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مقدمه

ــه  ــور ب ــن کش ــی ای ــات بین الملل ــو ارتباط ــه دارد. از یک س ــی دوگان ــل موقعیت ــی بین المل ــاد سیاس ــران در اقتص    ای
کمتریــن میــزان در دهه هــای اخیــر رســیده اســت و از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در محیــط 
ــارت  ــوالت تج ــش تح ــای "پای ــله گزارش ه ــود. سلس ــر می ش ــل متأث ــی بین المل ــاد سیاس ــی اقتص ــی و عملیات روان
جهانــی"، باهــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیک 
ایــران، در دوالیــه جهانــی و منطقــه ای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در ایــن گــزارش، گلچینــی از تحــوالت اخیــر در 

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

روسیه گاز را به سالح تبدیل می کند؟ 

   مقامــات گازپــروم اعــام کردنــد صــادرات از طریــق خــط لولــه نــورد اســتریم 1 کــه گاز طبیعــی روســیه را از 
ســال 2011 از طریــق آن بــه آلمــان صــادر می شــد، بــرای انجــام کارهــای تعمیــر و نگهــداری برنامه ریــزی 

شــده بــرای حــدود 10 روز تــا 21 جــوالی متوقــف شــد.
ــه  ــک ب ــای بالتی ــق دری ــه گاز را از طری ــتریم 1 ک ــورد اس ــه ن ــط لول ــداری خ ــر و نگه ــاز کار تعمی ــا آغ    ب
ــورد اســتریم 1  ــه ن ــا آمــاده توقــف طوالنی مــدت عرضــه گاز روســیه اســت. خــط لول آلمــان می رســاند، اروپ
ــب گاز را از روســیه  ــارد مترمکع ــه ســاالنه حــدود 55 میلی ــا اســت ک ــن زیرســاخت واردات گاز اروپ بزرگ تری

ــد. ــل می کن ــان منتق ــه آلم ب
ــد شــود. آماده ســازی  ــی 10 روزه تمدی ــر از جــدول زمان ــل گاز فرات ــق تحوی ــه تعلی ــا نگــران اســت ک    اروپ
ــد، باعــث افزایــش سرســام آور  ــد، بحــران گاز را تشــدید کن عرضــه زمســتانی، منطقــه را از مســیر خــارج کن

ــود.  ــت گذاران ش ــوی سیاس ــراری از س ــات اضط ــث اقدام ــا و باع ــرای خانواره ــرژی ب ــوض ان قب
ــه روســیه دریافــت می کنــد. برخــی  ــا تقریبــًا 40 درصــد از گاز خــود را از طریــق خطــوط لول    اتحادیــه اروپ
ــه  ــداری، ب ــر و نگه ــان برنامه ریزی شــده تعمی ــس از پای ــن ممکــن اســت پ ــد کرملی ــان، معتقدن ــات آلم مقام
کاهــش عرضــه انــرژی اروپــا ادامــه دهــد. جریــان گاز روســیه بــه اروپــا در ماه هــای اخیــر حــدود 60 درصــد 
ــس  ــن شــرکت توســط زیمن ــزات ســرویس دهی ای ــر در بازگشــت تجهی ــروم، تأخی ــه اســت. گازپ کاهش یافت

انــرژی آلمــان در کانــادا را دلیــل کاهــش جریــان گاز اعــام کــرده اســت.
   کانــادا اخیــراً اعــام کــرد کــه یــک توربیــن گازی تعمیــر شــده را بــرای اســتفاده در خــط لولــه نــورد اســتریم 
ــد و درعین حــال تحریم هــا علیــه بخــش انــرژی روســیه را نیــز گســترش می دهــد.  ــه آلمــان بازمی گردان 1 ب
روســیه اعــام کــرد کــه در صــورت بازگردانــدن توربیــن در حــال تعمیــر در کانــادا، عرضــه گاز بــه اروپــا را 
افزایــش خواهــد داد. اگــر پوتیــن قطــع کامــل گاز را فراتــر از پایــان برنامه ریزی شــده تعمیــر و نگهــداری خــط 
لولــه نــورد اســتریم 1 ترتیــب دهــد، آلمــان احتمــااًل مجبــور خواهــد شــد اقدامــات اضطــراری بــرای توزیــع گاز 

محــدود در سراســر کشــور اتخــاذ نمایــد.
ــن  ــان بزرگ تری ــت. آلم ــده اس ــل ش ــا تبدی ــه اروپ ــرای کل اتحادی ــی ب ــه کانون ــان ب ــه آلم ــر آنک    مهم ت
ــیه  ــده گاز روس ــن واردکنن ــده گاز، بزرگ تری ــن مصرف کنن ــاد، بزرگ تری ــن اقتص ــا، بزرگ تری ــت اروپ جمعی
ــا ســرایت می کنــد.  ــه بقیــه اروپ اســت و 9 مــرز زمینــی دارد؛ بنابرایــن، هرآنچــه در آلمــان اتفــاق می افتــد ب
در ســال های اخیــر، کمبــود منابــع مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری از طریــق نــورد اســتریم بــا افزایــش جریــان 

از طریــق اوکرایــن یــا لهســتان جبــران شــد. ایــن امــکان اکنــون وجــود نــدارد. 
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ــه  ــتان ب ــی قزاقس ــه نفت ــط لول ــن خ ــق مهم تری ــت از طری ــال نف ــیه انتق ــدام، روس ــن اق ــی پیش ازای    اندک
ــد از  ــن می کوش ــیه، پوتی ــر روس ــی ب ــارهای تحریم ــش فش ــا افزای ــود. ب ــرده ب ــف ک ــا را متوق ــه اروپ اتحادی
ــد  ــاش می کن ــختی ت ــا به س ــد. اروپ ــتفاده نمای ــی اس ــار و چانه زن ــای فش ــوان اهرم ه ــذا به عن ــرژی و غ ان
ــا پیش دســتی در  ــل تــاش دارد ب ــدون گاز روســیه آمــاده شــود. پوتیــن در مقاب ــرای زمســتانی ســخت و ب ب
ــه دارد. ــار نگ ــرم فش ــوان اه ــان به عن ــازد و گاز را همچن ــه س ــت مواج ــا شکس ــا را ب ــای اروپ ــع گاز، برنامه ه قط

بایدن تعرفه ها علیه چین را کاهش می دهد؟

   دولــت بایــدن احتمــااًل بــه زودی بخشــی از تعرفه هــای اعمالــی بــر کاالهــای چینــی را تعلیــق خواهــد کــرد. 
بــر مبنــای داده هایــی کــه رســانه های آمریکایــی منتشــر کرده انــد، همچنــان در درون دولــت بایــدن بــر ســر 
دامنــه تعلیــق تعرفه هــا و آثــار آن اختاف نظــر وجــود دارد. برخــی گزارش هــا از تعلیــق تعرفــه بــر 10 میلیــارد 
دالر از صــادرات چیــن حکایــت دارد. دولــت ترامــپ 360 میلیــارد دالر از صــادرات چیــن بــه آمریــکا را مشــمول 

تعرفه هــای ســنگین نمــوده اســت کــه همچنــان پابرجاســت. 
ــورم  ــه کاهــش 1 درصــدی ت ــدام ب ــن اق ــه ای ــد ک ــدن معتقدن ــت بای ــن سیاســت در درون دول ــان ای    حامی
ــا از  ــن ام ــد. مخالفی ــک می کن ــر 2022 کم ــره در نوامب ــات کنگ ــا در انتخاب ــت دموکرات ه ــود موقعی و بهب
شــکل گیری تصویــر ضعیفــی از بایــدن در مقابلــه بــا چیــن نگران انــد. از همیــن رو دولــت بایــدن به مــوازات 
ایــن اقــدام احتمالــی، اقداماتــی بــرای فشــار بــر چیــن در جهــت کاهــش یارانه هــای دولتــی را نیــز در نظــر 

گرفتــه اســت. 

توافق تجارت آزاد هند و بریتانیا در آینده ای نزدیک

   وزیــر بازرگانــی هنــد  اعــام کــرد دهلی نــو در مســیر منعقــد کــردن یــک توافــق تجــاری کامــل بــا بریتانیــا 
تــا مــاه اکتبــر اســت. او تأکیــد کــرد کــه مذاکره کننــدگان تقریبــًا نیمــی از آنچــه کــه یکــی از جاه طلبانه تریــن  
توافق هــای بریتانیــا از زمــان برگزیــت خواهــد بــود را نهایــی کرده انــد. وزیــر بازرگانــی هنــد گفتــه اســت کــه 

11 فصــل از 26 فصــل پیشــنهادی ایــن پیمــان مــورد توافــق قــرار گرفتــه اســت. 
ــال  ــه دنب ــترالیا ب ــی و اس ــده عرب ــارات متح ــا ام ــارت آزاد ب ــای تج ــای موافقت نامه ه ــس از امض ــد پ    هن
توافقــات مشــابه بــا بریتانیــا، اتحادیــه اروپــا و کانــادا اســت. از دیگــر ســو لنــدن توافــق بــا دهلی نــو را محــور 
اســتراتژی اقتصــادی خــود پــس از برگزیــت می دانــد. هنــد می کوشــد ظــرف 30 ســال آتــی از اقتصــادی 3 
تریلیــون دالری بــه یــک اقتصــاد 30 تریلیــون دالری تبدیــل شــود و توافق نامه هــای تجــارت آزاد را ابــزاری 

ــد. ــتا می دان ــن راس در ای
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هند در پی سهم بیشتر در منابع نفتی روسیه

ــد.  ــر داده ان ــرای افزایــش حضــور در صنعــت نفــت روســیه خب ــد ب ــدی از کوشــش های هن    رســانه های هن
ــرای ایفــای نقــش  شــرکت نفــت و گاز طبیعــی هنــد )ONGC( در حــال اعــزام نیــروی انســانی بیشــتری ب
بزرگ تــر در بهره بــرداری از میــدان نفتــی ســاخالین -1 پــس از خــروج اکســون موبیــل اســت. ایــن شــرکت 

20 درصــد از ســهام ایــن پــروژه انــرژی را در خــاور دور روســیه را در اختیــار  دارد.
ــد ســهام بیشــتر در میادیــن نفــت و گاز روســیه از شــرکت های     ONGC همچنیــن در حــال بررســی خری
ــرای 30 درصــد ســهام  ــن شــرکت قصــد دارد ب ــد. ای ــن کشــور را دارن ــی اســت کــه قصــد خــروج از ای غرب

ــد.  ــروژه ســاخالین -2 در مناقصــه شــرکت کن اکســون در ســاخالین -1 و 27.5 درصــد ســهام شــل در پ

اروپا صادرات غالت از اوکراین را تسریع می کند

   جــوزپ بــورل، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا اخیــراً از دوبرابــر شــدن صــادرات غــات اوکرایــن 
از طریــق اتحادیــه اروپــا در مــاه ژوئــن در مقایســه بــا مــدت مشــابه در مــاه مــی خبــر داد بــه گفتــه وی، از 
آوریــل 5.8 میلیــون تــن غــات اوکرایــن توســط اتحادیــه اروپــا بــه بازارهــا منتقــل شــده اســت. او مســکو را 
ــوان ســاح  ــن مســدود کــرده و از غــذا به عن ــن غــات را در انبارهــای اوکرای متهــم کــرد کــه میلیون هــا ت
ــی از  ــیب های ناش ــرض آس ــدت در مع ــر به ش ــارد نف ــت: »1.2 میلی ــورل نوش ــد. ب ــتفاده می کن ــی اس جنگ

ــد.«  ــی قــرار دارن ــرژی و ســخت تر شــدن شــرایط مال افزایــش قیمــت مــواد غذایــی و ان
   روســیه امــا ایــن اتهامــات را رد کــرده اســت. غــرب، روســیه را بــه دلیــل مســدودکردن بنــادر اوکرایــن کــه 
حمــل غــات ایــن کشــور را غیرممکــن می کنــد، مقصــر می داننــد. مســکو پاســخ داده اســت کــه اگــر کیــف 
بنــادر خــود را از میــن پــاک کنــد، عبــور امــن محموله هــای غــات را تضمیــن می کنــد. اوکرایــن کــه یکــی 
از تولیدکننــدگان عمــده محصــوالت کشــاورزی اســت، بــه دلیــل درگیری هــا قــادر بــه صــادرات غــات خــود 
از طریــق دریــا نیســت و تخمیــن زده می شــود کــه در حــال حاضــر 22 تــا 25 میلیــون تــن غــات در بنــادر 

ایــن کشــور، انبــار شــده اســت.

اولین واکنش آمریکا به فعالیت شرکت های چینی در روسیه 

ــا ادامــه حمایــت از     وزارت بازرگانــی آمریــکا، پنــج شــرکت چینــی را بــه نقــض تحریم هــا علیــه روســیه ب
ارتــش روســیه متهــم کــرده و خریــد فنــاوری از ایــاالت متحــده توســط ایــن شــرکت ها را ممنــوع کــرد. در 
واکنــش بــه حملــه بــه اوکرایــن در مــاه فوریــه، مقامــات ایــاالت متحــده، تحریم هــای گســترده و کنترل هــای 
ــه  ــاوری پیشــرفته، از جمل ــا فن ــی محصــوالت ب ــروش برخ ــه ف ــد ک ــیه وضــع کردن ــه روس ــی را علی صادرات

ــد. ــوع می کن ــاروس را ممن ــیه و ب ــه روس ــرفته، ب ــای پیش نیمه هادی ه
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    اضافه شــدن شــرکت های چینــی بــه فهرســت ممنوعیــت صــادرات، نخســتین واکنــش دولــت بایــدن بــه 
ــد از:  ــداوم فعالیــت شــرکت های چینــی در روســیه اســت. شــرکت هایی کــه لیســت اضافــه شــدند عبارت ان ت
 World و Winninc Electronic ،Sinno Electronics ،King Pai Technology ،Connec Electronic

Jetta Logistics. وزارت بازرگانــی آمریــکا مدعــی اســت  کــه ایــن شــرکت ها بــه حمایــت از پایــگاه نظامــی 

ــت  ــع سیاس ــی و مناف ــت مل ــف امنی ــا مخال ــای آن ه ــد و فعالیت ه ــه داده ان ــیه ادام ــی روس ــی دفاع و صنعت
خارجــی ایــاالت متحــده اســت.

روسیه قوانین پرداخت جدیدی را برای صادرات غالت وضع کرد

   روســیه صــادرات غــات را فقــط بــه کشــورهای "دوســت" و در ازای دریافــت روبــل محــدود کــرده اســت. 
تاکنــون مصــر بزرگ تریــن مشــتری غــات روســیه  بــوده اســت. افــزون بــر ایــن روســیه چندیــن قــرارداد بــا 
شــرکای خــود امضــا کــرده اســت کــه ارزش ایــن قراردادهــا مجموعــًا 3 میلیــارد روبــل )بیــش از 47 میلیــون 
دالر( اســت. پوتیــن اخیــراً مدعــی شــد کــه برداشــت غــات امســال می توانــد بزرگ تریــن برداشــت باشــد، 
زیــرا انتظــار مــی رود ایــن کشــور 130 میلیــون تــن غــات از جملــه 87 میلیــون تــن گنــدم، برداشــت کنــد. 
ــده  ــدگان عم ــایر تولیدکنن ــن و س ــادرات از اوکرای ــال در ص ــر اخت ــدت تحت تأثی ــات به ش ــی غ ــازار جهان ب
ــرای تضمیــن امنیــت  ــه اســت. هنــد و قزاقســتان، صــادرات گنــدم را ب گنــدم، هنــد و قزاقســتان قــرار گرفت
غذایــی در داخــل، ممنــوع کرده انــد. ایــن تحــوالت منجــر بــه افزایــش قیمــت غــات و هشــدارهایی دربــاره 

بحــران جهانــی غــذا شــده اســت.

تحوالت منطقه ای

برنامه امارات برای تجارت 10 میلیارد دالری با اندونزی 

ــک ســال  ــع اقتصــادی در ی ــه مشــارکت جام ــی متحــده، ســومین موافقت نام ــارات عرب ــته ام ــه گذش    هفت
ــد حجــم تجــارت  ــه، دو کشــور امیدوارن ــن موافقت نام ــا اجرایی شــدن ای ــرد. ب ــزی امضــا ک ــا اندون ــر را ب اخی
دوجانبــه را تــا ســال 2030 بــه 10 میلیــارد دالر در ســال افزایــش دهنــد. موافقت نامــه تجــارت آزاد در کانــون 
ــود در  ــای موج ــد از تعرفه ه ــدود 94 درص ــه ح ــن موافقت نام ــای ای ــر مبن ــرار دارد. ب ــع ق ــق جام ــن تواف ای

مبــادالت تجــاری دو کشــور حــذف خواهــد شــد. 
   دولــت اندونــزی مدعــی اســت کــه بــا اجرایی شــدن ایــن توافــق صــادرات ایــن کشــور بــه امــارات عربــی 
متحــده طــی یــک دهــه منتهــی بــه 2030 حــدود 54 درصــد رشــد خواهــد کــرد. ایــن توافــق جامــع، ســومین 
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پیمــان تجــاری بــزرگ امــارات عربــی متحــده از زمــان اعــام برنامــه گســترش روابــط اقتصــادی کشــور در 
ســال 2021 اســت. پیش ازایــن، امــارات متحــده عربــی بــا هنــد و اســرائیل قراردادهــای مشــابه امضــا کــرده 
بــود. ترکیــه چهارمیــن کشــوری اســت کــه امــارات امضــای قــرارداد مشــابهی بــا آن را در دســت مذاکــره دارد. 
ــال  ــزی در س ــرائیل و اندون ــد، اس ــا هن ــارات ب ــارت آزاد ام ــای تج ــد موافقت نامه ه ــان می ده ــا نش برآورده

2030 بــه افزایــش 2.6 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور منجــر شــود. 
ــد  ــارد دالر افزایــش یاب ــه 4 میلی ــزی در ســال 2022 ب    پیش بینــی می شــود حجــم تجــارت امــارات و اندون
و در پیامــد آن 50 هــزار شــغل در دو کشــور ایجــاد شــود. صنایــع اولویــت دار در ایــن موافقت نامــه مشــارکت 
جامــع اقتصــادی شــامل گردشــگری، ارتباطــات، ساخت وســاز و خدمــات تجــاری اســت. افــزون بــر ایــن دو 
کشــور بــر تجــارت کاالهــای حــال نیــز تأکیــد کرده انــد. اندونــزی بــا جمعیتــی 273 میلیون نفــری کــه 80 
ــر اســاس  ــازار اقتصــاد حــال در جهــان اســت. ب ــن ب ــد، بزرگ تری درصــد آن را مســلمانان تشــکیل می دهن
گــزارش بانــک مرکــزی ایــن کشــور، هزینه هــای داخلــی محصــوالت و خدمــات حــال در ســال 2020 بــه 
184 میلیــارد دالر رســید و پیش بینــی می شــود تــا ســال 2025 نزدیــک بــه 15 درصــد افزایــش یابــد. افــزون 
بــر ایــن در قالــب ایــن توافــق جامــع امــارات عربــی متحــده متعهــد شــده اســت 10 میلیــارد دالر در صنــدوق 
ــور  ــن کش ــاختی در ای ــای زیرس ــطه آن پروژه ه ــا به واس ــد ت ــرمایه گذاری نمای ــزی س ــی اندون ــروت حاکمیت ث

شــتاب گیــرد.

توافق حمل ونقل هوایی اسرائیل و ترکیه

   اســرائیل و ترکیــه، توافقنامــه دوجانبــه هوانــوردی غیرنظامــی را امضــا کردنــد. ایــن توافــق اولیــن توافقنامــه 
ــال  ــس از 15 س ــد پ ــازه می ده ــرائیلی اج ــی اس ــرکت های هواپیمای ــه ش ــت و ب ــال 1951 اس ــه از س دوجانب
پروازهــای خــود را بــه ترکیــه از ســر بگیرنــد. شــرکت های هواپیمایــی اســرائیلی از ســال 2007 تاکنــون بــه 
ترکیــه پــرواز تجــاری نداشــته اند، درحالی کــه شــرکت های هواپیمایــی ترکیــه روزانــه 16 پــرواز بــه اســرائیل 
ــه 7 درصــد از  ــزرگ در اســرائیل اســت ک ــی ب ــز ســومین شــرکت هواپیمای ــش ایروی ــد. ترکی انجــام می دهن
ــه خــود اختصــاص داده اســت. پگاســوس  ــازار فــرودگاه بــن گوریــون را در نیمــه اول ســال 2022 ب ســهم ب

ترکیــه بــا 4 درصــد ســهم بــازار در رتبــه ششــم قــرار دارد.

بازگشایی دفتر اقتصادی و تجاری اسرائیل در ترکیه 

   اســرائیل اعــام کــرد کــه دفتــر اقتصــادی و تجــاری خــود را در ترکیــه بازگشــایی خواهــد کــرد. دو طــرف 
ــا وجــود ســال ها تنــش، دو طــرف  ــد. ب ــره شــده را افزایــش داده ان ــط تی ــای رواب ــرای احی ــراً تاش هــا ب اخی
ــارت  ــت. تج ــرائیل اس ــرکای اس ــن ش ــی از مهم تری ــه یک ــد و ترکی ــظ کرده ان ــود را حف ــاری خ ــط تج رواب
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دوجانبــه در ســال 2021، 30 درصــد افزایــش یافــت و بــه 7.7 میلیــارد دالر رســید. اســرائیل معتقــد اســت ایــن 
اقــدام بــه بیــش از 1500 شــرکت اســرائیلی کــه در حــال حاضــر بــه ترکیــه صــادرات دارنــد، کمــک خواهــد 

کــرد.

گروه بنادر ابوظبی موافقت نامه همکاری با شرکت انرژی ازبکستان  امضا کرد

ــل  ــرای حمل ونق ــه ای ب ــرکت Sanoat Energetika Guruhi )SEG( توافقنام ــی و ش ــادر ابوظب ــروه بن  گ
کاال از طریــق جــاده، ریلــی و هوایــی، ترخیــص کاال از گمــرک و توســعه بنــادر داخلــی امضــا کردنــد. در پــی 
ایــن توافــق، گــروه بنــادر ابوظبــی دفتــر خــود را در ازبکســتان افتتــاح کــرد کــه اولیــن دفتــر ایــن شــرکت در 
آســیای مرکــزی اســت. دو طــرف همچنیــن یادداشــت تفاهمــی در مــورد توســعه یــک مرکــز ذخیره ســازی 
و حمل ونقــل مــواد غذایــی در ازبکســتان بــرای تقویــت تجــارت ایــن کشــور و کمــک بــه امنیــت غذایــی در 
آســیای مرکــزی امضــا کردنــد. ایــن مرکــز در نزدیکــی فــرودگاه بین المللــی ســمرقند در ازبکســتان تأســیس 
خواهــد شــد. امــارات متحــده عربــی و ازبکســتان در حــال حاضــر شــرکای تجــاری بزرگــی نیســتند. در ســال 
ــه ایــن کشــور  ــه امــارات متحــده عربــی و امــارات 131 میلیــون دالر ب 2020، ازبکســتان 79 میلیــون دالر ب

صــادرات داشــته اســت.

امارات متحده کمپین نسل آتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را پیش می برد

   وزیــر تجــارت خارجــی امــارات اعــام کــرده کــه این کشــور در قالــب کمپیــن NextGenFDI بیــش از 300 
ــد  ــا را تشــویق می کن ــزار، دانشــمندان داده و کدنویس ه ــاوری اطاعــات و توســعه دهندگان نرم اف شــرکت فن
تــا ایــن کشــور را کانــون کســب وکار خــود قــرار دهنــد. در ایــن قالــب، مجموعــه گســترده ای از اقدامــات بــرای 
ســاده تر و کارآمدتــر کــردن فراینــد ورود بــه بــازار بــرای شــرکت ها معرفــی شــده اســت. بخــش خصوصــی، 
ــد و  از آن حمایــت می کننــد.  سیســتم بانکــی و شــرکت های دولتــی امــارات در ایــن کمپیــن مشــارکت دارن
امــارات در قالــب NextGenFDI قصــد دارد از مزیــت رقابتــی و جایــگاه جهانــی ایــن کشــور به عنــوان یــک 
هــاب تجــاری، ســرمایه گذاری و نــوآوری پیشــرو بــرای حمایــت از رشــد اقتصــاد دانش بنیــان اســتفاده کنــد. 
در ایــن قالــب امــارات بــه 100000 کدنویــس ویــزای طایــی ارائــه می دهــد. امــارات همچنیــن قصــد دارد 
ــتارتاپ ها را از  ــرمایه گذاری در اس ــد و س ــاد کن ــال ایج ــای دیجیت ــوزه فناوری ه ــد در ح ــرکت جدی 1000 ش
ــا را  ــن تاش ه ــکار NextGenFDI ای ــد. ابت ــش ده ــارد دالر افزای ــه 1.3 میلی ــون دالر ب ــدود 400 میلی ح

تکمیــل و تســریع خواهــد کــرد.

سومین خط ریلی بین چین و قزاقستان اجرایی می شود

    ســفیر قزاقســتان در چیــن اعــام کــرد کــه چیــن و قزاقســتان بــه دلیــل افزایــش تقاضــا بــرای حمل ونقــل 
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ریلــی، ســاخت ســومین راه آهــن در مــرز بیــن دو کشــور را در دســتور کار قــرار داده انــد. خــط آهــن چیــن - 
قزاقســتان - ازبکســتان موســوم بــه CKU، به ویــژه در زمانــی کــه تقاضــا بــرای حمل ونقــل ریلــی در حــال 
افزایــش اســت، مفیــد اســت. ســومین خــط آهــن مــرزی چیــن و قزاقســتان همچنیــن بــه ایــن کشــور آســیای 
ــا نقــش برجســته تری را به عنــوان هــاب لجســتیکی در امتــداد شــبکه قطارهــای  مرکــزی کمــک می کنــد ت

بــاری چیــن - اروپــا ایفــا کنــد. 
   بــر اســاس آمــار وزارت بازرگانــی چیــن، در ســال 2019، بیــش از 90 درصــد قطارهــای بــاری چیــن - اروپــا 
از قزاقســتان عبــور کرده انــد. در ســال 2021، در مجمــوع 1.46 میلیــون TEU1 کاال توســط قطارهــای بــاری 
چیــن - اروپــا حمــل شــد. بــر اســاس داده هــای کمیســیون توســعه و اصاحــات ملــی چیــن )NDRC( در پنــج 
مــاه اول ســال جــاری، 6157 رام قطــار بــاری چیــن - اروپــا از مســیر قزاقســتان عبــور کــرد کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل 3 درصــد افزایــش داشــت. راه آهــن CKU  بــه مــدت دو دهــه بــه دلیــل اختافــات 

سیاســی و مشــکات فنــی در مرحلــه مذاکــرات باقی مانــده بــود.
ــد تبدیــل می شــود و یــک کریــدور حمل ونقلــی را  ــاره ای اوراســیای جدی ــل ق ــی پ ــه قســمت جنوب  CKU ب
تشــکیل می دهــد کــه شــرق و جنــوب شــرق آســیا را بــه آســیای مرکــزی و غربــی، شــمال آفریقــا و جنــوب 
اروپــا متصــل می کنــد. طــول مســیر راه آهــن CKU حــدود 523 کیلومتــر اســت کــه 213 کیلومتــر در چیــن، 
ــیر  ــن مس ــن کوتاه تری ــن راه آه ــت. ای ــتان اس ــر در ازبکس ــدود 50 کیلومت ــتان و ح ــر در قرقیزس 260 کیلومت
بــرای حمــل کاال از چیــن بــه اروپــا و خاورمیانــه خواهــد بــود کــه مســیر انتقــال بــار را 900 کیلومتــر کاهــش 
ــن  ــی ای ــات اجرای ــی رود عملی ــار م ــد. انتظ ــی می کن ــال صرفه جوی ــان نقل وانتق ــا 8 روز در زم ــد و 7 ت می ده
مســیر در بهــار ســال آینــده آغــاز شــود. ذکــر ایــن نکتــه مفیــد اســت کــه قرقیزســتان کوهســتانی اســت و ایــن 
خــط بــه حفــاری بیــش از 90 تونــل نیــاز دارد کــه زمســتان های ســخت قرقیزســتان نیــز عملیــات اجرایــی 

ــد. ــده می کن را پیچی
    اتصــال چیــن بــه ایــن خــط از پایانــه راه آهــن کاشــغر در اســتان ســین کیانگ خواهــد بــود کــه بــه شــبکه 
ریلــی ملــی چیــن متصــل اســت. ایــن خــط از ازبکســتان، می توانــد بــا راه آهــن ازبکســتان - ترکمنســتان بــه 
ــی  ــدر باکــو در آذربایجــان و مســیرهای حمل ونقل ــا بن ــای خــزر متصــل شــود و ب ــدر ترکمن باشــی در دری بن

گرجســتان، ترکیــه و کشــورهای اتحادیــه اروپــا در دریــای ســیاه بلغارســتان و رومانــی تاقــی کنــد.

ــی رفتــه و از طریــق کریــدور  ــادر ایــران ماننــد انزل ــه بن ــه ســمت جنــوب ب ــد ب    ایــن خــط همچنیــن می توان
ــه  ــًا ب ــود و نهایت ــل ش ــران  متص ــوب ای ــادر جن ــه بن ــوب )INSTC( ب ــمال - جن ــی ش ــل بین الملل حمل ونق

ــود. ــی می ش ــد منته ــا و هن ــرق آفریق ــه، ش ــه خاورمیان ــی ب ــی دریای دسترس

1- Twenty Equipment Unit
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پاکستان در تکاپوی وام

   پاکســتان به شــدت تــاش می کنــد موافقــت چیــن و امــارات عربــی متحــده بــرای ارائــه وام بــه ایــن کشــور 
و کاهــش بحــران  مالــی، جلــب نمایــد. بــر مبنــای گزارش هــای رســانه ای، چیــن بــا وام 2.3 میلیــارد دالری 
بــه پاکســتان موافقــت کــرده اســت. ایــن وام بــه بانــک دولتــی پاکســتان داده خواهــد شــد. امــا امــارات عربــی 
متحــده بــا درخواســت پاکســتان موافقــت نکــرده اســت و ارائــه وام را منــوط بــه دســت یابی بــه ســهام برخــی 

شــرکت های دولتــی پاکســتان نمــوده اســت.
ــرکت های  ــهام در ش ــد س ــا 12 درص ــت آوردن 10 ت ــرای به دس ــود را ب ــه خ ــی عاق ــده عرب ــارات متح    ام
مختلــف دولتــی در پاکســتان نشــان داده اســت. اگــر پاکســتان بــا ایــن معاملــه موافقــت کنــد، از صندوق هــای 
ثــروت دولتــی امــارات کمــک مالــی دریافــت خواهــد کــرد. ایــن معاملــه در دســته بــای بــک قــرار می گیــرد و 
بــه شــکل اوراق بهــادار بــا پشــتوانه وام تضمیــن شــده خواهــد بــود. پاکســتان زمانــی کــه در وضعیــت اقتصادی 
بهتــری قــرار دارد، ایــن گزینــه را خواهــد داشــت کــه ســهام شــرکت ها را بازخریــد کنــد. صنــدوق بین المللــی 
پــول  نیــز ممکــن اســت بــا وام 2 میلیــارد دالری بــه پاکســتان کمــک کنــد. وام صنــدوق بین المللــی پــول 

مشــروط بــه انجــام برخــی اصاحــات از جملــه باالبــردن تعرفه هــای بــرق و ســوخت شــده اســت.
    پاکســتان بــا بحران هــای چندگانــه اقتصــادی مواجــه اســت. دو عامــل مؤثــر در بحــران اقتصــادی پاکســتان 
تــورم و کاهــش ذخایــر ارزی اســت. باوجوداینکــه دولــت بــرای بهبــود وضعیــت مالــی تــاش می کنــد، امــا 

بــا شــرایط ســختی روبــرو اســت.

البیک عربستان در پی رقابت با KFC  در مصر

ــرمایه گذاری  ــرای س ــارد دالری ب ــای 7/7 میلی ــا توافق ه ــر ب ــه مص ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــفر اخی    س

ــت فود  ــد فس ــون دالری برن ــرمایه گذاری 53 میلی ــود. س ــراه ب ــر هم ــاد مص ــعودی در اقتص ــرکت های س ش
ــاه  ــته از م ــن بس ــب ای ــه در قال ــرمایه گذاری هایی اســت ک ــی از نخســتین س ــک، یک ــعودی، البی ــروف س مع
آتــی در مصــر انجــام آغــاز خواهــد شــد. برخــی ایــن ســرمایه گذاری را در راســتای رقابــت بــا KFC  کــه بــازار 
ــازار در جهــان عــرب اســت.  ــازار غذایــی مصــر، بزرگ تریــن ب مصــر را در کنتــرل  دارد، ارزیابــی می کننــد. ب
ــا کنــون در  ــا 103 میلیــون جمیعــت پرجمعیت تریــن کشــور جهــان عــرب اســت. عربســتان ت ایــن کشــور ب
ــر  ــعودی در مص ــرکت س ــت. 6800 ش ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــر س ــارد دالر در مص ــدود 32 میلی ــوع ح مجم

فعالیــت دارنــد. 
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داده های تازه 

اولین کسری تجاری آلمان پس از 30 سال

ــت و  ــرده اس ــت ک ــود را ثب ــه خ ــاری ماهان ــری تج ــان کس ــه، آلم ــه ده ــش از س ــار در بی ــرای اولین ب    ب
ــه دلیــل قطــع زنجیــره تأمیــن و قیمت هــای بی ســابقه انــرژی در پیامــد جنــگ  ــا ب بزرگ تریــن اقتصــاد اروپ
اوکرایــن بــا دشــواری های فزاینــده ای مواجــه شــده اســت. صــادرات بــرای ســال ها موتــور اقتصــادی آلمــان 
ــرای محدودکــردن میــزان گاز  ــرژی ناشــی از اقدامــات روســیه ب ــوده اســت، امــا افزایــش شــدید قیمــت ان ب

طبیعــی صادراتــی بــه اروپــا، قیمــت محصــوالت تولیــد شــده در آلمــان را افزایــش داده اســت.
   بــر اســاس آمــار منتشــر شــده توســط اداره آمــار فــدرال، صــادرات در مــاه مــی 0.5 درصــد نســبت بــه آوریــل 
ــرد. از  ــارد دالری ایجــاد ک ــت و شــکافی 1 میلی ــش یاف ــه واردات 2.7 درصــد افزای ــت، درحالی ک کاهــش یاف
ــد  ــی می توان ــر ناگهان ــن تغیی ــرد. ای ــار اســت کــه واردات از صــادرات پیشــی می گی ــن اولین ب ســال 1991، ای
ــغل،  ــار ش ــر چه ــه از ه ــی ک ــد، جای ــان باش ــاد آلم ــی از اقتص ــدی در بخش های ــای ج ــان دهنده چالش ه نش
یــک شــغل بــه صــادرات متکــی اســت. اتــکا بــه انــرژی وارداتــی - قبــل از شــروع جنــگ، روســیه بیــش از 
ــی را افزایــش داده  ــر شــرکت های آلمان نیمــی از گاز طبیعــی کشــور را تأمیــن می کــرد -  فشــار هزینه هــا ب

اســت.
   کاهــش فــروش کاالهــای آلمانــی در روســیه از جملــه دالیــل کاهــش صــادرات بــوده اســت. روســیه بــرای 
ســال ها بــازار قدرتمنــدی بــرای تولیدکننــدگان آلمانــی بــود امــا از زمــان تهاجــم بــه اوکرایــن، رونــد صــادرات 

بــه ایــن کشــور نزولــی بــود زیــرا شــرکت ها فعالیــت تجــاری خــود را در ایــن کشــور متوقــف کردنــد.
   در مقایســه بــا یــک ســال گذشــته، فــروش بــه روســیه بیــش از 50 درصــد کاهش یافتــه اســت. اگــر روســیه 
تصمیــم بگیــرد تحویــل گاز خــود را بــه طــور کامــل قطــع کنــد، وضعیــت اقتصــادی آلمــان می توانــد حتــی 
وخیم تــر شــود. در مــاه ژوئــن، گازپــروم، میــزان گاز تحویلــی بــه آلمــان از طریــق خــط لولــه نــورد اســتریم 

1 را 60 درصــد کاهــش داد.

رشد یک تریلیون دالری تجارت جهانی در سه ماهه نخست 2022

   گــزارش جدیــد آنکتــاد در مــورد تجــارت جهانــی نشــان از رشــد یــک تریلیــون دالری در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال 2021 دارد. ارزش تجــارت جهانــی در ســه ماهه اول 2022 بــه رکــورد 7.7 تریلیــون دالر رســید 

کــه در مقایســه بــا ســه ماهه اول 2021 حــدود 1 تریلیــون دالر افزایــش داشــت.
ــارم 2021  ــه ماهه چه ــه س ــبت ب ــون دالری نس ــدود 250 میلی ــش ح ــان دهنده افزای ــه نش ــد ک ــن رش    ای
اســت، بــا افزایــش قیمــت کاالهــا همــراه اســت، زیــرا حجــم تجــارت بــه میــزان بســیار کمتــری افزایش یافتــه 
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اســت. اگرچــه انتظــار مــی رود کــه رونــد رشــد تجــارت جهانــی مثبــت بمانــد، رشــد تجــارت در ســه ماهه دوم 
ــًا از  ــداوم خواهــد یافــت. ایــن گــزارش تأکیــد کــرده اســت کــه جنــگ در اوکرایــن عمدت 2022 به کنــدی ت
طریــق افزایــش قیمت هــا شــروع بــه تأثیرگــذاری بــر تجــارت بین الملــل کــرده اســت. از منظــر ایــن گــزارش 
افزایــش نــرخ بهــره و پایــان دادن بــه بســته های محــرک اقتصــادی احتمــااًل تأثیــر منفــی بــر حجــم تجــارت 
ــز  ــل ژئوپلیتیکــی نی ــا و عوام ــانات قیمــت کااله ــد داشــت. نوس ــال 2022 خواه ــده س ــدت باقی مان ــرای م ب
ــا پیــش بینــی ناپذیــری مواجــه خواهــد کــرد. نمودارهــای ذیــل داده هــای  ــان تحــوالت تجــاری را ب همچن

ــد. ــاد را نشــان می دهن ــد آنکت گــزارش جدی

نمودار 1-روند تحول در تجارت جهانی کاال و خدمات از 2015 تا سه ماهه نخست 2022
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نمودار 2-نقش بخش های انرژی، فلزات و  مواد شیمیایی در رشد تجارت جهانی در فصل نخست 2022 نسبت به 

مدت مشابه در 2019 و 2021

نقشه 1-روند رشد تجارت در مناطق مختلف در سه ماهه نخست 2022 در مقایسه با  مدت مشابه در 2021 و 2019
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   بخــش دیگــری از داده هــای قابل تأمــل ایــن گــزارش معطــوف بــه تحــول در تجــارت روســیه و اوکرایــن 
ــان  ــودار نش ــه نم ــه ک ــان گون ــا اســت. هم ــه اروپ ــن و اتحادی ــکا، چی ــان، آمری ــزرگ جه ــه اقتصــاد ب ــا س ب
ــورد روســیه داســتان  ــا در م ــه اســت، ام ــا به شــدت کاهش یافت ــن قدرت ه ــا ای ــن ب ــد، تجــارت اوکرای می ده
ــا واردات از ایــن کشــورها  ــه، ام ــه ایــن کشــورها افزایش یافت متفــاوت اســت. درحالی کــه صــادرات روســیه ب
ــن،  ــل 2022 از چی ــارس و آوری ــت اســت. واردات روســیه در ماه هــای م ــی چشــمگیر کاهــش یاف ــه صورت ب
اتحادیــه اروپــا و آمریــکا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 2021 بــه ترتیــب 18 درصــد، 59 درصــد و 83 درصــد 

ــت. ــه اس کاهش یافت

نمودار 3-مقایسه روند تغییر در تجارت روسیه و اوکراین با سه اقتصاد بزرگ جهان  طی مارس و آوریل 2021 با مدت 

مشابه در 2022


