــد کننــده دانســته انــد.

دولــت چیــن نیــز ایــن توافــق را مــورد انتقــاد قــرار داده اســت و بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه

مهمتریــن خواســته شــرکای ایــاالت متحــده دسترســی بــه بــازار ایــن کشــور اســت؛ در حالــی کــه ایــاالت
متحــده از ارائــه هرگونــه دسترســی جدیــد بــه بــازار خــود پرهیــز کــرده اســت .چیــن ایــن توافــق را در راســتای

دوقطبــی ســازی منطقــه ،چیــن هراســی و فائــق آمــدن منطــق ژئوپلتیــک بــر منطــق اقتصــادی دانســته اســت.

چیــن همچنیــن در واکنــش بــه ایــن توافــق طرحــی را بــرای گســترش روابــط تجــاری بــا کشــورهای کوچــک

و جزیــره ای در اقیانــوس هنــد در دســتور کار قــرار داده اســت.
چین امارات و عربستان را بر ایران ترجیح داد

اخیــرا چیــن اجــاس وزرای امــور خارجــه موســوم بــه بریکــس پــاس را برگــزار کــرد .در ایــن اجــاس کــه
بــه صــورت آنالیــن و بــه میزبانــی وزیــر خارجــه چیــن برگــزار شــد ،ایــن کشــور عــاوه بــر اعضــای گــروه
بریکــس ،شــامل روســیه ،هنــد ،برزیــل و آفریقــای جنوبــی طیفــی از کشــورهای در حــال توســعه را بــه انتخاب

خــود بــه ایــن اجــاس دعــوت کــرده بــود .از خاورمیانــه کشــورهای عربســتان ســعودی و امــارات دعــوت
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شــده بودنــد .افــزون بــر ایــن و مهمتــر آنکــه چیــن در ایــن اجــاس از زمینــه ســازی بــرای گســترش اعضــای

گــروه بریکــس ســخن گفــت .دعــوت از کشــورهایی چــون عربســتان ،امــارات ،قزاقســتان و مصــر در کنــار

اندونــزی ،نیجریــه و آرژانتیــن و ســنگال ،نشــاندهنده تمایــل چیــن بــه عضویــت ایــن کشــورها در بریکــس
اســت .چیــن ،رئیــس دورهای بریکــس اســت و پیشــنهاد بریکــس پــاس و افزایــش اعضــای ایــن گــروه ،
نخســتین بــار در ســال گذشــته توســط رئیــس جمهــور چیــن ارائــه شــد .عــدم تمایــل چیــن و همچنیــن

روســیه بــه دعــوت از ایــران در ایــن اجــاس در حالیکــه تهــران خــود را شــریک راهبــردی ایــن کشــورها مــی

دانــد و مواضــع بســیار نزدیــک تــری بــه آنــان در قیــاس بــا عربســتان و امــارات در سیاســت بیــن الملــل دارد
،تعجــب برانگیــز اســت.

گــروه بریکــس نمــادی از رژیــم ســازی جدیــد در صحنــه بیــن المللــی بــه شــمار مــی آیــد کــه توســط

قــدرت هــای در حــال ظهــور عمدتـ ًا بــا اهــداف اقتصــادی شــکل گرفتــه و رو بــه پیشــرفت اســت .آغــاز فرآیند

گســترش اعضــای ایــن گــروه ،فرصــت هــای مهــم بــرای ایــران فراهــم مــی آورد .علیرغــم عــدم دعــوت از
ایــران ایــن کشــور نیازمنــد توجــه ویــژه بــه بریکــس و تــاش بــرای عضویــت در آن اســت ؛ بــه دیگــر ســخن

ایــران بایــد درخواســت عضویــت در ایــن گــروه را هرچــه ســریعتر بــه اعضــا ارائــه نمایــد و آن را بــه عنــوان

یــک مطالبــه ویــژه از چیــن ،روســیه و هنــد در مذاکــرات آتــی مطــرح نماینــد.
تحوالت منطقهای

امارات ،مصر و اردن در پی شکلدهی به چشم انداز مشترک اقتصادی
هفتــه گذشــته رهبــران مصــر ،امــارات و اردن در ابوظبــی گــرد هــم آمدنــد تــا گام جدیــدی در شــکلدهی بــه

چشــم انــداز مشــترک اقتصــادی و پیشــبرد نوعــی اســتراتژی توســعه صنعتــی مشــترک بردارنــد .شــکل دهــی
بــه چشــم انــداز مشــترک اقتصــادی و بهــره گیــری از مکمــل بــودن اقتصادهــای کشــور در دو ســال اخیــر

در دســتور کار رهبــران ایــن کشــورها بــوده اســت .از همیــن رو توافقــی کــه از ســوی رهبــران ســه کشــور
امضــا شــده اســت" ،مشــارکت صنعتــی در راســتای شــکل دهــی بــه رشــد اقتصــادی پایــدار" نــام گرفتــه

اســت .ایــن توافــق در راســتای نیــل بــه پنــج هــدف راهبــردی امضــا شــده اســت؛ ایــن اهــداف عبارتنــد از:

توســعه صنایــع رقابــت پذیــر در کالس جهانــی ،شــکل دهــی بــه زنجیــره هــای ارزش منطقــه ای ،تشــویق
رشــد پایــدار ،تشــویق رشــد زنجیــره هــای عرضــه ،درهــم تنیدگــی فزاینــده آنهــا در اقتصادهــای ســه کشــور

و توســعه صنایــع تولیــدی بــا ارزش افــزوده بــاال میــان ســه کشــور.

دولــت امــارات مدعــی اســت کــه بــا شــکل دهــی بــه ایــن توافــق ،رهبــری عصرجدیــد صنعتــی شــدن در

خاورمیانــه را بــر عهــده گرفتــه اســت؛ عصــری کــه بهــره گیــری از فنــاوری هــای پیشــرفته ،بــه کارگیــری
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منابــع و قابلیــت هــا ،تقویــت مشــارکت هــای منطقــهای و بینالمللــی و شــکل دهــی بــه یــک بنیــان

صنعتــی پیشــرفته و رقابــت پذیــر در خاورمیانــه ،در کانــون توجــه آن قــرار دارنــد .مقامــات مصــری پــس از
ایــن اجــاس اعــام کردنــد کــه همگــون ســازی همگرایــی اســتراتژی هــای صنعتــی و تجــاری ســه کشــور

در ســه مرحلــه شــامل همــکاری در پــروژه هــای کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلندمــدت صــورت خواهــد

گرفــت .در گام نخســت مصــر طیفــی از صنایــع خــود از جملــه کودهــای شــیمیایی ،پتروشــیمی ،صنایــع
غذایــی ،نســاجی و صنایــع دارویــی را بــه طــور کامــل بــه روی ســرمایه گــذاران اماراتــی خواهــد گشــود .تولیــد

ناخالــص داخلــی ایــن ســه کشــور حــدود  ۷۶۵میلیــارد دالر اســت و ســهمی  ۲۵درصــدی از تولیــد ناخالــص

داخلــی منطقــه خاورمیانــه را بــه خــود اختصــاص داده انــد .همچنیــن ســه کشــور بــا جمعیتــی  ۱۲۲میلیــون
نفــری ،بیــش از  ۲۶درصــد از جمعیــت خاورمیانــه را در اختیــار دارنــد.

قطر  12.5میلیارد دالر در بریتانیا سرمایه گذاری می کند
در پــی دیــدار اخیــر امیــر قطــر از بریتانیــا ،دولــت انگلیــس در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه قطــر بــه دنبــال
ســرمایه گــذاری  12.5میلیــارد دالری در بریتانیــا طــی پنــج ســال آینــده اســت .بریتانیــا همچنیــن قطــر را بــه
فهرســت کشــورهای معــاف از ویــزا اضافــه کــرد .ایــن مجــوز از ســال  2023آغــاز مــی شــود و بــه شــهروندان
ایــن کشــور اجــازه مــی دهــد بــدون ویــزا از بریتانیــا بازدیــد کننــد .تاکنــون اســرائیل تنهــا کشــوری در

خاورمیانــه بــوده اســت کــه شــهروندان آن بــدون ویــزا بــه بریتانیــا دسترســی دارنــد.

بریتانیــا در مــاه هــای اخیــر واردات گاز از قطــر را افزایــش داده اســت .از مــاه دســامبر 2021بریتانیــا افزایــش

دریافــت محمولههــای گاز طبیعــی مایــع از کشــورهای خلیــج فــارس را آغــاز کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن،
آلمــان نیــز در تــاش بــرای افزایــش حجــم واردات گاز خــود از قطــر و کاهــش وابســتگی خــود بــه گاز روســیه
ا ست .

عراق  ۴منطقه آزاد اقتصادی ایجاد می کند
مقامــات عراقــی اعــام کردنــد کــه قصــد دارنــد چهــار منطقــه تجــارت آزاد در ایــن کشــور ایجــاد نماینــد ایــن

مناطــق در فــرودگاه بغــداد ،فــرودگاه نجــف ،مــرز ایــران و مــرز اردن احــداث خواهــد شــد .هــدف از ایجــاد

مناطــق آزاد در بغــداد و نجــف کمــک بــه جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی و هــدف از ایجــاد منطقــه تجــارت
آزاد در مــرز ایــران و اردن گســترش تجــارت بــا همســایگان عــراق عنــوان شــده اســت.

عربستان سعودی در پی تبدیل شدن به هاب تولید خودرو در خاورمیانه
مقامــات عربســتان ســعودی از کوشــش هــای ایــن کشــور بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب تولیــد خودروهــای

پیشــرفته بــه ویــژه خودروهــای الکتریکــی در خاورمیانــه خبــر دادنــد .در ایــن راســتا شــهر اقتصــادی ملــک
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عبــداهلل بــه عنــوان کانــون تولیــد خودروهــای پیشــرفته بــا مشــارکت خــودرو ســازان برتــر جهــان تعییــن

شــده اســت .عربســتان ســعودی در برنامــه چشــم انــداز اقتصــادی خــود تــا ســال  ۲۰۳۰تولیــد ســاالنه ۳۰۰

هــزار دســتگاه خــودرو برقــی را در دســتور کار قــرار داده اســت.

در همیــن راســتا اخیــراً عربســتان ســعودی توافقــی را بــا شــرکت آمریکایــی  Lucid Motorsبــرای تولیــد
خودروهــای برقــی در شــهر اقتصــادی ملــک عبــداهلل نهایــی کــرد .ایــن شــرکت نخســتین خــط تولیــد خــود

در خــارج از آمریــکا را در ایــن شــهر حاشــیه دریــای ســرخ احــداث میکنــد و  ۸۵درصــد از تولیــدات خــود
در ایــن منطقــه را راهــی بــازار جهانــی خواهــد کــرد .مقامــات عربســتان همچنیــن بــا شــرکت تولیــد کننــده
کامیــون هــای تجــاری مرســدس بنــز نیــز بــه توافقــی مشــابه دســت یافتــه انــد .ایــن شــرکت بــه زودی
فعالیــت خــط تولیــد خــود در شــهر اقتصــادی ملــک عبــداهلل را آغــاز مــی کنــد .افــزون بــر ایــن مذاکــرات

بــا شــرکت هــای ولــوو و رنــو بــرای ایجــاد خــط تولیــد خــودرو در ایــن شــهر در جریــان اســت .عربســتان

ســعودی در ســالهای اخیــر تمرکــز بیشــتری بــر توســعه مناطــق آزاد اقتصــادی و تجــاری صــورت داده اســت
و مــی کوشــد خــود را بــه عنــوان هــاب جدیــد صنعتــی در منطقــه مطــرح نمایــد

جنگ اوکراین و تشدید بحران اقتصادی در مصر
جنــگ اوکرایــن آثــار بحــران اقتصــادی مزمــن مصــر را تشــدید کــرده اســت ؛ بــه گونــه ای کــه نخسـتوزیر
ایــن کشــور اخیــراً مصــر را درگیــر در یکــی از بدتریــن بحــران هــای اقتصــادی در دهــه هــای اخیــر توصیــف

کــرده اســت .بــر مبنــای آمــاری کــه نخســت وزیــر مصــر ارائــه داده اســت ،اقتصــاد ایــن کشــور حــدود ۷

میلیــارد دالر بــه صــورت مســتقیم از ناحیــه جنــگ اوکرایــن آســیب دیــده اســت .هزینــه هــای غیرمســتقیم
مصــر از ناحیــه ایــن جنــگ  ۱۸.۳میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت .هزینــه هــای غیرمســتقیم و مســتقیم ناشــی
از ایــن جنــگ بــر اقتصــاد مصــر عمدتــا بــه دلیــل افزایــش قیمــت مــواد غذایــی وارداتــی ،افزایــش قیمــت

ســوخت و افزایــش نــرخ بهــره رخ داده اســت .افــزون بــر ایــن ،فــرار ســرمایه نیــز بــه بحــران اقتصــادی ایــن
کشــور دامــن مــی زنــد.

مصــر پیــش از جنــگ اوکرایــن ،ســاالنه حــدود  ۲.۷میلیــارد دالر بــرای واردات گنــدم از روســیه و اوکرایــن

اختصــاص م ـیداد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رقــم در وضعیــت کنونــی بــه  4.2میلیــارد دالر افزایــش
یافتــه اســت .عــاوه بــر ایــن ،هزینــه واردات ســاالنه  ۱۰۰میلیــون بشــکه نفــت از  ۶.۷میلیــارد دالر بــه ۱۱.۲

میلیــارد دالر افزایــش یافتــه اســت .تشــدید بحــران در اقتصــاد مصــر باعــث شــده تــا ایــن کشــور بــا کســری

بودجــه  ۲۰میلیــارد دالری مواجــه گــردد و نســبت بدهــی هــا بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور بــه
 ۸۵درصــد برســد .دولــت بــرای پاســخگویی بــه ایــن بحــران تشــدید شــونده از یــک ســو امتیازاتــی را بــه
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن کشــور ارائــه کــرده و در مقابــل ایــن کشــورها
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وعــده ســرمایهگذاری  ۲۲میلیــارد دالری در اقتصــاد مصــر را ارائــه کردنــد .از طــرف دیگــر دولــت مصــر،
بزرگتریــن برنامــه فــروش شــرکت هــای دولتــی در ســال هــای اخیــر را بــه اجــرا گذاشــته اســت .در همیــن
راســتا دولــت مصــر امیــدوار اســت کــه ســاالنه  ۱۰میلیــارد دالر از ناحیــه فــروش شــرکتهای دولتــی درآمــد

کســب نمایــد و  ۱۰میلیــارد دالر دیگــر را از منابــع خارجــی تامیــن نمایــد تــا کســری  ۲۰میلیــارد دالری بودجــه

را جبــران نمایــد.

فــروش شــرکتهای دولتــی مصــر بــه دولــت هــا و شــرکت هــای کشــورهای خلیــج فــارس بــا انتقاداتــی

مواجــه شــده اســت .برخــی از منتقدیــن دولــت نظامــی حاکــم بــر مصــر معتقدنــد کــه در واقــع ،فــروش ســهام

دولتــی ایــن کشــور بــه شــرکتهای قطــری ،اماراتــی و ســعودی ،واگــذاری بخشــی از حاکمیــت مصــر بــه ایــن

کشورهاســت .آنهــا بــه ویــژه فــروش ســهام دولتــی شــرکت هایــی کــه بنــادر مصــر را اداره میکننــد بــه
شــرکت هــای اماراتــی را نمــادی از واگــذاری حاکمیــت در حــوزه حســاس بنــادر بــه امــارات تلقــی کردهانــد.

دولــت نظامــی حاکــم بــر مصــر ایــن انتقــادات را رد کــرده و معتقــد اســت کــه همچنــان ابزارهــای نظارتــی
خــود را علیرغــم فــروش ســهام شــرکت هــا حفــظ میکنــد و جــای نگرانــی وجــود نــدارد.

اقتصــاد مصــر بــه لحــاظ صنعــت توریســم و واردات مــواد غذایــی بــه شــدت بــه روســیه و اوکرایــن وابســته

بــود .جنــگ اوکرایــن باعــث افزایــش شــدید قیمــت نفــت و مــواد غذایــی شــد .مجموعــه ایــن عوامــل بحــران
مزمــن مصــر را چنــان تشــدید کــرده اســت کــه دولــت نظامــی حاکــم بــر ایــن کشــور بــرای جلوگیــری از

تشــدید بحــران کــه میتوانــد شــورشهای اجتماعــی گســترده ای ایجــاد نمایــد ،بــه تکاپــو افتــاده اســت.

در همیــن راســتا ،دولــت مصــر طیــف وســیعی از پــروژه هــای ملــی را در واکنــش بــه بحــران فزاینــده ایــن
کشــور معلــق کــرده اســت .از زمــان روی کار آمــدن دولــت السیســی در ســال  ۲۰۱۴دولــت مصــر در مجمــوع

پــروژه هایــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر حــدود  358میلیــارد دالر تعریــف کــرده اســت .جنــگ اوکرایــن از چنــد
مســیر ایــن پــروژه هــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .بــا وقــوع جنــگ اوکرایــن او ًال تــورم در اقتصــاد جهانــی
افزایــش یافتــه اســت و واردات تجهیــزات و مــواد اولیــه بــرای ایــن پــروژه هــا بیــش از گذشــته هزینــه بــر

شــده اســت .از طــرف دیگــر در پیامــد جنــگ اوکرایــن ۴۰ ،درصــد از توریســت هــای ورودی ایــن کشــور

کــه از روســیه و اوکرایــن بــه شــهرهای مختلــف ســفر مــی کردنــد را از دســت داده اســت .افــزون بــر ایــن

وابســتگی  ۶۰درصــد ایــن کشــور بــه گنــدم وارداتــی از روســیه و اوکرایــن زمینــه را بــرای تشــدید بحــران
امنیــت غذایــی در ایــن کشــور فراهــم آورده اســت.

اخیــرا نخســت وزیــر مصــر ،در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی اعــام کــرد کــه دولــت بــه عنــوان بخشــی از
مجموعــه ای از ابتــکارات بــرای مقابلــه بــا بحــران اقتصــادی حاکــم ،مجــوز بــه اصطــاح طالیــی را بــه

چندیــن پــروژه و در راســتای تــاش بــرای جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی اعطــا کــرده اســت .ایــن پــروژه
هــا شــامل هیــدروژن ســبز ،خودروهــای الکتریکــی ،زیرســاخت هــا و نمــک زدایــی از آب دریــا و انــرژی هــای

شاهی ااتق اریان
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تجدیدپذیــر اســت.

مجــوز طالیــی یکــی از مشــوق هــای اقتصــادی متعــددی اســت کــه دولــت مصــر در ســال هــای اخیــر بــرای

جــذب ســرمایه گــذاری اعطــا کــرده اســت .بــر اســاس قانــون ســرمایه گــذاری مصــر مصــوب ســال  ،2017به
شــرکت هایــی کــه ایــن مجــوز را دریافــت مــی کننــد ،بــه یــک بــاره مجــوز تاســیس ،بهــره بــرداری و مدیریت
یــک پــروژه خــاص و همچنیــن مجوزهــای مــورد نیــاز بــرای ســاخت تاسیســات الزم ،بــدون تأییدیــه هــا و

رویــه هــای متعــدد مــورد نیــاز ســازمان هــای دولتــی اعطــا مــی شــود.

آمارهــای بانــک مرکــزی مصــر نشــان مــی دهــد کــه ســرمایهگذاری خارجــی در ســال  ،2021بــا کاهشــی

 12.5درصــدی مواجــه شــده و بــه کمتریــن میــزان خــود در پنــج ســال گذشــته رســیده اســت؛ در واقــع ،از
 5.9میلیــارد دالر در ســال  2020بــه  5.1میلیــارد دالر در ســال  2021کاهــش یافتــه اســت .مصــر در میــان
 141کشــور ،در رتبــه  93در شــاخص رقابــت پذیــری جهانــی قــرار دارد و جــذب ســرمایه خارجــی بــرای ایــن
کشــور بــا چالــش هــای مهمــی مواجــه اســت.

اختالف نفتی دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان
اختــاف درازمــدت دولــت فــدرال عــراق و اقلیــم کردســتان بــر ســر اســتخراج و صــادرات نفتــی منطقــه

کــه از ســال هــا پیــش در جریــان بــوده ،اخیــراً شــدت یافتــه اســت .دولــت عــراق بــرای پایــان دادن بــه

خودمختــاری نفتــی منطقــه اقلیــم کردســتان ،در پــی تاســیس شــرکت جدیــدی بــر آمــده اســت کــه مدیریــت
مناطــق نفتــی ،اســتخراج و صــادرات نفــت در ایــن مناطــق را برعهــده گیــرد .ایــن اقــدام بــا حمایــت و رأی

دادگاه عالــی عــراق مبنــی بــر نقــش انحصــاری دولــت فــدرال در اســتخراج و صــادرات نفــت در هــر نقطــه
از ایــن کشــور صــورت مــی گیــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر ،اقلیــم کردســتان عــراق رأسـ ًا

کنتــرل فراینــد اســتخراج و صــادرات نفــت از ایــن منطقــه از طریــق مــرز ترکیــه را در اختیــار دارد .اقلیــم
کردســتان ایــن اقــدام دولــت عــراق را در راســتای تنــش آفرینــی در اقتصــاد سیاســی ایــن کشــور و بــی ثباتــی
آن برشــمرده اســت و از شــورای امنیــت ســازمان ملــل خواســته اســت کــه در ایــن مــورد دخالــت نمایــد.

دولــت فــدرال معتقــد اســت کــه در کنتــرل گرفتــن منافــع منابــع نفتــی کل کشــور در راســتای توســعه

اقتصــادی و حاکمیــت ملــی ایــن کشــور قــرار دارد .در همیــن راســتا ،دولــت فــدرال عــراق شــکایتی را در

مجامــع بیــن المللــی علیــه ترکیــه بــه دلیــل کمــک بــه صــادرات نفــت کردســتان عــراق مطــرح کــرده اســت.

طیفــی از شــرکتهای بینالمللــی و از جملــه شــرکت هــای روســی در منابــع نفتــی کردســتان عــراق
ســرمایه گــذاری کــرده انــد .اقلیــم کردســتان مدعــی اســت کــه تمامــی  ۱۵عضــو شــورای امنیــت ســازمان
ملــل در پــی درخواســت ایــن اقلیــم بــا گفتگــو و تــاش بــرای حــل و فصــل اختــاف از طریــق مذاکــره
موافقــت کــرده انــد .در صــورت بــروز اختــاف شــدیدتر میــان دولــت فــدرال بــا کردســتان ،احتمــا ًال اقتصــاد
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سیاســی عــراق بــا پیچیدگیهــای بیشــتری مواجــه خواهــد شــد.
هدف گذاری جدید تجاری اسرائیل و مصر
مقامــات اســرائیلی و مصــری بــرای افزایــش دو برابــری حجــم تجــارت فیمابیــن و ارتقــا آن از  ۳۳۰میلیــون

دالر کنونــی بــه  ۷۰۰میلیــون دالر در پایــان ســال  ۲۰۲۲بــه توافــق رســیده انــد .افــزون بــر ایــن و مهمتــر
آنکــه دو طــرف بــرای همــکاری در حــوزه گاز طبیعــی و صــادرات گاز بــه صــورت مشــترک بــه اتحادیــه اروپــا

یادداشــت تفاهــم امضــا کردهانــد .افــزون بــر ایــن ،مصــر در پــی جــذب توریســت بیشــتر از اســرائیل بــر آمــده
اســت.

صنعــت توریســم مصــر بــه شــدت بــه توریســت هــای روس و اوکرایــن وابســته بــود؛ رونــدی کــه در پــی

جنــگ روســیه بــه شــدت آســیب دیــده اســت لــذا مصــر مــی کوشــد ایــن آســیب را بــا جــذب توریســت از
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس و اســرائیل تــا حــدی جبــران نمایــد .موضــوع دیگــری کــه دو

طــرف بــر ســر آن توافــق دارنــد ،تحــرک بخشــی بــه مناطــق موســوم بــه "مناطــق صنعتــی کیفــی" اســت؛
مناطــق صنعتــی کیفــی ،مناطقــی اســت کــه در آن شــرکت هــای اســرائیلی و مصــری تولیــدات مشــترک را

صــورت مــی دهنــد .ایــن تولیــدات بــرای ورود بــه بــازار ایــاالت متحــده از معافیــت هــای مهمــی برخــوردار
اســت .شــایان توجــه اســت کــه ایــن مناطــق در ســال  ۲۰۰۴و بــا تشــویق کنگــره آمریــکا تشــکیل شــد تــا

ضمــن کمــک بــه همــکاری مصــر و اســرائیل زمینــه را بــرای صــادرات مشــترک آنهــا بــه بــازار بــزرگ ایــاالت
متحــده فراهــم آورد.

اشــاره شــد کــه در شــرایط فعلــی ،مصــر درگیــر یکــی از بزرگتریــن بحــران هــای اقتصــادی اســت .در چنیــن

شــرایطی کنگــره آمریــکا بــرای ارائــه کمــک هــای ســنتی ایــاالت متحــده بــه مصــر تأخیــر ایجــاد کــرده

اســت .مصــر امیــدوار اســت کــه بــا گســترش روابــط بــا اســرائیل ،از نفــوذ البــی آن بــرای جلــب موافقــت
کنگــره بــا ادامــه کمــک هــای اقتصــادی آمریــکا بــه مصــر اســتفاده نماینــد.

دادههای تازه
موقعیت کلیدی چین در اقتصاد روسیه
تحریــم هــای تشــدید شــونده علیــه روســیه ،گمانــه زنــی هــا در مــورد نقــش چیــن بــه عنــوان ناجــی ایــن

کشــور را افزایــش داده اســت .مرکــز پژوهشــی کنگــره آمریــکا در گزارشــی کــه اخیــرا منتشــر کــرده اســت

داده هــای جالبــی در مــورد جایــگاه چیــن در اقتصــاد روســیه ارائــه داده اســت.

شاهی ااتق اریان
مرکز ژپوه 
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نمودار -4نقش مسلط چین در واردات فناورانه روسیه

تجارت  ۱۴۰میلیارد دالری امارات در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲
آمارهــای جدیــد دولــت امــارات نشــان میدهــد کــه ایــن کشــور در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری حجــم

تجــارت خارجــی خــود را بــه حــدود  ۱۴۰میلیــارد دالر افزایــش داده اســت .در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ۲۰۲۱صــادرات امــارات  ۱۸درصــد ،واردات ایــن کشــور  ۲۵درصــد و صــادرات
مجــدد ایــن کشــور  ۱۹درصــد رشــد کــرده اســت .در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری چیــن ،هنــد ،عربســتان،
آمریــکا ،عــراق ،ســوئیس ،ترکیــه و ژاپــن مهمتریــن شــرکای تجــاری امــارات بــوده انــد .در حــوزه ســرمایه

گــذاری مســتقیم خارجــی نیــز میــزان جــذب ســرمایه خارجــی توســط ایــن کشــور در ســه ماهــه نخســت ســال

جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  ۴درصــد رشــد کــرد.
افزایش چشمگیر ذخایر ارزی عراق

بانــک مرکــزی عــراق اعــام کردوضعیــت ذخایــر ارزی عــراق در مقایســه بــا کشــورهای منطقــه و کشــورهای
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همســایه مناســب اســت .مقامــات بانــک مرکــزی ذخایــر ارزی ایــن کشــور را  74میلیــارد دالر اعــام کردنــد.
ایــن میــزان ذخایــر ،عــراق را در رتبــه هــای بــاال در منطقــه قــرار مــی دهــد .ایــن میــزان ذخایــر ارزی در
قالــب دارایــی هــای مختلــف در نقــاط متفــاوت جهــان توزیــع شــده اســت .مقامــات بانــک مرکــزی عــراق

از فعــاالن اقتصــادی خواســته انــد از وفــور ارزی بــرای توســعه فعالیــت هــای خــود بهــره بــرداری مناســب

صــورت دهنــد.

صرفه جویی  ۷میلیارد دالری ترکیه با توسعه انرژی های پاک
بــر مبنــای آمارهایــی کــه دولــت ترکیــه منتشــر کــرده اســت در  ۱۲مــاه منتهــی بــه آوریــل  ۲۰۲۲ایــن

کشــور از طریــق توســعه بهــره گیــری از انــرژی هــای پــاک حــدود  ۷میلیــارد دالر در واردات ســوخت هــای
فســیلی صرفــه جویــی کــرده اســت .ترکیــه بــه لحــاظ واردات بــه ســوخت هــای فســیلی و بــه ویــژه گاز بــه

شــدت وابســته اســت ۹۹ .درصــد گاز مــورد نیــاز ایــن کشــور از طریــق واردات تامیــن مــی شــود .در یــک ســال

گذشــته قیمــت گاز حــدود  ۷برابــر شــده اســت و همیــن امــر فشــار زیــادی را بــه نیــروگاه هــای تولیــد بــرق

در ترکیــه وارد آورده اســت از همیـنرو توســعه انــرژی هــای پــاک در ایــن کشــور اولویــت بیشــتری یافتــه و
نقــش مهمتــری در ســبد انــرژی ایــن کشــور ایفــا مــی کنــد ،بــه گونـهای کــه در یکســال گذشــته حــدود ۷

میلیــارد دالر از ایــن ناحیــه صرفهجویــی ارزی صــورت گرفتــه اســت .انــرژی هــای پــاک بــه ویــژه انــرژی

خورشــیدی و بــادی  ۹۷درصــد از مجموعــه توســعه تــوان تولیــد انــرژی ایــن کشــور در یــک ســال گذشــته
را تشــکیل دادنــد .تــوان تولیــد انــرژی بــرق ترکیــه از طریــق انــرژی هــای پــاک بــه حــدود  ۱۰۰گیــگاوات
رســیده اســت .ترکیــه بزرگتریــن تولیــد کننــده پنــل هــای خورشــیدی در اروپــا محســوب مــی شــود .مقامــات

ایــن کشــور معتقدنــد تــوان تولیــد بــاالی ترکیــه در زمینــه پنــل هــای خورشــیدی مــی توانــد مزیــت مهمــی

بــرای اســتفاده هــر چــه بیشــتر ایــن کشــور از انــرژی خورشــیدی محســوب شــود.

