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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  ــط روان ــر رســیده اســت و از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در محی ــای اخی ــزان در دهه ه می
ــی"،  ــش تحــوالت تجــارت جهان ــای "پای ــود. سلســله گزارش ه ــر می ش ــل متأث ــی اقتصــاد سیاســی بین المل و عملیات
باهــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک ایــران، 
ــر در  ــی از تحــوالت اخی ــزارش، گلچین ــن گ ــده اســت. در ای ــر درآم ــه رشــته تحری ــای ب ــی و منطقه ــه جهان در دوالی

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

بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه 

ــته های  ــدید بس ــرای تش ــی ب ــن اقدامات ــیه و همچنی ــه روس ــا علی ــدی از تحریم ه ــت جدی ــا فهرس ــه اروپ    اتحادی
ــای تجــاری  ــد، محدودیت ه ــرار می ده ــدف ق ــیه را ه ــد، طــای روس ــات جدی ــرد. اقدام ــی پیشــنهاد ک ــی قبل تحریم
ــه  ــا اضاف ــت تحریم ه ــه لیس ــاد را ب ــرد و نه ــش از 50 ف ــد و بی ــال می کن ــین آالت اعم ــادرات ماش ــر ص ــتری را ب بیش
می کنــد. در مــورد طــا، ایــن پیشــنهاد، واردات، خریــد یــا انتقــال مســتقیم یــا غیرمســتقیم طــای منشــأ روســیه، صــادر 

ــد. ــوع می کن ــا را ممن ــن تحریم ه ــدن ای ــرا ش ــس از الزم االج ــیه پ ــده از روس ش

ــع از  ــت مان ــن اس ــه ممک ــت ک ــی اس ــات قبل ــاح اقدام ــازی و اص ــامل شفاف س ــن ش ــنهادها همچنی ــن پیش    ای
جریــان صــادرات محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی از روســیه شــده باشــد. اتحادیــه اروپــا، صــادرات ضــروری و 
ــن حــوزه   ــال در ای ــا صــادرات برخــی از شــرکت های فع ــم نکــرده اســت، ام ــه طــور مســتقیم تحری بشردوســتانه را ب
کــه وســواس گونــه از تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا پیــروی می کننــد، کنــد شــده اســت. بــر اســاس ایــن پیش نویــس، 
ــا حمل ونقــل نفــت،  ــرای برخــی نهادهــای دولتــی روســیه جهــت صــادرات محصــوالت کشــاورزی ی ــی ب معافیت های
در نظــر گرفتــه شــده اســت. افــزون بــر ایــن، بــر اســاس ایــن پیش نویــس، معافیت هایــی را بــرای نهادهــای دولتــی 
خــاص روســیه بــرای معامــات یــا حمل ونقــل نفــت، در نظــر گرفتــه شــده اســت. افــزون بــر ایــن، بــر اســاس ایــن 
ــازمان های  ــع اقتصــادی س ــا مناب ــوه ی ــه وج ــند ک ــن نتیجــه برس ــه ای ــه ب ــات اتحادی ــه مقام ــس درصورتی ک پیش نوی
ــه گنــدم و کــود  ــا حمل ونقــل محصــوالت کشــاورزی و غذایــی، از جمل ــرای خریــد، واردات ی تحریــم شــده روســیه ب

ــد. ــده را آزاد می کنن ــازمان های تحریم ش ــای س ــی از دارایی ه ــت، برخ ــروری اس ــیمیایی، ض ش

   ایــن بســته همچنیــن تأکیــد می کنــد کــه تحریم هــای اتحادیــه اروپــا به هیچ وجــه تجــارت محصــوالت کشــاورزی 
ــای  ــی تحریم ه ــق برخ ــه دقی ــن دامن ــن مت ــاوه ای ــد. به ع ــرار نمی ده ــدف ق ــیه را ه ــث و روس ــورهای ثال ــن کش بی
ــی از آنجــا حمــل  ــادری کــه چنیــن کاالهای ــا  بن ــه اروپ ــد. انتظــار مــی رود اتحادی ــی و اقتصــادی را روشــن می کن مال

ــد. ــارج نمای می شــوند را از فهرســت تحریمــی خ

طرح اروپا برای مقابله با فشار گازی پوتین

   قطــع احتمالــی جریــان گاز روســیه بــه اروپــا  از مهم تریــن ریســک ها در اقتصــاد سیاســی بین الملــل کنونــی اســت. 
وقــوع چنیــن ســناریویی در زمســتان پیــش رو بــه طــور فزاینــده ای رهبــران اتحادیــه را نگــران می کنــد. قطــع جریــان 
گاز در خــط  نــورد اســتریم 1 بــر نگرانی هــای اروپــا افــزوده اســت. گرچــه روســیه از بازگشــایی خــط ســخن گفتــه امــا 

اروپایی هــا بیــش از گذشــته، نگــران قطــع کامــل صــادرات گاز روســیه اند.
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   در ایــن راســتا طرح هــای مختلفــی بــرای مقابلــه بــا اقــدام احتمالــی روســیه در پیــش گرفتــه شــده اســت. کشــورهای 
اروپایــی در صــورت توقــف کامــل جریــان گاز روســیه یــا تمدیــد قطعــی برنامه ریزی شــده در خــط لولــه نــورد اســتریم 
1، برنامه هایــی را بــرای مدیریــت عرضــه گاز و حتــی ســهمیه بندی انــرژی در دســت اجــرا دارنــد. عرضــه گاز روســیه 
بــه اروپــا از طریــق نــورد اســتریم 1 در مــاه گذشــته بــه 40 درصــد کاهش یافتــه بــود و اخیــراً کامــًا متوقــف شــد. قطــع 
ــد داشــت،  ــه خواه ــا 21 جــوالی ادام ــاز می شــود و ت ــداری از 11 جــوالی آغ ــر و نگه برنامه ریزی شــده ســاالنه تعمی

امــا نگرانی هایــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت تمدیــد شــود.

ــن ســه ســطح از  ــن قوانی ــال در عرضــه گاز دارد. ای ــه اخت ــش ب ــری و واکن ــرای جلوگی ــی ب ــا قوانین ــه اروپ    اتحادی
بحــران را تعییــن می کنــد: هشــدار اولیــه، هشــدار و اضطــراری. کشــورهای عضــو موظفنــد برنامه هایــی بــرای نحــوه 
مدیریــت تأثیــر اختــال در عرضــه در ســه ســطح بحــران داشــته باشــند. در شــرایط اضطــراری، دولت هــا می تواننــد 
تنهــا در صورتــی مداخلــه کننــد کــه اقدامــات مبتنــی بــر بــازار بــرای اطمینــان از عرضه هــای خانوارهــا و مشــتریانی 
کــه خدمــات ضــروری را ارائــه می کننــد، کافــی نباشــد. اتحادیــه اروپــا در مــاه جــاری، طرحــی را دربــاره آمادگــی بــرای 
کاهــش بیشــتر گاز روســیه بــه رهبــران ارائــه خواهــد کــرد. افــزون بــر ایــن برخــی دولت هــای اروپایــی نیــز اقداماتــی 

در ایــن راســتا انجــام داده انــد:

اتریش

ــراری  ــرح اضط ــک ط ــن گام از ی ــد، اولی ــن می کن ــیه تأمی ــود را از روس ــد گاز خ ــدود 80 درص ــه ح ــش ک    اتری
ســه مرحله ای را فعــال کــرده اســت. در ایــن گام صنایــع و شــرکت های آب و بــرق بایــد در صــورت امــکان، نیروگاه هــا 

ــد. ــدازی کنن ــرای گاز طبیعــی راه ان ــا جایگزینــی ب را ب

بلغارستان

 )LNG( ایــن کشــور کــه بیــش از 90 درصــد نیــاز گاز خــود را از روســیه تأمیــن می کنــد، بــا خریــد گاز طبیعــی مایــع   
آمریــکا موافقــت کــرده و مذاکــرات بــا آذربایجــان را بــرای افزایــش تحویــل گاز شــدت بخشــیده اســت.

جمهوری چک

ــری از  ــرای جلوگی ــی را ب ــی اجــازه می دهــد اقدامات ــه نهادهــای دولت ــن کــرده اســت کــه ب ــت الیحــه ای تدوی    دول
ــل  ــه دلی ــرار اســت ب ــه ق ــنگ ک ــای زغال س ــه کارخانه ه ــد و ب ــش انجــام دهن ــراری در بخــش گرمای ــت اضط وضعی

ــد. ــه کار می ده ــازه ادام ــوند، اج ــل ش ــده تعطی ــال آین ــه ای در س ــای گلخان ــار گازه ــای انتش ــض محدودیت ه نق
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دانمارک

   آژانــس انــرژی دانمــارک اعــام کــرد کــه گام اول یــک طــرح ســه مرحله ای تأمیــن گاز اضطــراری را فعــال کــرده 
اســت. ایــن ســازمان گفــت کــه عرضــه گاز در حــال حاضــر تضمیــن شــده اســت امــا از مصرف کننــدگان و شــرکت ها 

خواســت تــا مصــرف را کاهــش دهنــد.

فنالند

   فنانــد و کشــورهای بالتیــک، تعمیــرات تابســتانی یــک خــط لولــه گاز بــزرگ را بــه تعویــق می اندازنــد تــا بــه تأمیــن 
ــت کمــک کنند. امنی

فرانسه

   فرانســه در حــال کار بــر روی طرح هــای اضطــراری بــرای کاهــش جریــان گاز روســیه اســت. شــرکت های انــرژی 
ــود  ــایگان خ ــی از همس ــه برخ ــبت ب ــه نس ــد. فرانس ــش دهن ــرق را کاه ــرف ب ــد مص ــرکت ها می خواهن ــراد و ش از اف
کمتــر بــه واردات گاز از روســیه وابســته اســت. واردات از روســیه حــدود 17 درصــد از مصــرف گاز ایــن کشــور را تشــکیل 

می دهــد.

آلمان

ــاز 2 طــرح ســه مرحله ای  ــه روســیه متکــی اســت، وارد ف ــاز خــود ب ــن 55 درصــد از گاز موردنی ــه در تأمی    آلمــان ک
گاز اضطــراری خــود شــده اســت. فــاز 2 یــا "مرحلــه هشــدار" زمانــی آغــاز می شــود کــه دولــت خطــر کمبــود عرضــه 
طوالنی مــدت گاز را مشــاهده کنــد. بــر اســاس ایــن طــرح، آلمــان خــط اعتبــاری 15 میلیــارد یورویــی )15.8 میلیــارد 

ــه خواهــد کــرد.  ــرای پرکــردن تأسیســات ذخیره ســازی گاز ارائ دالر( ب

یونان

   بــر اســاس یــک طــرح اضطــراری، یونــان کــه عمدتــًا از گاز بــرای تولیــد بــرق اســتفاده می کنــد، مقادیــر بیشــتری 
LNG دریافــت می کنــد و چهــار نیــروگاه گازســوز را بــه دیــزل تغییــر می دهــد. همچنیــن در دو ســال آینــده به عنــوان 

ــا  ــان و بلغارســتان ب ــه گاز بیــن یون یــک اقــدام موقــت، اســتخراج زغال ســنگ را افزایــش خواهــد داد. یــک خــط لول
تأخیــر طوالنی مــدت تکمیــل شــده اســت و می توانــد عملیــات تجــاری خــود را در مــاه جــاری آغــاز کنــد. 

ایتالیا

   ایتالیــا کــه حــدود 40 درصــد گاز موردنیــاز خــود را از روســیه تأمیــن می کنــد، اخیــراً اقدامــات اولیــه را بــرای تقویــت 
ــای  ــتفاده از نیروگاه ه ــی در گاز، اس ــرای صرفه جوی ــاز ب ــورت نی ــد دارد در ص ــرد و قص ــام ک ــازی گاز اع ذخیره س
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ــاند. ــر برس ــه حداکث ــنگ را ب زغال س

هلند

   هلنــد، مرحلــه هشــدار اولیــه طــرح بحــران انــرژی خــود را فعــال می کنــد و ســقف تولیــد نیروگاه هــای زغال ســنگ 
را برمــی دارد. ایــن کشــور 15 درصــد گاز خــود را از روســیه وارد می کنــد. میــدان گازی گرونینگــن نیــز می توانــد بــرای 
کمــک بــه تأمیــن انــرژی کشــورهای همســایه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد امــا افزایــش شــدید تولیــد می توانــد خطــر 

زلزلــه را بــه همــراه داشــته باشــد.

لهستان

ــاز  ــود، آغ ــدی گاز می ش ــه جیره بن ــر ب ــه منج ــود را ک ــه ای خ ــراری 12 مرحل ــدارد روش اضط ــد ن ــتان قص    لهس
کنــد. موقعیــت فعلــی تعــادل گاز لهســتان توســط یــک پایانــه LNG کــه بــا ظرفیــت کامــل کار می کنــد و تقاضــای 

ــود. ــتیبانی می ش ــاال پش ــای ب ــه قیمت ه ــخ ب ــدودی در پاس ــا ح ــری دارد، ت ــتانی کمت تابس

اسپانیا و پرتغال

   هیچ یک از کشورهای شبه جزیره ایبری روسیه را در زمره تأمین کنندگان اصلی خود به حساب نمی آورند.

سوئد

   سوئد مرحله اول طرح اضطراری سه بخشی را فعال کرده است. 

تغییر در سیاست اقتصادی روسیه؟

   هفتــه گذشــته وزیــر صنعــت و تجــارت روســیه در جلســه دومــای دولتــی، اعــام کــرد کــه ایــن کشــور بایــد سیاســت 
ــه نیازهــای داخلــی متمرکــز کنــد. او گفتــه اســت کــه "مــا ارضــای نیازهــای  ــر اولویــت دادن ب اقتصــادی خــود را ب
ــا نیســت کــه مــا درهــای روســیه را ببندیــم و  ــدان معن داخلــی را اولویــت اصلــی اقتصــاد خــود می دانیــم امــا ایــن ب
پتانســیل صــادرات خــود را افزایــش ندهیــم. مــا مذاکــره بــا کشــورهای غیرغربــی بــرای توســعه روابــط تجــاری را ادامــه 

خواهیــم داد. اولویت هــای مــا کشــورهای خاورمیانــه، آســیای جنــوب شــرقی، آفریقــا و آمریــکای جنوبــی اســت."

   او تأکیــد کــرد کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، روســیه بایــد سیاســت صنعتــی خــود را اصــاح کنــد. در ایــن 
راســتا الزم اســت سیاســت صنعتــی بــازار محــور بــه سیاســت تضمیــن حاکمیــت تکنولوژیــک تبدیل شــود. ماشــین آالت 

ــا نســخه های روســی جایگزیــن شــوند. ــد به تدریــج ب و تجهیــزات وارداتــی بای

ــت  ــت تکنولوژیکــی از اهمی ــج حــوزه مهــم اســتراتژیک را کــه در آنهــا حاکمی ــر صنعــت و تجــارت روســیه پن    وزی
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باالیــی برخــوردار اســت، تشــریح کــرد: امنیــت ملــی و دفــاع کــه در آنهــا اولویــت بــه ســاخت ســاح های پیشــرفته 
داده می شــود، بخــش انــرژی کــه در پیامــد تحریم هــا نیــاز مبرمــی بــه تجهیــزات ســاخت داخــل دارد و کشتی ســازی، 
ــل  ــه دلی ــه روســیه ب ــی وجــود دارد ک ــرده اســت صنایع ــد ک ــه آن اســت. او تأکی ــع شــیمیایی از جمل ــا و صنای هواپیم
ــی  ــکاری بین الملل ــع هم ــایر صنای ــه در س ــی واردات اســت، درحالی ک ــه جایگزین ــور ب ــی مجب ــت مل ــای امنی نگرانی ه

وجــود دارد و خواهــد بــود.

تحوالت منطقه ای

نتایج اقتصادی سفر بایدن به عربستان

   ســفر بایــدن بــه عربســتان ســعودی عمدتــًا از زاویــه تنش هــای ژئوپلیتیــک و نیــز نقــش عربســتان در امنیــت انــرژی 
جهانــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. امــا ایــن ســفر نتایــج اقتصــادی دیگــری نیــز داشــت. در گــزاره برگــی کــه کاخ 

ســفید در ایــن مــورد منتشــر  کــرده بــه توافق هــای ذیــل اشــاره شــده اســت:

1-حضور عربستان در طرح کالن موسوم به  مشارکت برای زیرساخت و سرمایه گذاری جهانی 

   بایــدن از برنامــه عربســتان ســعودی بــرای ســرمایه گذاری اســتراتژیک در پروژه هــای همســو بــا اهــداف مشــارکت 
ــاس  ــران G7 در اج ــور و رهب ــه رئیس جمه ــی )PGII( ک ــرمایه گذاری جهان ــاخت و س ــرای زیرس ــده ب ــاالت متح ای
ــده و  ــاالت متح ــه ای ــت ک ــی اس ــفید مدع ــرد. کاخ س ــتقبال ک ــد، اس ــی کردن ــن 2022 رونمای ــران G7 در 26 ژوئ س
عربســتان ســعودی بــا هــم صدهــا میلیــارد دالر را بــرای ارائــه زیرســاخت های باکیفیــت و پایــدار بســیج خواهنــد کــرد 
ــد و  ــوع می کن ــد، زنجیره هــای تأمیــن را تقویــت و متن کــه در زندگــی مــردم در سراســر جهــان تفــاوت ایجــاد می کن

ــد. ــاد می کن ــی ایج ــاغل آمریکای ــران و مش ــرای کارگ ــدی را ب ــای جدی فرصت ه

 :6G/5G 2- چارچوب جدید دوجانبه برای همکاری در

   امضــای یادداشــت همــکاری جدیــد بیــن اداره ملــی ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ایــاالت متحــده و وزارت ارتباطــات 
ــه  ــاالت متحــده و عربســتان را در پیشــرفت ب ــاوری ای ــه شــرکت های فن ــات عربســتان ســعودی ک ــاوری اطاع و فن
ــعه  ــور در توس ــب، دو کش ــن قال ــود. در ای ــفر ب ــن س ــادی ای ــج اقتص ــر از نتای ــی دیگ ــد، یک ــل می کن ــر متص یکدیگ
ــل  ــاوری نس ــعه فن ــور در توس ــن دو کش ــد. همچنی ــکاری می کنن ــر هم ــا یکدیگ ــم ب ــم و شش ــل پنج ــبکه های نس ش
پنجــم ارتباطــات در کشــورهای درحال توســعه و بــا درآمــد متوســط از طریــق PGII )طــرح مشــارکت بــرای زیرســاخت 
و ســرمایه گذاری جهانــی( همــکاری می کننــد. کاخ ســفید مدعــی اســت، عربســتان ســعودی متعهــد بــه ســرمایه گذاری 

ــی شــده اســت. ــرای زیرســاخت و ســرمایه گذاری جهان ــر مشــارکت ب ــروژه تحــت چت ــرای ایــن پ قابل توجهــی ب
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3-همکاری جدید در زمینه امنیت انرژی

   عربســتان ســعودی متعهــد شــده اســت از تعــادل بــازار جهانــی نفــت در راســتای تــداوم رشــد اقتصــادی پایــدار در 
جهــان حمایــت کنــد. ایــاالت متحــده از افزایــش ســطح تولیــد 50 درصــد باالتــر از آنچــه بــرای ماه هــای جــوالی و 
ــود، اســتقبال کــرده اســت. کاخ ســفید مدعــی اســت ایــن گام هــا و گام هــای بعــدی کــه  آگوســت برنامه ریزی شــده ب
ــد از  ــن بن ــد. ای ــک می کنن ــا کم ــات بازاره ــه ثب ــی ب ــور قابل توجه ــه ط ــم، ب ــی می کنی ــده پیش بین ــای آین در هفته ه

توافق هــای دو کشــور مبهــم اســت و عربســتان تعهــد مشــخصی ارائــه نــداده اســت. 

4-چارچوب جدید همکاری دوجانبه در  حوزه انرژی های پاک

   ایــن چارچــوب به ویــژه بــر روی انــرژی خورشــیدی، هیــدروژن ســبز، هســته ای، و ســایر ابتــکارات انــرژی پــاک تمرکز 
ــال افزایــش  ــه دنب ــرژی، ب ــان متخصصیــن و شــرکت های فعــال در حــوزه ان ــا توســعه همــکاری می دارد. دو کشــور ب
ــد  ــان، خواهن ــاک در سراســر جه ــرژی پ ــع ان ــوا و اســتفاده بیشــتر از مناب ــرات آب وه ــا تغیی ــه ب ــرای مقابل ــا ب تاش ه
بــود. ایــن مشــارکت از همــکاری بخــش دولتــی و خصوصــی بــرای اجــرای راه حل هــای انــرژی پــاک و درعین حــال 
ــاد  ــی اقتص ــرای کربن زدای ــاز ب ــه موردنی ــای نوآوران ــری فناوری ه ــعه و به کارگی ــق، توس ــه تحقی ــیدن ب ــرعت بخش س

جهانــی و دســتیابی بــه هــدف کربــن صفــر اســتفاده خواهــد کــرد.

5-همکاری در صنعت فضایی

   در ایــن قالــب، دو کشــور، همــکاری در صنعــت فضایــی را گســترش می دهنــد. افــزون بــر ایــن دو کشــور بــر اســتفاده 
ــدن  ــج اقتصــادی ســفر بای ــز نتای ــی عربســتان نی ــد. از دیگــر ســو در رســانه های دولت ــد کردن مســئوالنه از فضــا تأکی
ــات  ــرمایه گذاری، ارتباط ــرژی، س ــفر وزرای ان ــن س ــانه ها، در ای ــن رس ــای ای ــای گزارش ه ــر مبن ــد. ب ــاب داده ش بازت
و بهداشــت عربســتان 18 قــرارداد بــا همتایــان آمریکایــی خــود منعقــد کردنــد. ایــن توافقنامه هــا راه هــای جدیــدی را 
ــاید.  ــامت می گش ــا و س ــات، فض ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــرژی، فن ــرمایه گذاری، ان ــترک در س ــکاری مش ــرای هم ب
ســازمان فضایــی عربســتان قــرارداد آرتمیــس را بــا ناســا امضــا کــرد کــه امــکان اکتشــاف مشــترک مــاه و مریــخ را 
فراهــم می کــرد. وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات عربســتان یــک تفاهم نامــه همــکاری بــا IBM بــرای ارتقــای 

مهــارت 100000 نیــروی کار جــوان طــی 5 ســال امضــا کــرد.

ــه  ــوآوری در خاورمیان ــاوری و ن ــب فن ــوان قط ــتان را به عن ــد عربس ــق می توان ــن تواف ــت ای ــی اس ــتان مدع    عربس
ــات  ــات و اطاع ــی ارتباط ــا اداره مل ــکاری ب ــه هم ــن تفاهم نام ــه همچنی ــن وزارتخان ــد. ای ــا ده ــا ارتق ــمال آفریق و ش
ــه فناوری هــای 5G و 6G اســت. رئیــس  ــن دو کشــور در زمین ــاالت متحــده امضــا کــرد کــه شــامل همــکاری بی ای
فدراســیون اتاق هــای عربســتان ســعودی در آســتانه ســفر جــو بایــدن، رئیس جمهــور ایــن کشــور بــه پادشــاهی، گفــت: 
ــد. او تأکیــد کــرد کــه  ــا عربســتان ســعودی دارن ــرای توســعه تجــارت ب ــزرگ" ب شــرکت های آمریکایــی "فرصتــی ب
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راه هــای بالقــوه ای بــرای افزایــش تجــارت بیــن دو کشــور وجــود دارد. تجــارت عربســتان و آمریــکا در ســال 2021 بــه 
30 میلیــارد دالر رســید.

   ایــاالت متحــده رتبــه ششــم را در بازارهــای صادراتــی عربســتان دارد. از دیگــر ســو، آمریــکا دومیــن صادرکننــده بزرگ 
بــه بــازار عربســتان اســت. مهم تریــن صــادرات غیرنفتــی عربســتان بــه ایــاالت متحــده در ســال 2021 را محصــوالت 
ــکا را  ــی عربســتان از آمری ــای واردات ــن کااله ــد. مهم تری ــوم  تشــکیل داده ان ــیمیایی و آلومینی ــای ش ــیمیایی، کوده ش

ماشــین آالت، وســایل و تســلیحات تشــکیل داده انــد.

آمریکا در پی پیوند زدن اسرائیل به اقتصادهای منطقه 

   ســفر بایــدن بــه خاورمیانــه عمدتــًا از منظــر تأثیــرات ژئوپلیتیکــی موردتوجــه قــرار گرفــت امــا در ایــن ســفر مجموعــه 
اقتصــادی جدیــدی بــا مشــارکت آمریــکا، هنــد، اســرائیل و امــارات عربــی متحــده شــکل گرفــت و دســتور کارهایــی 
ــده ای در  ــای پراکن ــه بحث ه ــن مجموع ــورد ای ــد. در م ــن ش ــا تعیی ــان اعض ــادی می ــی اقتص ــبرد همگرای ــرای پیش ب
رســانه ها مطــرح شــده اســت. بــرای شــناخت ایــن مجموعــه نوپدیــد اقتصــادی و دســتور کار آن، توجــه بــه گــزاره بــرگ 

کاخ ســفید مفیــد اســت. از همیــن رو ایــن گــزاره بــرگ ترجمــه شــده اســت کــه در ادامــه می آیــد.

ــن  ــرای اولی ــاالت متحــده، ب ــی و ای ــارات متحــده عرب ــد، اســرائیل، ام ــت هن ــا، ســران دول ــه 2022، م    "در 14 ژوئی
جلســه رهبــران گــروه "INDIA, ISRAEL, UNITED STAES, UAE( "I2U2( تشــکیل جلســه دادیــم. هــدف 
ایــن گروه بنــدی منحصربه فــرد از کشــورها، بهره گیــری از نشــاط جوامــع و روحیــه کارآفرینــی بــرای مقابلــه بــا برخــی 
ــد  ــکارات جدی ــر ســرمایه گذاری های مشــترک و ابت ــژه ب ــز وی ــا تمرک ــان ب ــش روی جه ــای پی ــن چالش ه از بزرگ تری

در آب، انــرژی، حمل ونقــل، فضــا، ســامت و غــذا و امنیــت اســت.

ــیرهای  ــبرد مس ــاخت ها، پیش ــازی زیرس ــرای نوس ــی را ب ــش خصوص ــص بخ ــرمایه و تخص ــم، س ــر داری ــا در نظ    م
ــاط فیزیکــی  ــای ارتب ــه واکســن ها، ارتق ــی و دسترســی ب ــود ســامت عموم ــان، بهب ــرای صنایعم ــن ب توســعه کم کرب
)زیرســاختی( بیــن کشــورهای منطقــه خاورمیانــه، ایجــاد راه حل هــای مشــترک و جدیــد بــرای بازیافــت زبالــه، بســیج 
ــم  ــرمایه گذاری های I2U2 متصــل کنی ــه س ــتارت آپ ها را ب ــی مشــترک، اس ــن مال ــای تأمی ــو فرصت ه ــم. در پرت کنی
و توســعه فناوری هــای حیاتــی نوظهــور و ســبز را در عیــن تضمیــن امنیــت غذایــی و انــرژی کوتاه مــدت و بلندمــدت 

ترویــج کنیــم.

   مــا بــر حمایــت خــود از توافقنامــه ابراهیــم و دیگــر ترتیبــات صلــح و عادی ســازی بــا اســرائیل تأکیــد می کنیــم. مــا 
از فرصت هــای اقتصــادی ناشــی از ایــن تحــوالت تاریخــی از جملــه بــرای پیشــرفت همــکاری اقتصــادی در خاورمیانــه، 
ــا  ــم. م ــتقبال می کنی ــرکای I2U2، اس ــان ش ــدار در می ــرمایه گذاری پای ــج س ــرای تروی ــژه ب ــیا و به وی ــوب آس جن
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ــرای همکاری هــای منطقــه ای اســتقبال  همچنیــن از دیگــر گروه بندی هــای جدیــد کشــورها ماننــد مجمــع  النقــب1 ب
ــی  ــرای نقش آفرین ــرائیل ب ــی اس ــه توانای ــریک، از جمل ــور ش ــر کش ــرد ه ــارکت های منحصربه ف ــه مش ــم ک می کنی
به عنــوان یــک مرکــز نــوآوری بــرای اتصــال شــرکا و مناطــق جدیــد جهــت مقابلــه اســتراتژیک بــا چالش هایــی بســیار 

ــه رســمیت می شناســند.  ــزرگ را ب ب

    نشســت افتتاحیــه رهبــران I2U2 امــروز بــر بحــران امنیــت غذایــی و انــرژی پــاک متمرکــز بــود. رهبــران راه هــای 
ــه  ــی ک ــواد غذای ــر م ــع متنوع ت ــتم های توزی ــی و سیس ــواد غذای ــدار م ــد پای ــان از تولی ــرای اطمین ــه ای را ب نوآوران
ــران  ــن منظــور، رهب ــرای ای ــد. ب ــرار دادن ــد، موردبحــث ق ــت کن ــر مدیری ــی را بهت ــی جهان ــد شــوک های غذای می توان

ــد: ــر را برجســته کردن ــکارات زی I2U2 ابت

   امنیــت غذایــی: امــارات متحــده عربــی – مقــر آژانــس بین المللــی انرژی هــای تجدیدپذیــر )IRENA( و میزبــان 
COP28 در ســال 2023 - 2 میلیــارد دالر بــرای توســعه مجموعــه ای از مجتمع هــای )پــارک( یکپارچــه تولیــد مــواد 

ــا  ــازگار ب ــای س ــرفته ترین فناوری ه ــا از پیش ــن مجتمع ه ــرد. ای ــد ک ــرمایه گذاری خواه ــد، س ــر هن ــی2 در سراس غذای
ــیرین و  ــر آب ش ــظ ذخای ــی، حف ــواد غذای ــاد م ــات و فس ــش ضایع ــرای کاه ــمند ب ــای هوش ــت، فناوری ه محیط زیس

منابــع انــرژی تجدیدپذیــر اســتفاده خواهنــد کــرد.

ــی را  ــای غذای ــاورزان در پارک ه ــام کش ــد و ادغ ــم می کن ــروژه فراه ــن پ ــرای ای ــبی را ب ــای مناس ــد زمین ه    هن
تســهیل می کنــد. بخــش خصوصــی ایــاالت متحــده و اســرائیل دعــوت خواهنــد شــد تــا تخصــص خــود را ارائــه دهنــد 
ــه  ــرمایه گذاری ها ب ــن س ــد. ای ــک می کن ــروژه کم ــی پ ــداری کل ــه پای ــه ب ــد ک ــه دهن ــه ای ارائ ــای نوآوران و راه حل ه

ــه کمــک می کنــد. ــا ناامنــی غذایــی در جنــوب آســیا و خاورمیان ــه ب ــه مقابل ارتقــای بهــره وری و در نتیجــه ب

ــد متشــکل از 300  ــت گجــرات هن ــدی را در ایال ــر هیبری ــرژی تجدیدپذی ــروژه ان ــاک: گــروه I2U2، پ ــرژی پ    ان
ــا یــک سیســتم ذخیــره انــرژی باتــری تکمیــل می شــود، پیــش  مــگاوات )MW( ظرفیــت بــادی و خورشــیدی کــه ب
خواهــد بــرد. آژانــس تجــارت و توســعه ایــاالت متحــده یــک مطالعــه امکان ســنجی بــرای ایــن پــروژه 330 میلیــون 
دالری را تأمیــن مالــی کــرد. شــرکت های مســتقر در امــارات در حــال بررســی فرصت هایــی بــرای خدمــت به عنــوان 

ــی و ســرمایه گذاری هســتند. شــرکای مهــم فن

ــا فرصت هــای بخــش خصوصــی را  ــد ت ــد همــکاری کنن ــارات و هن ــا ام ــد ب ــاالت متحــده قصــد دارن    اســرائیل و ای
ــه  ــرای دســتیابی ب ــه هــدف هنــد ب برجســته کننــد. شــرکت های هنــدی مشــتاق شــرکت در ایــن پــروژه هســتند و ب
ظرفیــت 500 گیــگاوات ســوخت غیــر فســیلی تــا ســال 2030 کمــک می کننــد. چنیــن پروژه هایــی ایــن پتانســیل را 
ــرای زنجیره هــای تأمیــن جایگزیــن در بخــش انرژی هــای تجدیدپذیــر  ــی ب ــه یــک قطــب جهان ــد کــه هنــد را ب دارن

1  مجمعی که اخیرا با هدایت آمریکا و مشارکت اسراییل، امارات، بحرین، مصر و مراکش برای توسعه همگرای منطقه ای که اسراییل نیز بخشی از آن باشد شکل گرفته است

2  پارک های غذایی با هدف پیوند مستقیم تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی با زنجیره توزیع و مصرف کنند گان ایجاد می شود و یکی از برنامه های کالن دولت هند است
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تبدیــل کننــد.

ــر  ــر، فراگیرت ــای نوآورانه ت ــرای ایجــاد راه حل ه ــت شــده ب ــای تثبی ــرای اســتفاده از بازاره ــود را ب ــزم خ ــران، ع    رهب
ــد. رهبــران همچنیــن از  ــراز کردن ــر علــم جهــت افزایــش امنیــت غذایــی و سیســتم های غذایــی پایــدار اب و مبتنــی ب
ــت  ــه مأموری ــکار موســوم ب ــی و اســرائیل در ابت ــارات متحــده عرب ــاالت متحــده، ام ــه ای ــه پیوســتن ب ــد ب ــه هن عاق
کشــاورزی نوآورانــه بــرای مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی )AIM for Climate( اســتقبال کردنــد. آنهــا تأییــد کردنــد کــه 
ــرمایه گذاری هایی  ــکارات و س ــج ابت ــرای تروی ــدت ب ــتراتژیک بلندم ــارکت اس ــک مش ــه در ی ــای اولی ــا گام ه ــن تنه ای
ــق  ــری را از طری ــداری و انعطاف پذی ــد و پای ــود می بخش ــا بهب ــا را در نیمکره ه ــراد و کااله ــت اف ــه حرک ــت ک اس

ــد." ــش می ده ــاوری افزای ــی و فن ــارکت های علم مش

ــی اقتصــادی  ــاختارهای همگرای ــه س ــا شــکل دهی ب ــد ب ــکا می کوش ــد، آمری ــر می آی ــرگ ب ــزاره ب ــن گ    آنچــه از ای
در غــرب و جنــوب آســیا، اســرائیل را در طیفــی از اقتصادی هــای منطقــه در وضعیــت تنیدگــی قــرار دهــد. مشــارکت 

ــرای همگرایــی آمریــکا محــور فراهــم مــی آورد.  ــات بیشــتری ب قدرت هایــی همچــون هنــد، امکان

   افــزون بــر ایــن اســرائیل در ایــن ســفر در پــی جلب توجــه بایــدن بــه داالن اقتصــادی خلیج فــارس - مدیترانــه کــه 
بــا نــام خــط ریلــی صلــح نیــز شــناخته می شــود، برآمــد. وزارت اقتصــاد اســرائیل اســنادی در مــورد ابعــاد ایــن داالن 
منتشــر کــرد تــا توجــه بایــدن بــه آن جلــب شــود. امــا در گــزاره بــرگ کاخ ســفید بــه ایــن داالن اشــاره ای نشــده اســت. 

ــه ایــن داالن تــاش می کنــد. ایــن داالن بخشــی از داالن اقتصــادی  ــا وجــود ایــن اســرائیل بــرای شــکل دهی ب    ب
بزرگ تــری اســت کــه قــرار اســت دسترســی هنــد بــه بازارهــای اروپایــی را تســهیل کنــد. بخــش خاورمیانــه ای ایــن 
داالن، اتصــال ســواحل غربــی هنــد بــه دریــای مدیترانــه، خــاک قــاره اروپــا را تأمیــن خواهــد کــرد. بخــش خاورمیانه ای 
ــا  ــدر حیف ــه بن ــور از عربســتان و اردن ب ــس از عب ــی( آغــاز می شــود و پ ــارات )دب ــی ام ــل عل ــدر جب ــروژه از بن ــن پ ای
)اســرائیل( می رســد. ایــن مســیر در ادامــه بــا گــذر از بخــش شــرقی دریــای مدیترانــه بــه بنــدر پیرئــاس یونــان رســیده 

ــه اروپــای غربــی می رســد. و از طریــق خشــکی ب

ــق  ــی از طری ــل عل ــدر جب ــن داالن اقتصــادی، بن ــی شــدن ای ــرای عملیات    در راســتای ایجــاد زیرســاخت های الزم ب
یــک خــط ریلــی بــه طــول 139 کیلومتــر بــه الغویفــات )ابوظبــی( در مــرز عربســتان متصــل شــده اســت.  ادامــه ایــن 
مســیر در خــاک عربســتان، از طریــق خــط ریلــی شــمال - جنــوب عربســتان بــه طــول 1392 کیلومتــر از َحــَرض بــه 
ریــاض، بَُریــده و حدیثــه در مــرز اردن می  رســد. الحدیثــه در مــرز عربســتان و اردن بــا بنــدر حیفــا حــدود 300 کیلومتــر 
فاصلــه دارد؛ در حــال حاضــر خــط ریلــی بیــت شــئان - حیفــا بــه طــول 70 کیلومتــر، به عنــوان بخشــی از شــبکه ریلــی 
ــوز ایجــاد نشــده  ــه هن ــی ک ــن مســیر ریل ــا بخشــی از ای ــر تنه ــتفاده اســت. به عبارت دیگ ــود و مورداس ــرائیل موج اس
شــامل 230 کیلومتــر از خــط ریلــی جبــل علــی - حیفــا )1831 کیلومتــر(، از حدیثــه  )مــرز اردن و عربســتان( تــا بیــت 
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شــئان )اســرائیل( اســت.

گام جدید امارات و ترکیه در شکل دهی به مشارکت جامع اقتصادی 

ــاوری پیشــرفته باهــدف توســعه  ــر صنعــت و فن ــه سرپرســتی وزی ــارات ب ــه ام ــه گذشــته یــک هیئــت عالی رتب    هفت
ــده،  ــرای همکاری هــای آین ــد ب ــن ســفر، بررســی زمینه هــای جدی ــه شــد. هــدف از ای ــط اقتصــادی، راهــی ترکی رواب
ــات  ــای مقام ــر رایزنی ه ــاوه ب ــفر ع ــن س ــود. در ای ــرفته ب ــاوری پیش ــت و فن ــرژی، صنع ــای ان ــژه در بخش ه به وی
ــه تشــریح  ــی ب ــت امارات ــی کــه در آن هیئ ــارات متحــده عرب ــه در ام دو کشــور، کارگاه آموزشــی ســرمایه گذاری ترکی

ــد. ــزار ش ــز برگ ــد، نی ــارات پرداختن ــی ام ــره ارزش صنعت ــر زنجی ــرمایه گذاری در سراس ــای س فرصت ه

   از منظــر مقامــات اماراتــی، شــرکت های ایــن کشــور، فرصت هایــی را در توســعه منابــع گاز، زیرســاخت های انــرژی 
ــل  ــی از تمای ــن ، طــرف امارات ــر ای ــزون ب ــد. اف ــرک می بینن ــا شــرکای ت ــرای همــکاری ب ــر ب و انرژی هــای تجدیدپذی
ــتیک،  ــاع، لجس ــاورزی؛ دف ــوژی و کش ــتی، بیوتکنول ــای بهداش ــای مراقبت ه ــرمایه گذاری در حوزه ه ــرای س ــود ب خ
ارتباطــات دیجیتــال، تجــارت الکترونیــک و خدمــات مالــی در ترکیــه خبــر داده اســت. وزیــر تجــارت خارجــی امــارات 
نیــز از نهایــی شــدن توافقنامــه مشــارکت اقتصــادی همه جانبــه بــا ترکیــه در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و مدعــی شــد 

ــد آورد. ــان خواه ــه ارمغ ــه ب ــرمایه گذاری دوجانب ــت تجــارت و س ــرای تقوی ــری را ب ــای بی نظی ــه فرصت ه ک

ــه  ــارد درهــم رســیده اســت کــه نســبت ب ــه حــدود 4.50 میلی ــن دو کشــور در ســال 2021 ب ــی بی    تجــارت غیرنفت
ســال 2020 رشــد 54 درصــدی و نســبت بــه ســال 2019 افزایــش 86 درصــدی داشــته اســت. ترکیــه بیــش از ســه 
درصــد از صــادرات غیرنفتــی امــارات را جــذب کــرده اســت. ترکیــه، هفتمیــن شــریک تجــاری بــزرگ امــارات اســت. 
ــه ارزش  ــید، درحالی ک ــم رس ــارد دره ــه 18.3 میلی ــال 2020 ب ــان س ــا پای ــه ت ــارات در ترکی ــرمایه گذاری های ام س
ــه 1.1 میلیــارد درهــم رســید. نکتــه کلیــدی در نتایــج  ــا پایــان ســال 2019 ب ســرمایه گذاری های ترکیــه در امــارات ت
ــرارداد  ــای 72 ق ــه و امض ــارد دالری در ترکی ــرمایه گذاری 10 میلی ــدوق س ــاد صن ــارات از ایج ــه ام ــفر آنک ــن س ای

ــود. ــدوق بیــش از 10 ســال مــورد مذاکــره دو کشــور ب ــن صن ــر داد. ایجــاد ای همــکاری خب

ترکیه به کریدور اقتصادی چین - پاکستان ملحق می شود؟

 CPEC ــال از ــی فع ــه بخش ــد ترکی ــاد می خواه ــام آب ــه اس ــرد ک ــام ک ــتان  اع ــت پاکس ــزی دول ــر برنامه ری    وزی
باشــد. او اعــام کــرد کــه شــهباز شــریف پیشــنهادی را بــرای گنجانــدن ترکیــه در CPEC بــه چیــن ارائــه کــرده اســت 
و انتظــار پاســخ مثبــت از چیــن دارد. او خاطرنشــان کــرد کــه اصــواًل پاکســتان و چیــن مخالــف شــرکت هیــچ کشــور 

دیگــری در CPEC نیســتند. 

ــن، پاکســتان و  ــن چی ــرارداد ســه جانبه« بی ــک »ق ــه ی ــه CPEC ب ــود ک ــرده ب ــراً، شــهباز شــریف پیشــنهاد ک    اخی
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ترکیــه تبدیــل شــود تــا هــر ســه کشــور دوســت بتواننــد از پتانســیل آن بهــره ببرنــد. شــریف ایــن اظهــارات را هنــگام 
ــان  ــی بی ــازی کراچ ــه کشتی س ــه در کارخان ــرمایه گذاری ترکی ــای س ــی از پروژه ه ــاح یک ــم افتت ــخنرانی در مراس س
کــرد. چیــن هنــوز واکنشــی بــه ایــن پیشــنهاد نشــان نــداده اســت. روابــط چیــن و ترکیــه بــه دلیــل حمایــت ترکیــه از 

ــا چالش هــای مهمــی مواجــه اســت.  ــا ب اویغوره

موافقت صندوق بین المللی پول با  تقاضای پاکستان

   صنــدوق بین المللــی پــول بــا تقاضــای پاکســتان بــرای دریافــت وامــی جدیــد موافقــت کــرد. پاکســتان، مدت هاســت 
بــا صنــدوق بین المللــی پــول بــرای اخــذ وام در حــال مذاکــره اســت. در مرحلــه نخســت، مبلــغ 1.7 میلیــارد دالر بــه 
پاکســتان اختصاص داده شــده اســت. ایــن مبلــغ تــا 7 میلیــارد دالر قابل افزایــش خواهــد بــود. پاکســتان بــا چالش هــای 
ــور  ــن کش ــای ای ــر چالش ه ــز ب ــل نی ــده در اقتصــاد بین المل ــورم فزاین ــه اســت. ت ــل مواج ــی در داخ اقتصــادی فراوان

افــزوده اســت.

داده های تازه

مازاد تجاری چین رکورد زد

   مــازاد تجــاری ماهانــه چیــن در ژوئــن بــه رکــورد 97.9 میلیــارد دالر رســید. داده هــای جدیــد گمــرک نشــان میدهــد 
ــه  ــه و ب ــدت مشــابه ســال گذشــته 17.9 درصــد افزایش یافت ــه م ــن نســبت ب ــاه ژوئ ــن کشــور در م ــه صــادرات ای ک
331.2 میلیــارد دالر رســیده اســت. در ایــن مــدت واردات تنهــا 1 درصــد افزایــش یافــت و بــه 233.3 میلیــارد دالر رســید 

کــه باعــث افزایــش 90 درصــدی مــازاد تجــاری نســبت بــه ســال گذشــته شــد. 

ــم  ــه رق ــت ک ــه اس ــته افزایش یافت ــال گذش ــک س ــه ی ــبت ب ــد نس ــت و گاز، 56 درص ــًا نف ــیه، عمدت    واردات از روس
ــور،  ــن کش ــه ای ــده علی ــع ش ــی وض ــای گمرک ــم تعرفه ه ــده علی رغ ــاالت متح ــه ای ــادرات ب ــت. ص ــی اس قابل توجه
19.3 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافــت و بــه 56 میلیــارد دالر رســید. واردات کاالهــای آمریکایــی بــا 1.7 
درصــد افزایــش بــه 14.6 میلیــارد دالر رســید. مــازاد تجــاری چیــن بــا ایــاالت متحــده بــا 26 درصــد افزایــش نســبت 
بــه ســال قبــل بــه 41.4 میلیــارد دالر رســیده اســت. صــادرات بــه 27 کشــور اتحادیــه اروپــا بــا 17.1 درصــد افزایــش 
نســبت بــه ژوئــن گذشــته بــه 50.5 میلیــارد دالر رســید درحالی کــه واردات کاالهــای اروپایــی بــا 9.7 درصــد افزایــش 

بــه 25 میلیــارد دالر رســید. مــازاد تجــاری چیــن بــا اروپــا بــا 65 درصــد افزایــش بــه 25.4 میلیــارد دالر رســید.

اروپا مشتری اصلی نفت آمریکا

    اروپــا بــرای اولین بــار در شــش ســال گذشــته از آســیا پیشــی گرفتــه و بــه بزرگ تریــن مصرف کننــده نفــت آمریــکا 
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تبدیــل شــده اســت. بــر اســاس آخریــن آمارهــای ایــاالت متحــده، از ژانویــه تــا مــی امســال، اروپــا بــه طــور متوســط 
حــدود 213.1 میلیــون بشــکه نفــت خــام  ایــاالت متحــده را مصــرف کــرده اســت درحالی کــه آســیا 191.1 میلیــون 
بشــکه نفــت خــام دریافــت کــرده اســت. داده هــا نشــان می دهــد آخریــن بــاری کــه واردات نفتــی آســیا از آمریــکا در 
دوره پنج ماهــه از اروپــا عقــب افتــاد، در ســال 2016 بــود، زمانــی کــه ایــاالت متحــده ممنوعیــت صــادرات نفــت خــام 
خــود را لغــو کــرد. ایــن تغییــر می توانــد نشــانه ای از همپوشــانی فزاینــده ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک اروپــا و آمریــکا 

باشــد. 


