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مقدمه

   ایــران در اقتصــاد سیاســی بین الملــل موقعیتــی دوگانــه دارد. از یک ســو ارتباطــات بین المللــی ایــن کشــور 
بــه کمتریــن میــزان در دهه هــای اخیــر رســیده اســت و از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت 
ــش  ــای "پای ــله گزارش ه ــود. سلس ــر می ش ــل متأث ــی بین المل ــاد سیاس ــی اقتص ــی و عملیات ــط روان در محی
ــی  ــر دیپلماس ــذاری ب ــر تأثیرگ ــت از منظ ــای بااهمی ــی رویداده ــدف بررس ــی"، باه ــارت جهان ــوالت تج تح
اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک ایــران، در دوالیــه جهانــی و منطقــه ای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. 
ــران  ــی و منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ای ــه جهان ــر در دوالی ــی از تحــوالت اخی ــن گــزارش، گلچین در ای

ــد. ــرار گرفته ان موردبحــث و بررســی ق
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تحوالت جهانی

سرمایه گذاری 600 میلیارد دالری گروه 7 برای رقابت با ابتکار کمربند و راه چین 

   اجــاس اخیــر ســران گــروه 7 کــه در آلمــان برگــزار شــد بــا تصمیماتــی تــازه در پیشــبرد رقابــت اقتصــادی 
ــتراتژی کان  ــر اس ــر س ــروه 7 ب ــران گ ــاس س ــن اج ــود. در ای ــراه ب ــیه هم ــن و روس ــا چی ــی ب و سیاس
ــارد دالری در  ــرمایه گذاری 600 میلی ــده س ــد و وع ــت یافتن ــق دس ــه تواف ــن ب ــا چی ــک ب ــت ژئواکونومی رقاب
ــرد کان موســم به"مشــارکت  ــب راهب ــق در قال ــن تواف ــد. ای زیرســاخت های کشــورهای درحال توســعه دادن
در توســعه زیرســاخت ها و ســرمایه گذاری در پهنــه جهانــی" اجرایــی خواهــد شــد. در چارچــوب ایــن طــرح، 
ــدرال و  ــه ف ــی، بودج ــای مال ــب کمک ه ــارد دالر در قال ــاالت متحــده 200 میلی ــه ای ــرد ک ــام ک ــدن اع بای
ــم  ــد ک ــا درآم ــی در کشــورهای ب ــت از پروژه های ــرای حمای ــال ب ــج س ــرمایه گذاری خصوصــی را طــی پن س
و متوســط کــه بــه مقابلــه بــا تغییــرات آب وهوایــی و همچنیــن بهبــود ســامت جهانــی، برابــری جنســیتی و 

ــرد. ــد ک ــیج خواه ــد، بس ــک می کن ــال کم ــاخت های دیجیت زیرس
ــرای  ــارد دالر( را ب ــورو )317.28 میلی ــارد ی ــا 300 میلی ــز اعــام کــرد کــه اروپ ــا نی    رئیــس کمیســیون اروپ
ایــن ابتــکار در مــدت مشــابه بســیج خواهــد کــرد تــا جایگزینــی پایــدار بــرای طــرح کمربنــد و جــاده چیــن 
ایجــاد کنــد. رهبــران ایتالیــا، کانــادا و ژاپــن نیــز در مــورد برنامه هــای خــود نکاتــی را بیــان کردنــد. امانوئــل 
ماکــرون، رئیس جمهــور فرانســه و بوریــس جانســون، نخســت وزیر بریتانیــا، وعده هــای چندانــی ارائــه ندادنــد 

ــد.  امــا بــر حمایــت از کوشــش های گــروه 7 تأکیــد کردن
ــعه  ــارد دالری توس ــروژه 2 میلی ــه پ ــاخص از جمل ــروژه ش ــن پ ــدن چندی ــاس، بای ــن اج ــان ای    در جری
انــرژی خورشــیدی در آنگــوال بــا حمایــت وزارت بازرگانــی، بانــک صــادرات و واردات ایــاالت متحــده، شــرکت 
ــرد.  ــاالت متحــده Sun Africa را برجســته ک ــروژه ای ــعه دهنده پ ــی AfricaGlobal Schaffer و توس آمریکای
افــزون بــر ایــن او اشــاره کــرد کــه واشــنگتن بــه همــراه ســایر اعضــای گــروه 7 و اتحادیــه اروپــا 3.3 میلیــون 
دالر کمــک فنــی بــه انســتیتو پاســتور داکار در ســنگال ارائــه خواهــد کــرد تــا یــک مرکــز تولیــد واکســن در 
مقیــاس صنعتــی در آن کشــور احــداث شــود. آژانــس توســعه بین المللــی ایــاالت متحــده )USAID( همچنیــن 
ــه صنــدوق مراقبــت از کــودکان بانــک جهانــی اختصــاص  ــا ســقف 50 میلیــون دالر را طــی پنــج ســال ب ت
خواهــد داد. بایــدن وعــده داد کــه صدهــا میلیــارد دالر می توانــد از بانک هــای توســعه چندجانبــه، مؤسســات 

مالــی توســعه، صندوق هــای ثــروت دولتــی و ســایر منابــع بــرای پیشــبرد ایــن طــرح تأمیــن شــود. 
ــوان دروازه  ــکاری تحــت عن ــب ابت ــن در قال ــا پیش ازای ــس کمیســیون اروپ ــر شــده از ســوی رئی ــم ذک    رق
جهانــی از ســوی اتحادیــه اروپــا اعــام شــده بــود. در قالــب ایــن ابتــکار اتحادیــه اروپــا در پــی ســرمایه گذاری 
ــات در  ــردم و خدم ــا، م ــال کااله ــاال، اتص ــتانداردهای ب ــا اس ــاخت هایی ب ــاد زیرس ــاخت ها و ایج در زیرس
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ــه دروازه اتصــال کاالهــا،  ــا می کوشــد ب ــه اروپ ــه دیگــر ســخن اتحادی ــه یکدیگــر اســت. ب سراســر جهــان ب
ــق  ــایر مناط ــش از س ــه بی ــن ک ــکای التی ــا و آمری ــود. آفریق ــدل ش ــان ب ــر جه ــات در سراس ــراد و خدم اف
موردتوجــه ابتــکار کمربنــد راه چیــن قــرار دارنــد در کانــون توجــه ابتــکار دروازه جهانــی اتحادیــه اروپــا نیــز 

ــد. ــرار گرفته ان ق
    در قالــب ایــن طــرح، کمیســیون اروپــا بــه نهادهــای ذی ربــط در ایــن اتحادیــه تــا پایــان 2022 فرصــت 
داده تــا  پروژه هــای دارای تأثیــرات کلیــدی در نقــاط مختلــف جهــان به ویــژه در آفریقــا و آمریــکای التیــن 
ــد  ــا تأکی ــه فراهــم آورد. رئیــس کمیســیون اروپ ــرای ســرمایه گذاری اتحادی ــه را ب ــد و زمین را مشــخص نماین
کــرده اســت کــه ســرمایه گذاری در ایــن پروژه هــا هوشــمندانه خواهــد بــود. بــه بیــان او"اتحادیــه اروپــا بــر 
احــداث جــاده ای کــه معــدن مــس شــرکت چینــی را بــه مجتمــع فــراوری چینــی متصــل کنــد، ســرمایه گذاری 
ــرای  ــته ب ــای ناخواس ــاد فرصت ه ــتای ایج ــرمایه گذاری ها در راس ــه س ــه ای از اینک ــرد." کنای ــد ک نخواه
ــرمایه گذاری ها  ــن س ــه ای ــت ک ــرده اس ــد ک ــن او تأکی ــر ای ــزون ب ــود. اف ــد ب ــی نخواهن ــرکت های چین ش
ــورت  ــن ص ــره تأمی ــت زنجی ــای امنی ــی و ارتق ــه جهان ــای عرض ــاف در زنجیره ه ــش انعط ــتای افزای در راس
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــرب ایج ــی در غ ــای مهم ــن، نگرانی ه ــه چی ــن ب ــای تأمی ــتگی زنجیره ه ــرد. وابس می گی

ــی و  ــش عموم ــارکت بخ ــق مش ــد از طری ــرار می گیرن ــت کار ق ــه در اولوی ــی ک ــی پروژه های ــن مال    تأمی
ــش  ــا بخ ــی تضمین ه ــه برخ ــی وام و ارائ ــار صادرات ــب اعتب ــه در قال ــرد. اتحادی ــورت می گی ــی ص خصوص
خصوصــی را بــه ســرمایه گذاری در ایــن پروژه هــا تشــویق خواهــد کــرد. اتحادیــه اروپــا بانــک ســرمایه گذاری 
اروپــا و بانــک توســعه و بازســازی اروپایــی را نیــز احتمــااًل در حمایــت از ایــن پروژه هــا درگیــر نمایــد. اتحادیــه 
ــه شــفافیت و  ــزام آن ب ــن را الت ــد و راه چی ــکار کمربن ــا ابت ــاس ب ــکار در قی ــن ابت ــری ای ــن برت ــا مهم تری اروپ
ــا و اتصــال  ــاره آفریق ــبز در ق ــدروژن س ــای هی ــر پروژه ه ــرمایه گذاری ب ــی خــوب دانســته اســت. س حکمران
ــکار  ــن ابت ــای ای ــی از پروژه ه ــوان نمونه های ــی به عن ــوری زیردریای ــر ن ــطه فیب ــال به واس ــه پرتغ ــل ب برزی

اســت. نام برده شــده 
ــا وعــده ســرمایه گذاری 200  ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی ــکار دروازه جهان ــروه 7، ابت ــر گ ــع در اجــاس اخی    در واق
ــارد دالری اعضــای غیراروپایــی گــروه 7 ترکیــب شــده و  ــکا و ســرمایه گذاری 100 میلی ــارد دالری آمری میلی
تحــت عنــوان "مشــارکت در توســعه زیرســاخت ها و ســرمایه گذاری در پهنــه جهانــی" اجرایــی خواهــد شــد. 
ابتــکار کمربنــد و راه چیــن سال هاســت وارد فراینــد اجرایــی شــده اســت. باتوجه بــه نفــوذ انــدک دولت هــای 
ــود.  ــد ب ــن، آســان نخواه ــد و راه چی ــکار کمربن ــا ابت ــت ب ــن کشــورها، رقاب ــر بخــش خصوصــی ای ــی ب غرب
ــق  ــه منط ــرمایه گذاری هایی ک ــه س ــرکت ها را ب ــد ش ــروه 7 نمی توانن ــای گ ــن، دولت ه ــت چی ــاف دول برخ

سیاســی و ژئوپلیتیــک دارد، وادار نماینــد. 
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تحوالت منطقه ای

توافق های 7 میلیارد دالری مصر و عربستان

ــه ای  ــا سیاســت منطق ــه شــد ت ــر راهــی طیفــی از کشــورهای منطق ــن ســلمان در روزهــای اخی    محمــد ب
ــود. در پــی ســفر ولیعهــد عربســتان  عربســتان را گامــی به پیــش ببــرد. یکــی از مقاصــد ایــن ســفر مصــر ب
ــد.  ــارد دالر امضــا کردن ــه ارزش 7.7 میلی ــه و یادداشــت تفاهــم ب ــه مصــر، دو کشــور 14 توافقنام ســعودی ب
قراردادهــای امضــا شــده، چندیــن بخــش از جملــه نفــت، انرژی هــای تجدیدپذیــر، هیــدروژن ســبز، فنــاوری 

ــرد. ــایبری را در برمی گی ــت س ــاخت ها و امنی ــازی، زیرس ــک، داروس ــارت الکترونی ــات، تج اطاع
ــن شــرکت  ــق بی ــن مصــر و عربســتان ســعودی، تواف ــه امضــا شــده بی ــن توافقنام ــان، مهم تری ــن می    از ای
ــرای ســاخت مرکــز  ــرادران ســعودی و شــرکت گــروه زنجیــره تأمیــن عــرب مصــر ب هلدینــگ عجــان و ب
 ACWA Power ،ذخیره ســازی نفــت و فرآورده هــای نفتــی مصــر بــه مبلــغ 3.3 میلیــارد دالر اســت. همچنیــن
و هلدینــگ بــرق مصــر بــرای  تولیــد 1100 مــگاوات انــرژی پــاک بــا هزینــه ای بالــغ بــر 1.3 میلیــارد دالر 
توافــق کردنــد. شــرکت هلدینــگ Ajlan & Bros بــا گــروه هلدینــگ ســامی ســعد مصــر قــراردادی بــه ارزش 
ــراردادی  ــن ق ــرد. همچنی ــا ک ــی آب امض ــر و نمک زدای ــای تجدیدپذی ــرای انرژی ه ــارد دالر ب ــدود 1 میلی ح
بــا هلدینــگ حســن عــام بــرای توســعه امــاک و صنایــع غذایــی بــه ارزش حــدود 500 میلیــون دالر امضــا 

کــرد.
ــه صــادرات  ــوده اســت، درحالی ک ــارد دالر ب ــازار مصــر 10 میلی ــه ب ــتان ب ــال 2021 صــادرات عربس    در س
ــش از  ــوده اســت. ســرمایه گذاری عربســتان در مصــر بی ــارد دالر ب ــازار عربســتان حــدود 4 میلی ــه ب مصــر ب
32 میلیــارد دالر اســت و بیــش از 6800 شــرکت ســعودی در آن مشــارکت دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ســرمایه گذاری مصــر در عربســتان ســعودی بالــغ بــر 5 میلیــارد دالر اســت و بیــش از 802 شــرکت مصــری 
در آن مشــارکت دارنــد. مصــر بزرگ تریــن شــریک تجــاری عربــی عربســتان ســعودی، هفتمیــن در مجمــوع 

از نظــر صــادرات و نهــم از نظــر واردات اســت.

پایان تحریم های عربستان علیه ترکیه 

   ترکیــه یکــی دیگــر از مقاصــد ســفرهای منطقــه ای ولیعهــد عربســتان بــود. در پایــان ایــن ســفر، مقامــات 
ــه را  ــادرات ترکی ــه ص ــود علی ــمی خ ــم غیررس ــور، تحری ــن کش ــه ای ــد ک ــام کردن ــتان اع ــی عربس بازرگان
لغــو کــرده اســت و هیــچ محدودیــت گمرکــی بــرای کاالهــای ترکــی در عربســتان ســعودی وجــود نــدارد. 
عربســتان ســعودی از ســال 2018 زمانــی کــه روابــط پــس از قتــل جمــال خاشــقجی روزنامه نــگار عربســتانی 
ــرده اســت. در  ــال ک ــه اعم ــای ترکی ــر کااله ــی را ب ــر وصدای ــی  س ــی ب ــد، تحریم های ــره ش ــتانبول تی در اس
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نتیجــه ایــن اقــدام، صــادرات ترکیــه تــا ســال 2021 تقریبــًا 92 درصــد کاهــش یافــت. بــر مبنــای اعامیــه 
ــه  ــود را در زمین ــای خ ــد همکاری ه ــفر منتشــر شــد، دو کشــور قصــد دارن ــن س ــان ای ــه در پای مشــترکی ک
ــد. ــت کنن ــد تقوی ــای جدی ــی و فناوری ه ــع دفاع ــن صنای ــرژی و همچنی ــاز و ان ــگری، ساخت وس ــارت، گردش تج

    افــزون بــر ایــن، در ایــن بیانیــه بــه چشــم انداز 2030 عربســتان ســعودی و تعهــد بــه فعال ســازی مجــدد 
ــه و  ــکاری ترکی ــورای هم ــرات ش ــت مذاک ــر اهمی ــال ب ــه و درعین ح ــتان و ترکی ــی عربس ــورای هماهنگ ش
ــان  ــکات نش ــن ن ــت. ای ــده اس ــد ش ــارت آزاد تأکی ــه تج ــورد توافقنام ــارس در م ــکاری خلیج ف ــورای هم ش
ــد  ــم اندازی جدی ــی چش ــه ای و جهان ــوالت منطق ــه تح ــه  ب ــد باتوج ــاش می کنن ــور ت ــه دو کش ــد ک می ده

ترســیم نماینــد.
ــف  ــر توقی ــه دیگ ــای ترکی ــس کااله ــه، ازاین پ ــت ترکی ــه دول ــک ب ــانه های نزدی ــزارش رس ــای گ ــر مبن    ب
نمی شــوند یــا در گمــرک منتظــر نمی ماننــد و ریــاض به ســرعت بــرای تجــار ترکیــه روادیــد صــادر می کنــد. 
ــرکت  ــتان ش ــی عربس ــای دولت ــه در مناقصه ه ــود ک ــد ب ــاز خواهن ــه ای مج ــرکت های ترکی ــه ش ــر آنک مهم ت
ــد و  ــی می کردن ــد را همراه ــعودی ولیعه ــزرگ س ــرکت های ب ــران ش ــن از مدی ــفر 354 ت ــن س ــد. در ای کنن

ــد. ــی امضــا کردن ــواد غذای ــژه در بخــش م ــه ای به وی ــا شــرکت های ترکی مجموعــه ای از معامــات را ب
    مقامــات ترکیــه نیــز اعــام کردنــد کــه قصــد دارنــد تجــارت دوجانبــه را از 4 میلیــارد دالر در ســال 2020 
ــال  ــه دنب ــه ب ــن مقامــات ترکی ــر ای ــزون ب ــد. اف ــده میــادی افزایــش دهن ــارد دالر در ســال آین ــه 10 میلی ب
یــک قــرارداد ســوآپ ارزی بــا عربســتان ســعودی بــرای افزایــش ذخایــر بانــک مرکــزی ترکیــه هســتند. از 
ــای  ــا در پروژه ه ــرد ت ــوت ک ــرک دع ــرمایه گذاری عربســتان ســعودی از شــرکت های ت ــر س ــو وزی ــر س دیگ
ســرمایه گذاری عربســتان ســعودی بــه ارزش 3.3 تریلیــون دالر مشــارکت کننــد. اردوغــان بــرای نشــان دادن 

اشــتیاق خــود بــه گســترش روابــط بــا عربســتان، ولیعهــد ایــن کشــور را تــا فــرودگاه بدرقــه کــرد. 

صرفه جویی 2 میلیارد دالری پاکستان از تجارت با افغانستان

    شــهباز شــریف نخســت وزیر پاکســتان اخیــراً بــا تأکیــد بــر افزایــش واردات زغال ســنگ از افغانســتان اعــام 
ــی  ــارد دالر صرفه جوی ــه واردات زغال ســنگ افغانســتان ســاالنه 2 میلی ــن کشــور از ناحی کــرده اســت کــه ای
می کنــد. پیــش از تحــوالت جنــگ اوکرایــن، عمــده واردات زغال ســنگ پاکســتان از آفریقــای جنوبــی صــورت 
ــدت  ــا را به ش ــان، اواًل قیمت ه ــنگ در جه ــزرگ زغال س ــدگان ب ــر صادرکنن ــای اخی ــا در ماه ه ــت ام می گرف
افزایــش داده انــد و ثانیــًا محدودیت هایــی بــر صــادرات زغال ســنگ بــه دلیــل نگرانــی از امنیــت انــرژی خــود 

وضــع کردنــد.
ــه 350  ــی از 90 دالر ب ــای جهان ــنگ در بازاره ــن زغال س ــر ت ــی ه ــت صادرات ــر قیم ــای اخی     در ماه ه
ــرای پاکســتان  بســیار  ــی را ب ــای جنوب ــرات واردات زغال ســنگ از آفریق ــن تغیی ــه اســت. ای دالر افزایش یافت
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ــده اســت.  ــز ش ــتان متمرک ــنگ افغانس ــر واردات زغال س ــن کشــور ب ــن رو ای ــرده اســت. از همی ــه ک پرهزین
ــه واردات از  ــر آنک ــد مهم ت ــت 27 دالر وارد می کن ــه قیم ــتان را ب ــنگ افغانس ــن زغال س ــر ت ــتان ه پاکس
افغانســتان بــه روپیــه صــورت می گیــرد و پاکســتان پرداخــت دالری صــورت نمی دهــد. ایــن امــر نیــز باتوجــه 

 بــه کســری شــدید موازنــه تجــاری پاکســتان بــه نفــع ایــن کشــور اســت.
ــادی  ــای زی ــور انتقاد ه ــن کش ــل ای ــا در داخ ــده ت ــث ش ــتان باع ــنگ افغانس ــیار ارزان زغال س ــد بس     خری
نســبت بــه دولــت طالبــان صــورت گیــرد، امــا مقامــات اقتصــادی طالبــان اعــام کردنــد کــه آنــان دخالتــی 
ــند و  ــی می فروش ــه شــرکت های داخل ــه زغال ســنگ را ب ــد بلک ــه پاکســتان ندارن در صــادرات زغال ســنگ ب
ــت  ــادات از دول ــا شــدت گرفتن انتق ــا ب ــد. ام ــوان بخــش خصوصــی صــادرات را صــورت می دهن ــه عن آنهــا ب
طالبــان، مقامــات اقتصــادی ایــن دولــت در روزهــای اخیــر وعــده داده انــد کــه نــرخ صادراتــی زغال ســنگ را 

ــد. ــش می دهن ــن افزای ــه 60 دالر در هــر ت ب
   بــر مبنــای آمارهــای وزارت معــادن افغانســتان ایــن کشــور 80 معــدن زغال ســنگ دارد کــه تاکنــون تنهــا 
17 معــدن بــه مرحلــه اســتخراج رســیده اســت. پاکســتان به تدریــج مــزد حمایت هــای چنــد دهــه ای خــود از 
طالبــان را می گیــرد. ایــن کشــور بــا پیونــد زدن اقتصــاد افغانســتان بــه اقتصــاد خــود و تبدیــل افغانســتان بــه 

ــر ثروت هــای افغانســتان اســت. ــج در حــال تســلط ب پیرامــون اقتصــادی اســام آباد به تدری

قراردادهای جدید اقتصادی اردن و عربستان

   اردن یکــی از مقاصــد ســفر منطقــه ای بــن ســلمان در هفتــه گذشــته بــود. در جریــان ایــن ســفر قراردادهــای 
ــادرات  ــی، واردات و ص ــرژی اتم ــاز، ان ــدن، ساخت وس ــای مع ــور در حوزه ه ــان دو کش ــی می ــادی مهم اقتص
ــد. تجــارت بیــن دو کشــور در ســال  ــط اقتصــادی نزدیکــی دارن امضــا شــد. عربســتان ســعودی و اردن رواب
ــه  ــال 2020 افزایش یافت ــارد دالر در س ــدود 3.1 میلی ــه از ح ــت ک ــوده اس ــارد دالر ب ــًا 4.4 میلی 2021 تقریب
ــه  ــعودی را ب ــتان س ــه عربس ــت ک ــارد دالر اس ــتان در اردن 14 میلی ــرمایه گذاری عربس ــزان س ــت. می اس
بزرگ تریــن ســرمایه گذار در اردن تبدیــل می کنــد. عمــده صــادرات عربســتان بــه اردن نفــت اســت و بخــش 
عمــده صــادرات اردن بــه عربســتان ســعودی دارو و دام اســت. اردن از چندیــن کشــور خلیج فــارس از جملــه 

ــد. ــت می کن ــادی دریاف ــای اقتص ــعودی کمک ه ــتان س عربس

مصر 50 پروژه به قطر پیشنهاد کرد

   امیــر قطــر بــرای نخســتین بار پــس از تنش هــای ســال 2017 کــه منجــر بــه تیرگــی روابــط ایــن کشــور 
بــا عربســتان، امــارات و مصــر شــد، راهــی قاهــره شــد تــا دوره ای تــازه در روابــط سیاســی دو کشــور را شــکل 
ــه  ــارس ک ــن اجــاس ســران شــورای همــکاری خلیج ف ــس از چهــل و یکمی ــط مصــر و قطــر پ ــد. رواب ده
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ــان داد،  ــه پای ــاله دوح ــًا چهار س ــره تقریب ــه محاص ــد و ب ــزار ش ــعودی برگ ــتان س ــه 2021 در عربس در ژانوی
بهبودیافتــه اســت.

   یکــی از محورهــای ایــن دیــدار ســرمایه گذاری قطــر در مصــر بــود. در خــال ایــن دیــدار مقامــات مصــری 
اعــام کردنــد کــه ســرمایه گذاران قطــری فرصــت مشــارکت در حــدود 50 پــروژه ســرمایه گذاری در مصــر را 
دارنــد. مقامــات مصــری خاطرنشــان کردنــد کــه دولــت ایــن کشــور "مشــوق های قابل توجهــی بــرای جــذب 
ــری  ــرمایه گذاران قط ــر از س ــت مص ــد. دول ــه می ده ــور" ارائ ــق آزاد کش ــژه در مناط ــرمایه گذاران، به وی س
ــاه ســپتامبر برگــزار شــود، شــرکت  ــرار اســت در م ــا در مجمــع ســرمایه گذاری عــرب کــه ق دعــوت کــرد ت
کننــد. پیش ازایــن در مــاه مــارس ســال جــاری، دوحــه بــا ســرمایه گذاری 5 میلیــارد دالری در اقتصــاد مصــر 

موافقــت کــرد.

مصر و روسیه از ارزهای محلی در مبادالت تجاری استفاده می کنند 

   مصــر و روســیه قصــد دارنــد از ارزهــای محلــی خــود در معامــات تجــاری دوجانبــه اســتفاده کننــد. وزیــر 
تجــارت و صنعــت مصــر اخیــراً گفتــه اســت کــه قاهــره مکانیســم پرداختــی را بــرای  اســتفاده از روبــل روســیه 
در مبــادالت تجــاری بــا مســکو ایجــاد خواهــد کــرد. وزیــر صنعــت و تجــارت روســیه نیــز گفتــه اســت کــه 
مســکو و قاهــره توافــق کردنــد کــه در تسویه حســاب های متقابــل بــه ارزهــای محلــی روی بیاورنــد. از منظــر 
وی حجــم مبــادالت تجــاری روســیه و مصــر ایــن امــکان را بــرای دو کشــور فراهــم می کنــد تــا از روبــل و 

پونــد در مبــادالت تجــاری اســتفاده کننــد.
   بــر اســاس آمــار رســمی مصــر، مبــادالت تجــاری بیــن مصــر و روســیه در ســال 2021 افزایــش یافــت و 
بــه 4.7 میلیــارد دالر رســید کــه نســبت بــه 4.5 میلیــارد دالر در ســال گذشــته نزدیــک بــه 5 درصــد افزایــش 
داشــت. صــادرات مصــر بــه روســیه در ســال 2021 بــا 14.7 درصــد افزایــش بــه 591.7 میلیــون دالر رســید، 

درحالی کــه صــادرات روســیه بــه مصــر بــا 3.9 درصــد افزایــش بــه 4.178 میلیــارد دالر رســید.
ــوئز اســت و دو کشــور در  ــال س ــه کان ــی در منطق ــه صنعت ــک منطق ــال ایجــاد ی ــن در ح ــیه همچنی    روس
ــاخت  ــال س ــیه  در ح ــن روس ــر ای ــزون ب ــن مصــر هســتند. اف ــبکه راه آه ــای ش ــرای ارتق ــکاری ب ــال هم ح
اولیــن نیــروگاه اتمــی مصــر بــا هزینــه 25 میلیــارد دالر اســت کــه 85 درصــد آن توســط مســکو تأمیــن مالــی 
می شــود. در اجــاس اخیــر مجمــع اقتصــادی ســن پترزبورگ کــه بــه داوس روســی مشــهور اســت و در میانــه 
ژوئــن 2022 برگــزار شــد، رئیس جمهــور مصــر به عنــوان میهمــان ویــژه دعــوت شــده بــود. او ترجیــح داد از 

طریــق ویدئوکنفرانــس در ایــن مجمــع ســخنرانی نمایــد و بــه روســیه ســفر نکنــد. 
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سفر هیئت اقتصادی مصر به اسرائیل پس از 10 سال

ــرای  ــع مصــر ب    رســانه ها از ســفر یــک هیئــت مصــری متشــکل از 12 تاجــر و اعضــای فدراســیون صنای
اولین بــار پــس از 10 ســال بــه اســرائیل خبــر دادنــد. ســفیر اســرائیل در مصــر، هیئــت را در جریــان ســفر بــه 
اســرائیل همراهــی می کــرد. هیئــت مصــری در ایــن ســفر بــا مقامــات اســرائیلی از ســازمان های مختلــف از 
جملــه انجمــن تولیدکننــدگان اســرائیل، فدراســیون اتاق هــای بازرگانــی اســرائیل و مؤسســه صــادرات اســرائیل 
ــن  ــرائیل، ای ــت اس ــاد و صنع ــه، اقتص ــور خارج ــای ام ــترک وزارتخانه ه ــه مش ــاس بیانی ــر اس ــرد. ب ــدار ک دی
ــرائیلی  ــزرگ اس ــرکت های ب ــدگان ش ــا نماین ــرد و ب ــد ک ــرائیل بازدی ــای اس ــن از کارخانه ه ــت همچنی هیئ
دیــدار کــرد. مقامــات اســرائیلی امیــدوار هســتند کــه ایــن بازدیــد منجــر بــه گســترش همکاری هــا در مناطــق 
کیفــی صنعتــی QIZ شــود. ایــن مناطــق در ســال 2004 بــا حمایــت آمریــکا در مصــر شــکل گرفــت. در ایــن 
ــدات  ــن تولی ــد و ای ــدات مشــترکی صــورت دهن ــرائیلی تولی ــرار اســت شــرکت های مصــری و اس مناطــق ق
درصورتی کــه شــرکت های اســرائیلی ســهم 11 درصــدی در محصــول نهایــی داشــته باشــند بــا معافیت هــای 

ویــژه وارد بــازار ایــاالت متحــده خواهــد شــد.
   بــر اســاس آمارهــا، صــادرات اســرائیل بــه مصــر شــامل محصــوالت نســاجی )78٪ از کل صــادرات(، مــواد 
شــیمیایی صنعتــی )11٪(، الســتیک و پاســتیک )8٪( اســت، درحالی کــه واردات اســرائیل از مصــر شــامل 
مــواد شــیمیایی صنعتــی )32٪(، محصــوالت کشــاورزی و غذایــی تــازه )27٪( و ماشــین آالت )17٪(. اســت. 

تجــارت بیــن اســرائیل و مصــر در ســال 2021 بالــغ بــر 330 میلیــون دالر بــوده اســت.
   اخیــراً اتحادیــه اروپــا، اســرائیل و مصــر قــراردادی را بــرای افزایــش صــادرات گاز طبیعــی از اســرائیل بــه 
اروپــا از طریــق مصــر امضــا کردنــد. در اوایــل ســال 2020، اســرائیل صــادرات گاز طبیعــی بــه مصــر را آغــاز 
ــر  ــاش کــرد کــه هــدف آن دوبراب ــن دو طــرف ف ــدی را بی ــراً وزارت اقتصــاد اســرائیل طــرح جدی کــرد. اخی
کــردن مبــادالت تجــاری - به اســتثنای گردشــگری و گاز طبیعــی - بــه میــزان 700 میلیــون دالر تــا ســال 
2025 اســت. اســرائیل بــرای گســترش ژئواکونومیــک در خاورمیانــه به شــدت تــاش می کنــد و مصــر یکــی 

ــود. ــزرگ محســوب می ش ــای ب از بازاره
   اقتصــاد مصــر شــدیداً درگیــر بحــران اســت و جنــگ اوکرایــن، دشــواری های جدیــدی بــرای آن پدیــد آورده 
اســت. ایــن وضعیــت ممکــن اســت مصــر را وادار بــه توســعه روابــط اقتصــادی بــا اســرائیل نمایــد. توســعه 
روابــط بــا اســرائیل می توانــد بــه جلــب کمک هــای اقتصــادی و نظامــی آمریــکا بــه مصــر نیــز کمــک نمایــد. 
ــوده  ــکا ب ــی آمری ــای نظام ــده کمک ه ــورهای دریافت کنن ــن کش ــی از مهم تری ــر یک ــر مص ــای اخی در دهه ه

 . ست ا
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آمادگی ازبکستان برای احداث کریدور ترنس افغان

ــه ترنــس افغــان خبــر داده  ــرای اجــرای کریــدور ریلــی موســوم ب    دولــت طالبــان از موافقــت ازبکســتان ب
اســت. ایــن پــروژه ریلــی ازبکســتان و آســیای مرکــزی را از طریــق افغانســتان بــه پاکســتان و بــه آب هــای 
ــزار  ــتان برگ ــکند ازبکس ــه در تاش ــتان ک ــازی افغانس ــی بازس ــت آت ــت در نشس ــرار اس ــد. ق ــد می زن آزاد پیون
می شــود در مــورد نحــوه تأمیــن مالــی ایــن پــروژه، توافــق صــورت گیــرد. طالبــان مدتــی اســت کــه طــرح 
ویــژه ای بــرای تأمیــن امنیــت ایــن خــط ریلــی ارائــه داده اســت و مدعــی اســت در رونــد احــداث آن همــکاری 
تمــام کمالــی صــورت خواهــد داد. در وضعیــت فعلــی ایــن خــط ریلــی از ازبکســتان تــا حیرتــان و مزارشــریف 
ــورت  ــق ص ــن طری ــزی از ای ــیای مرک ــتان و آس ــی افغانس ــای مبادالت ــده کااله ــداوم دارد. عم ــتان ت افغانس
ــور  ــاد عب ــل، لوگــر و جال آب ــزار، ســمنگان، پلخمــری، کاب ــان از شــهرهای م ــس افغ ــدور ترن ــرد. کری می گی
می کنــد و ســرانجام بــه پیشــاور پاکســتان می رســد و از آنجــا بــه راه آهــن سراســری پاکســتان متصــل و بــه 
کراچــی می رســد. ایــن خــط کامــًا در رقابــت بــا کریــدور شــمال - جنــوب کــه از ایــران عبــور می کنــد قــرار 
ــی افغانســتان امضــا کــرده اســت.  ــاق بازرگان ــا ات دارد. اخیــراً بخــش خصوصــی روســیه نیــز تفاهم نامــه ای ب
در قالــب  ایــن تفاهــم واردات گاز، گنــدم و ســایر محصــوالت از روســیه و صــادرات محصــوالت کشــاورزی 

افغانســتان بــه روســیه از طریــق خــط ریلــی حیرتــان مــزار صــورت خواهــد گرفــت.

مکانیسم عراق برای اجرایی کردن توافق 20 ساله با چین

مشــاور نخســت وزیــر عــراق از نهایــی شــدن مکانیســم مالــی بــرای اجرایــی شــدن پروژه هایــی کــه در قالــب 
توافــق 20 ســاله همــکاری راهبــردی چیــن و عــراق مــورد توافــق قــرار گرفتــه اســت خبــر داد. در قالــب ایــن 
مکانیســم بانــک مرکــزی عــراق حســابی را کــه توســط یــک شــرکت حسابرســی بین المللــی نظــارت می شــود 
بــرای تامیــن مالــی پروژه هــای تعریــف شــده ایجــاد کــرده اســت. در قالــب توافــق 20 ســاله چیــن و عــراق، 
ــن حســاب  ــی در ای ــت صادرات ــول نف ــد. پ ــل می ده ــن تحوی ــه چی ــت ب ــزار بشــکه نف ــه 100 ه ــداد روزان بغ
واریــز می شــود و بــه تناســب پیشــرفت پروژه هــای مــورد توافــق، هزینه هــا از ایــن حســاب بــه شــرکت های 

ــد توســط یــک شــرکت حسابرســی بین المللــی نظــارت می شــود.  چینــی پرداخــت می شــود. ایــن رون
توافــق راهبــردی چیــن و عــراق چنــد ســال پیــش بــه امضــا رســید امــا فراینــد اجــرای آن اخیــرا آغــاز شــده 

اســت. 
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داده های تازه

شرکت های چینی به تحریم روسیه چگونه واکنش نشان داده اند؟

ــده  ــن و آین ــده در سرنوشــت جنــگ اوکرای ــی تعیین کنن ــه تحریم هــای روســیه عامل ــوع واکنــش چیــن ب    ن
اقتصــاد سیاســی روســیه اســت. چیــن 20 درصــد تجــارت خارجــی روســیه را در دســت دارد و 13 درصــد ذخایــر 
ــیه  ــی در روس ــرکت های چین ــیعی از ش ــف وس ــن طی ــر ای ــزون ب ــد. اف ــای چینی ان ــیه در بانک ه ارزی روس
فعالیــت می کننــد. داده هــای بــه روزی کــه دانشــگاه ییــل در مــورد فعالیــت شــرکت های خارجــی در روســیه 
ــور و  ــن کش ــی در ای ــرکت های چین ــب ش ــت اغل ــداوم فعالی ــان از ت ــد نش ــر می کن ــا منتش ــس از تحریم ه پ
ــرای جایگزینــی شــرکت های غربــی دارد. باوجودآنکــه بیــش از 1000  کوشــش برخــی شــرکت های چینــی ب
شــرکت غربــی تاکنــون روســیه را تــرک کرده انــد، امــا فعالیــت شــرکت های مهــم چینــی اغلــب تــداوم  یافتــه 
اســت. البتــه شــرکت های بــزرگ نفتــی چیــن و نیــز بانک هــای بــزرگ ایــن کشــور همــکاری بــا روســیه را 
متوقــف کــرده یــا کاهــش داده انــد و یــا از طریــق زیرمجموعه هــای خــود در بــازار روســیه فعالیــت می کننــد. 
ــوده اســت،  ــا ب ــکا و اروپ ــای آمری ــدف تحریم ه ــن ه ــون مهمتری ــیه تاکن ــه سیســتم بانکــی روس از آنجــا ک

ــد.  بانک هــای بــزرگ چینــی بیشــترین احتیــاط را نشــان داده ان
جدول ذیل آخرین وضعیت فعالیت شرکت های چینی در روسیه را نشان می دهد.

جدول 1-وضعیت فعالیت شرکت های چینی در روسیه پس از اعمال تحریم ها

کشور نوع شرکت وضعیت نام شرکت
چین مالی شرکت های روسی در بانک حساب باز می کنند. Agricultural Bank of China

چین صنعتی هنوز به روسیه پرواز می کند Air China

چین خدماتی هنوز در روسیه فعالیت می کند Alibaba

چین تکنولوژی
سرمایه گذاری مشترک با صندوق سرمایه گذاری 

مستقل روسیه
ANT Group

چین خدماتی
هنوز در حال فعالیت و ارائه فروش آناین به 

روسیه است
Anta Sports

چین صنعتی برنامه ریزی پروژه های زیرساختی جدید
 China Communications Construction

Company

چین مالی شرکت های روسی در بانک حساب باز می کنند. China Construction Bank

چین مالی
دفاتر در روسیه، فعاالنه به دنبال کارمندان جدید 

روسی است
 China Life Insurance Company

چین مواد
بحث در مورد سرمایه گذاری با دولت چین برای 
افزایش سهام در شرکت های انرژی و کاالی 

روسیه
China Minmetals
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کشور نوع شرکت وضعیت نام شرکت
چین خدمات ارتباطی فعالیت طبق معمول China Mobile

چین انرژی فعالیت طبق معمول China National Petroleum Corporation

چین صنعتی
به ساخت بزرگراه والدیوستوک در مارس 2022 

ادامه می دهد
China Railway Construction Corpora-

tion

چین صنعتی فعالیت طبق معمول China Railway Engineering Corporation

چین صنعتی پیمانکار دولت روسیه China State Construction Engineering

چین صنعتی افزایش محموله های زغال سنگ از روسیه China State Railway Group Company

چین خدمات ارتباطی
 China Unicom :یک شرکت تابعه در روسیه
)روسیه( عملیات با مسئولیت محدود. فعالیت 

طبق معمول
China United Network Communications

چین صنعتی صراحتًا تصمیم برای خروج از روسیه را تغییر داد Didi

چین صنعتی
در مورد اینکه آیا آنها به عملیات ادامه خواهند 

داد یا خیر، سکوت می کند
FAW Group

چین خدماتی برنامه ریزی توسعه در روسیه Haier

چین انرژی فعالیت به طور معمول Hengli Group

چین فناوری ارتباطی فعالیت به طور معمول Honor

چین مالی
دفاتر فعال در مسکو به تماس های رویترز برای 

اظهارنظر در این مورد پاسخ ندادند
)Industrial Bank )China

چین صنعتی
فعالیت به طور معمول - فروشگاه روسی هنوز به 

طور کامل فعال است
JD.com

چین لوازم مصرفی فعالیت طبق معمول Kweichow Moutai

چین صنعتی
ما فعاالنه در حال بررسی فرصت ها برای 

همکاری با شرکای روسی خود هستیم
Oasis Logistics Corp

چین فناوری اطاعاتی فعالیت طبق معمول Oppo

چین اماک

 ،Poly Technologies ،یک شرکت خواهر
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان تسلیحات چین 
است و توسط ایاالت متحده تحریم شده است. 

در دفتر ثبت مالیات روسیه

Poly Real Estate

چین انرژی
همکاری با یک بانک روسی "Solidarnost” در 

پروژه های دریایی
PowerChina

چین صنعتی
عملیاتی می ماند؛ برای افزایش صادرات 

برنامه ریزی می کند
SAIC Motor

چین صنعتی فعالیت طبق معمول Sany Heavy Industries

چین فناوری اطاعاتی
با ادامه صادرات به روسیه، تحریم های آمریکا را 

نادیده می گیرد
Semiconductor Manufacturing Interna-

tional Corporation
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کشور نوع شرکت وضعیت نام شرکت
چین مراقبت های بهداشتی فعالیت طبق معمول Shanghai Fosun Pharmaceutical

چین خدمات رفاهی فعالیت طبق معمول State Grid Corporation of China

چین مراقبت های بهداشتی هنوز در روسیه فعالیت می کند Syngenta

چین خدمات ارتباطی VK سرمایه گذاری عمده در Tencent

چین انرژی
نیروگاه های بزرگ و حدود 20 شرکت زغال سنگ 
روسی در مورد برنامه هایی برای افزایش تجارت 

دوجانبه گفتگو کردند

 The China Coal Transportation and

Distribution Association

چین اماک فعالیت طبق معمول Vanke

چین صنعتی هنوز در روسیه فعالیت می کند Vivo

چین مواد هنوز در روسیه فعالیت می کند Wanhua Chemical Group

چین صنعتی ساخت کارخانه مواد نسوز در لیپتسک روسیه Xibao Metallurgy Materials Group

چین فناوری اطاعاتی فعالیت طبق معمول ZTE

آمریکا جذاب ترین مقصد سرمایه گذاری خارجی

ــه می کنــد.  ــازه آنکتــاد در مــورد ســرمایه گذاری خارجــی در جهــان، داده هــای قابــل تأملــی ارائ    گــزارش ت
آمریــکا همچنــان به عنــوان جذاب تریــن مقصــد ســرمایه گذاران مســتقیم خارجــی در ســال 2021 باقی مانــده 
اســت. چیــن نیــز همچنــان موقعیــت دوم خــود را حفــظ کــرده اســت. در محیــط همســایگی ایــران، موقعیــت 
ــرار  ــگاه 12 ق ــارد دالری در جای ــرمایه 30 میلی ــذب س ــا ج ــرائیل ب ــت. اس ــه اس ــرائیل قابل توج ــارات و اس ام
گرفتــه اســت و امــارات عربــی متحــده  بــا جــذب 20 میلیــارد دالر ســرمایه مســتقیم خارجــی در 2021 در رده 
نوزدهــم قــرار گرفتــه اســت. موفقیــت هنــد به عنــوان دیگــر قــدرت در حــال ظهــور نیــز قابل توجــه اســت. 
ایــن کشــور بــا جــذب 64 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در رده هفتــم قــرار گرفتــه اســت. 
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رشد 200 درصد صنعت توریسم دبی

ــت های  ــزان توریس ــد. می ــر دادن ــهر خب ــن ش ــم ای ــت توریس ــدی صنع ــد 200 درص ــی از رش ــات دب    مقام
ــش 197  ــن افزای ــت. ای ــوده اس ــر ب ــون نف ــه 2022، 6.17 میلی ــا م ــه ت ــهر  از ژانوی ــن ش ــده از ای بازدیدکنن
ــر از  ــون نف ــش از 2 میلی ــی بی ــه کم ــی ک ــت، زمان ــال 2021 اس ــابه در س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس درص

ــد. ــد کردن ــی بازدی ــده عرب ــارات متح ــهر ام ــن ش بزرگ تری


