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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 ــوالت در محی ــف از تح ــورت مضاع ــور به ص ــو کش ــر س ــت و از دیگ ــیده اس ــر رس ــای اخی ــزان در دهه ه می
ــی"،  ــارت جهان ــوالت تج ــش تح ــای "پای ــله گزارش ه ــود. سلس ــر می ش ــل متأث ــی بین المل ــاد سیاس ــی اقتص و عملیات
باهــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک 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

الیحه 280 میلیارد دالری برای مقابله با چین 

   ســنای آمریــکا اخیــراً الیحــه 280  میلیــارد دالری را باهــدف تقویــت تولیــد و برتــری تکنولوژیــک آمریــکا بــرای مقابله 
بــا چیــن تصویــب کــرد. تصویــب ایــن الیحــه نمــاد مهم تریــن مداخلــه دولــت در سیاســت صنعتــی در دهه هــای اخیــر 
اســت. ایــن الیحــه بــا 64 رأی موافــق در برابــر 33 رأی مخالــف بــه تصویــب رســید و 17 ســناتور جمهوری خــواه بــه 
آن رأی موافــق دادنــد. حمایــت دوحزبــی قاطــع  نشــان داد کــه چگونــه رقابــت تجــاری و نظامــی بــا پکــن - و همچنیــن 
وعــده هــزاران شــغل جدیــد در آمریــکا - بــه طــور چشــمگیری، الگوهــای قدیمــی کنــش حزبــی را تغییــر داده اســت. 
جمهوری خواهانــی کــه زمانــی از مداخلــه دولــت در بازارهــا اجتنــاب می کردنــد و دموکرات هایــی کــه در برابــر حمایــت 
ــزرگ  ــت از شــرکت های ب ــت و حمای ــه دول ــر ســر مداخل ــن الیحــه ب ــد در ای ــزرگ مقاومــت می کردن از شــرکت های ب

بــه هــم نزدیــک شــدند.

ایــن قانــون بعــداً توســط مجلــس نماینــدگان مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت، جایــی کــه انتظــار مــی رود بــا حمایــت 
جمهوری خواهــان تصویــب شــود. بایــدن کــه بیــش از یــک ســال اســت از ایــن بســته حمایــت کــرده اســت، می توانــد 

آن را تــا اوایــل ایــن هفتــه امضــا کنــد.

ــارد دالر  ــه شــده اســت، 52 میلی ــی ارائ ــت مل ــی سیاســت های اقتصــادی و امنی ــب همگرای ــه در قال ــن الیحــه ک    ای
ــن  ــد. همچنی ــه می کن ــاالت متحــده ارائ ــده تراشــه در ای ــه شــرکت های تولیدکنن ــی را ب ــی اضاف ــار مالیات ــه و اعتب یاران
200 میلیــارد دالر بــرای تحقیقــات علمــی، به ویــژه در زمینــه هــوش مصنوعــی، رباتیــک، محاســبات کوانتومــی و انــواع 

ــد.  ــاص می ده ــر اختص ــای دیگ فناوری ه

   افــزون بــر ایــن در قالــب ایــن الیحــه 10 میلیــارد دالر در اختیــار  وزارت بازرگانــی  قــرار می گیــرد تــا آن را در قالــب 
ــه ای" در سراســر  ــاوری منطق ــرای ایجــاد 20 "هــاب فن ــن ب ــده تراشــه ها  و همچنی ــه شــرکت های تولیدکنن ــه  ب یاران

کشــور اختصــاص دهــد.  

   ایــن الیحــه میلیاردهــا دالر را بــه وزارت انــرژی و بنیــاد ملــی علــوم اختصــاص خواهــد داد تــا برنامه هــای تحقیــق و 
توســعه را بــه ســمت تولیــد نیمه هادی هــای پیشــرفته هدایــت نماینــد. بســیاری از ســناتورها، از جملــه جمهوری خواهــان، 
ایــن قانــون را گامــی حیاتــی بــرای تقویــت توانایی هــای تولیــد نیمه رســاناها در آمریــکا می داننــد. ایــن کشــور در حــوزه 
ــا  ــار دارد ب ــدن انتظ ــت بای ــت. دول ــده اس ــی ش ــن متک ــژه چی ــر و به وی ــورهای دیگ ــه کش ــدت ب ــاناها به ش نیمه رس
ــد.  ــاد کن ــغل ایج ــزار ش ــا ه ــدت ده ه ــد، در کوتاه م ــد ش ــه خواه ــه ارائ ــد تراش ــرکت های تولی ــه ش ــه ب ــی ک یارانه های
شــرکت های تولیدکننــده متعهــد شــده اند کارخانه هــای جدیــدی احــداث نماینــد یــا کارخانه هــای موجــود را در اوهایــو، 

تگــزاس، آریزونــا، آیداهــو و نیویــورک را توســعه دهنــد.
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   سیاســت گذاری جدیــد صنعتــی ایــاالت متحــده کــه بــه طــور فزاینــده، مداخلــه دولــت و توزیــع یارانه هــا را در خــود 
دارد کــه نشــانه ای از دوره ای جدیــد در اقتصــاد جهانــی اســت، دوره ای کــه حتــی دولت هــای حداقلــی همچــون ایــاالت 

متحــده کــه بــه طــور تاریخــی تمایلــی بــه مداخلــه در بــازار نداشــته اند بــه مداخلــه روی می آورنــد.

   ســرمایه داری دولتــی چیــن و حمایــت یارانــه ای ســنگین ایــن کشــور از شــرکت های چینــی در داخــل و خــارج  و نیــز 
رقابــت فزاینــده آمریــکا و چیــن از مهم تریــن عوامــل تغییــر در سیاســت های صنعتــی و تجــاری آمریــکا و طیــف رو بــه 

ــد. افزایشــی از کشــورهای غربی ان

اتحادیه اروپا به مذاکرات تجاری سرعت می دهد. 

ــرای تقویــت شــبکه موافقت نامه هــای تجــاری، خبــر داده  ــا از  تالش هــای جدی تــر ب    کمیســر تجــاری اتحادیــه اروپ
ــن  ــرای تقویــت زنجیره هــای تأمی ــه درخواســت های کشــورهای عضــو ب ــه ب ــد کــرده اســت کــه اتحادی اســت. او تأکی

جهانــی، کنارگذاشــتن روســیه از بــازار اروپــا و تعمیــق پیوندهــا بــا متحــدان کلیــدی، پاســخ خواهــد داد.

   15 کشــور عضــو از جملــه آلمــان، ایتالیــا و اســپانیا، مــاه گذشــته در نامــه ای بــه کمیســر تجــاری اتحادیــه اروپا شــکایت 
ــد  ــان تأکی ــی شــده اســت. آن ــب توافق هــای تجــاری بیــش از حــد طوالن ــد مذاکــره، امضــا و تصوی ــد کــه فراین کردن
ــه شــبکه موافقت نامه هــای تجــارت آزاد،  ــرای شــکل دهی ب ــا تالش هــای فزاینــده قدرت هــای تجــاری ب ــد کــه ب کردن
بیــم آن مــی رود کــه اتحادیــه از ایــن رونــد عقــب بمانــد. در نامــه اشــاره شــده بــود کــه توافقــات تجــاری اتحادیــه اروپــا 
ــد  ــد رش ــود 85 درص ــی می ش ــه پیش بین ــه اینک ــد و باتوجه ب ــش می ده ــی آن را پوش ــارت خارج ــوم تج ــا یک س تنه
ــن راســتا  ــه را در ای ــد کوشــش های اتحادی ــد بای ــوک اتفــاق بیفت ــن بل ــده جهــان در خــارج از ای ــی در آین اقتصــاد جهان

شــدت داد. 

   کمیســر تجــاری اتحادیــه اروپــا تأکیــد کــرده اســت کــه فشــارهای ژئوپلیتیکــی، دیــدگاه اتحادیــه را در مــورد سیاســت 
ــق  ــا از طری ــه اروپ ــادی اتحادی ــری اقتص ــت انعطاف پذی ــرای تقوی ــالش ب ــتا ت ــن راس ــت. در ای ــر داده اس ــاری تغیی تج

ــت. ــش خواهــد یاف ــان افزای ــا شــرکا در سراســر جه ــت و توســعه موافقت نامه هــای تجــاری ب تقوی

   در ایــن راســتا اهــداف کوتاه مــدت شــامل توافــق بــا شــیلی قبــل از پایــان ســال و توافــق بــا اســترالیا در نیمــه اول 
ســال 2023، تــالش بــرای تصویــب توافــق جدیــد تجــاری بــا مکزیــک و نیوزیلنــد و ادامــه مذاکــرات بــا هنــد و اندونــزی 
اســت. کمیســر تجــاری اتحادیــه معتقــد اســت کــه ایــن بلــوک بــا بهره گیــری از شــبکه موافقت نامه هــای تجــارت آزاد 
)FTA( خــود بــرای رویارویــی بــا چالش هــای ژئوپلیتیــک تشدیدشــونده، جایگزینــی تدریجــی واردات از روســیه و تقویــت 

ــد. ــاده می کن ــن آم ــای تأمی ــری زنجیره ه انعطاف پذی

ــد. اســترالیا، یکــی دیگــر از  ــه کمــک نمای ــی اتحادی ــع واردات ــوع مناب ــه تن ــد ب ــوم شــیلی می توان ــم لیتی ــر عظی    ذخای
دارنــدگان مهــم مــواد خــام در اولویــت مذاکــرات تجــاری اتحادیــه قــرار گرفتــه اســت و بروکســل می کوشــد تــا تابســتان 
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2023 موافقت نامــه جدیــدی را بــا ایــن کشــور منعقــد نمایــد. کمیســر تجــاری اتحادیــه معتقــد اســت داشــتن یــک شــبکه 
گســترده از قراردادهــای آزاد تجــاری، منبعــی بــرای تنــوع و در نتیجــه منبــع انعطاف پذیــری اســت.

کنگره آمریکا در پی قطع جریان نفت روسیه به چین؟

   برخــی ســناتورهای کنگــره آمریــکا از ارائــه طرحــی خبــر داده انــد کــه خریــد نفــت روســیه توســط شــرکت های چینــی 
را دشــوار می کنــد. مارکــو روبیــو، ســناتور جمهوری خــواه، طرحــی را ارائــه کــرده اســت کــه بــر اســاس آن، هــر نهــادی 
کــه نفــت یــا گاز طبیعــی مایــع شــده را از روســیه بــه مقصــد چیــن بیمــه نمایــد، تحریــم خواهــد شــد. چیــن بزرگ تریــن 
خریــدار نفــت روســیه اســت و در ماه هــای اخیــر، خریــد خــود را حــدود 60 درصــد افزایــش داده اســت. قطــع جریــان نفــت 
خــام روســیه بــه چیــن می توانــد بــه رقابــت شــدید چیــن بــا ســایر خریــداران بــزرگ ماننــد هنــد بــرای نفــت خاورمیانــه 

و آفریقــا منجــر شــود و بــه طــور بالقــوه قیمت هــا را افزایــش دهــد.

   مارکــو روبیــو مدعــی اســت کــه  چیــن بــا خریــد انــرژی روســیه از جنــگ ایــن کشــور در اوکرایــن حمایــت می کنــد. 
وی در بیانیــه ای اعــالم کــرد هــر نهــادی، از جملــه شــرکت های دولتــی چیــن کــه بــه روســیه در ایــن جنــگ کمــک 
ــا  ــرل دموکرات هــا ب ــرای تصویــب در کنگــره تحــت کنت ــا عواقــب جــدی مواجــه شــود. ایــن طــرح ب ــد ب ــد بای می کن

ــه اســت.  ــای مهمــی مواج چالش ه

   طــرح روبیــو در تعــارض بــا سیاســت دولــت بایــدن اســت کــه هــدف آن حفــظ جریــان عرضــه نفــت و درعین حــال 
محدودکــردن درآمــد انــرژی روســیه اســت. در همیــن راستاســت کــه وزیــر خزانــه داری آمریــکا، ایــده ســقف قیمتــی را 
ــر  ــا پرداخــت نرخ هــای پایین ت ــداران اجــازه می دهــد در صــورت موافقــت روســیه ب ــه خری ــه ب ــرده اســت ک مطــرح ک
ــر  ــت و ب ــرده اس ــاد ک ــرح انتق ــن ط ــدت از ای ــن به ش ــد. چی ــه دهن ــیه ادام ــام روس ــت خ ــتفاده از نف ــه اس ــازار، ب از ب

ــت.  ــرده اس ــد ک ــیه تأکی ــه روس ــکا علی ــای آمری ــن تحریم ه نادیده گرفت

اعمال سقف قیمت بر نفت روسیه؟

   اخیــراً یــک مقــام ارشــد گــروه 7 اعــالم کــرده اســت کــه ایــن گــروه قصــد دارنــد تــا 5 دســامبر 2022، زمانــی کــه 
تحریم هــای اتحادیــه اروپــا مبنــی بــر ممنوعیــت واردات نفــت خــام روســیه از طریــق دریــا اعمــال می شــود، مکانیزمــی 

بــرای محدودکــردن قیمت هــا بــر صــادرات نفــت روســیه کــه بــه ســقف قیمــت موســوم شــده اعمــال کننــد.

   هــدف اولیــه ایــن اقــدام همســویی بــا زمانــی اســت کــه اتحادیــه اروپــا قبــاًل تعییــن کــرده اســت. گــروه 7 می کوشــد 
کــه هم راســتا بــا اتحادیــه اروپــا، مکانیســم ســقف قیمــت در همــان زمــان اجــرا  شــود. ایــن اقــدام عمدتــاً بــرای کاســتن 
ــد، طراحــی شــده اســت.  ــن اســتفاده می کن ــه اوکرای ــی تهاجــم خــود ب ــن مال ــرای تأمی ــی کــه مســکو ب ــد نفت از درآم
پیوســتن چیــن و هنــد، خریــداران بــزرگ نفــت روســیه بــرای موفقیــت ایــن اقــدام اهمیــت دارد. از همیــن رو تاکنــون 
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تالش هایــی بــرای اقنــاع چیــن و هنــد صورت گرفتــه اســت. ایــن دو کشــور در حــال حاضــر نفــت روســیه را بــا تخفیــف 
خریــداری می کننــد. حتــی دولــت بایــدن تهدیــد کــرده اســت کــه در صــورت خــودداری چیــن از اجــرای ســقف قیمتــی، 

شــرکت های چینــی خریــدار نفــت روســیه ممکــن اســت تحریــم شــوند. 

   گــروه 7 می خواهــد قیمــت نفــت خــام روســیه توســط خریــداران در ســطحی باالتــر از هزینه هــای تولیــد روســیه تعییــن 
ــر از قیمت هــای  ــا درعین حــال بســیار پایین ت ــد، ام ــد ایجــاد نمای ــرای ادامــه تولی ــن ب ــرای کرملی ــزه ای ب ــا انگی شــود ت
ــا اجرایی شــدن  ــم نشــود. ب ــن فراه ــدرت ماشــین جنگــی پوتی ــش ق ــرای افزای ــه ب ــا زمین ــازار باشــد ت ــی ب ــاالی فعل ب
تحریــم نفــت خــام اتحادیــه اروپــا در دســامبر، روســیه بــا انتخــاب ســختی بیــن موافقــت بــا کاهــش درآمــد و تــداوم 

صــادرات بــدون درآمــد مواجــه خواهــد شــد. 

   افــزون بــر ایــن روســیه بــرای فــروش نفــت خــام خــود در کشــورهای غیرغربــی نیــز مشــکل خواهــد داشــت. ایــن بدان 
علــت اســت کــه تحریم هــای اتحادیــه اروپــا، ممنوعیــت کلیــه خدمــات مالــی مرتبــط بــا تجــارت نفــت ایــن کشــور از 
ــه اســت. برخــی رســانه ها قیمــت  ــی محموله هــا و کشــتی ها را در نظــر گرفت ــن مال ــه بیمــه، بیمــه مجــدد و تأمی جمل
ــوز  ــن گــروه هن ــا ای ــد ام ــان کرده ان ــی پیشــنهادی از ســوی گــروه 7  بی ــوان ســقف قیمت ــا 60 دالر را به عن ــن 40 ت بی

قیمتــی را اعــالم نکــرده اســت.

ــت  ــا کاهــش صــادرات نف ــد ب ــد و معتقدن ــف کرده ان ــاک توصی ــت را خطرن ــقف قیم ــده س ــان، ای ــی از کارشناس    برخ
روســیه در پــی ایــن اقــدام، قیمــت نفــت می توانــد تــا 140 دالر افزایــش یابــد و مشــکالت اقتصــادی بســیار بیشــتری 
ــش  ــر از افزای ــر و متأث ــای اخی ــا در هفته ه ــه اروپ ــد. اتحادی ــاد نمای ــورها ایج ــیعی از کش ــف وس ــروه 7 و طی ــرای گ ب
ــورد  ــوز در م ــیه را کاهــش داد. هن ــت روس ــر صــادرات نف ــا ب ــی محدودیت ه ــرژی، برخ ــت ان ــورد امنی ــا در م نگرانی ه
توانایــی غــرب بــرای اعمــال ســقف قیمتــی، تردیدهایــی وجــود دارد. امــا  در صــورت اجرایی شــدن آن، اقتصــاد جهانــی 

بــا شــوکی تــازه مواجــه خواهــد شــد. 

تمرکز روسیه بر کریدور جدید تجاری 

   روســیه درحال توســعه زیرســاخت های مســیر قطــب شــمال خــود بــا مدرن ســازی زیرســاخت های بنــدری و 
کریدور هــای حمل ونقــل ریلــی و رودخانــه ای اســت. روســیه اخیــراً اعــالم کــرده اســت کــه جابه جایــی کاال از طریــق 
مســیر قطــب شــمال در نیمــه اول ســال جــاری، 5 درصــد بیشــتر از مدت مشــابه ســال 2021 بوده اســت. در ســال 2021، 
ــای  ــزان برنامه ریزی ه ــتر از می ــن بیش ــون ت ــه 2 میلی ــود ک ــن ب ــون ت ــیر  35 میلی ــن مس ــی کاال از ای ــزان جابه جای می
دولــت روســیه بــوده اســت. در ایــن راســتا مســیر تجــاری قطــب شــمال از یخ شــکن های هســته ای بیشــتری بهره منــد 
شــده و مجمــوع آنهــا بــه شــش فرونــد رســیده اســت. افــزون بــر ایــن، چهــار یخ شــکن دیگــر در پنــج ســال آینــده بــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــر طراح ــکن دیگ ــش یخ ش ــاخت ش ــرای س ــی ب ــد و برنامه های ــرداری می رس بهره ب
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   روســیه، مجموعــه اداری جدیــدی بــرای مدیریــت مســیر قطــب شــمال و ســازماندهی جابه جایــی محموله هــا ایجــاد 
خواهــد کــرد. بخشــی از تجــارت روســیه از جملــه صــادرات فلــزات و انــرژی بــه بــازار جهانــی و ترانزیــت کاال بیــن آســیا 
و اروپــا از طریــق مســیر قطــب شــمال انجــام می شــود. ایــن مســیر  بــه طــور کامــل در آب هــای ســرزمینی و منطقــه 
اقتصــادی انحصــاری روســیه واقــع شــده اســت کــه در بحبوحــه فشــار تحریم هــای خارجــی، زمانــی کــه زنجیره هــای 
تأمیــن مختــل می شــود، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. روســیه انتظــار دارد کــه جریــان نقل وانتقــال کاال در مســیر 

قطــب شــمال در ســال 2024 بــه 80 میلیــون تــن و تــا ســال 2030 بــه 200 میلیــون تــن افزایــش یابــد. 

احیای مسیر ریلی شانگهای به اروپا در امتداد جاده ابریشم 

   رســانه های چینــی از احیــای نقل وانتقــال ریلــی کاال از شــانگهای بــه اروپــا خبــر داده انــد. هفتــه گذشــته یــک قطــار 
ــه دلیــل  ــه مقصــد آلماتــی قزاقســتان حرکــت کــرد. ب ــا بیــش از 980 تــن کاال، از شــانگهای ب ــا ب ــاری چیــن - اروپ ب
همه گیــری کوویــد - 19 در ســال جــاری، شــانگهای بــه طــور موقــت خدمــات قطــار بــاری چیــن - اروپــا را کــه در مــاه 
مــه و در مواجهــه بــا تقاضــای شــدید شــرکت های تجــارت خارجــی ازســرگرفته شــد، بــه حالــت تعلیــق درآورد. در نیمــه 
اول ســال جــاری، 12 قطــار بــاری چیــن – اروپــا بــا TEU 1166 کاال بــا وزن محمولــه بیــش از 7234 تن بــه ارزش 293 
میلیــون یــوان )حــدود 43.5 میلیــون دالر( از شــانگهای بــه اروپــا  رفــت. شــانگهای اولیــن قطــار بــاری چیــن - اروپــای 

خــود را در ســپتامبر 2021 راه انــدازی کــرد.
   در حــال حاضــر، ایــن شــهر دارای 9 مســیر نقل وانتقــال کاالســت کــه بــه 13 شــهر در پنــج کشــور در امتــداد کمربنــد 
و جــاده می رســد. تاکنــون 35 قطــار بــاری چیــن - اروپــا بــا TEU 3438 کاال بــا وزن کل 23600 تــن بــه ارزش 1.024 

میلیــارد یــوان از مبــدأ شــانگهای بــه اروپــا، رفتــه اســت. 

خروج کامل فولکس واگن از روسیه

   رســانه های روســی از تصمیــم فولکس واگــن بــه خــروج کامــل از بــازار روســیه خبــر داده انــد. فولکس واگــن، دومیــن 
خودروســاز بــزرگ جهــان، تصمیــم بــه فــروش دارایی هــای خــود در روســیه را گرفتــه اســت و فعاالنــه بــه دنبــال خریــدار 
اســت. آســیا اوتــو قزاقســتان به عنــوان خریــدار بالقــوه تنهــا کارخانــه ایــن خودروســاز در روســیه ذکــر شــده اســت. آســیا 
ــد  ــی در اوایــل مــاه مــارس تولی ــد خودروهــای فولکس واگــن و اشــکودا را دارد. ایــن خودروســاز آلمان ــو مجــوز تولی اوت
ــه روســیه،  ــی علی ــالل در زنجیره هــای لجســتیکی در بحبوحــه تحریم هــای بین الملل ــل اخت ــه دلی خــود را در روســیه ب
متوقــف کــرد. افــزون بــر ایــن، واردات خــودرو و قطعــات یدکــی بــه روســیه را نیــز متوقــف کــرد. ایــن شــرکت همچنیــن 
ــه حالــت تعلیــق درآورد. خــط تولیــد فولکــس در روســیه دارای حداکثــر ظرفیــت  ــاژ خودروهــای تجــاری را نیــز ب مونت

تولیــد 225000 خــودرو در ســال اســت. 
ــا شــدت و گســتره تحریم هــای  ــرای شــرکت های خودروســاز محســوب می شــود. ام ــی ب ــازار نســبتاً بزرگ    روســیه ب
غــرب امــکان فعالیــت در ایــن بــازار را از شــرکت های غربــی گرفتــه اســت. شــرکت رنــوی فرانســه نیــز اخیــراً از زیــان 
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2 میلیــارد دالری در پیامــد خــروج از بــازار روســیه خبــر داده اســت. 

تحوالت منطقه ای

ترکیه پنجمین صادرکننده به بازار روسیه 

ــر  ــر داد. ب ــن  2022 خب ــاه ژوئ ــه روســیه در م ــه ب ــراً از افزایــش چشــمگیر صــادرات ترکی ــه اخی ــار ترکی    مؤسســه آم
اســاس ایــن گــزارش، صــادرات بــه روســیه 46 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش یافــت و بــه 791 
میلیــون دالر در مــاه گذشــته رســید و ایــن کشــور را از رتبــه دهــم در ســال 2021 بــه جایــگاه پنجمیــن تأمین کننــده 

بــزرگ کاالهــای وارداتــی روســیه ارتقــا داد.

ــوان "غیردوســت" شــناخته می شــوند  ــه به عن ــر از کشــورهایی ک    تحریم هــای غــرب باعــث شــده کــه مســکو کمت
و تمامــی کشــورهای غربــی در ایــن فهرســت قــرار می گیرنــد، واردات صــورت دهــد. از همیــن رو ترکیــه در رقابــت بــا 
صادرکننــدگان مهــم بــه بــازار روســیه همچــون ایتالیــا، لهســتان، ژاپــن، هلنــد، فرانســه و ایــاالت متحــده، مزیــت یافتــه 
ــد.  ــه 2022 بودن ــاه م ــیه در م ــدگان واردات روس ــن تأمین کنن ــتان، بزرگ تری ــان و قزاقس ــالروس، آلم ــن، ب ــت. چی اس

تحلیلگــران پیش بینــی می کننــد کــه ایــن کشــورها در آینــده نزدیــک، موقعیــت خــود را حفــظ خواهنــد کــرد.

   صــادرات میوه هــای ترکیــه ماننــد هلــو و گیــالس بــه روســیه در مــاه ژوئــن به شــدت افزایــش یافــت. صادرکننــدگان 
ــه 33 درصــد بیشــتر  ــد ک ــه روســیه صــادر کردن ــل ب ــوه و آجی ــون دالر می ــالدی، 168 میلی ــاه گذشــته می ــرک در م ت
ــن واردات  ــود. همچنی ــون دالر( ب ــی 2022 )72 میلی ــاه م ــتر از م ــر بیش ــون دالر( و دوبراب ــن 2021 )113 میلی از ژوئ
ماشــین آالت، تجهیــزات و قطعــات الکترونیکــی روســیه از ترکیــه نســبت بــه ماه هــای قبــل افزایــش قابل توجهــی یافتــه 
اســت. صــادرات ماشــین آالت از 73 میلیــون دالر در مــاه مــی بــه 102 میلیــون دالر در ژوئــن، تجهیــزات الکتریکــی از 
28 بــه 32 میلیــون دالر، خــودرو و قطعــات از 25 بــه 34 میلیــون دالر و محصــوالت پالســتیکی از 34 بــه 48 میلیــون 

دالر افزایــش یافــت.

   بــا وجــود ایــن در نیمــه اول ســال 2022، روســیه تنهــا 2.3٪ )یــا 2.9 میلیــارد دالر( از کل صــادرات ترکیــه )125.9 
میلیــارد دالر( را جــذب کــرده اســت. تمرکــز صادراتــی ترکیــه عمدتــًا بازارهــای ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا بــوده 
اســت. از دیگــر ســو در نیمــه نخســت ســال 2022، روســیه بــه منبــع اصلــی واردات ترکیــه تبدیــل شــد و واردات از ایــن 
کشــور  بــه رقــم بــه 27.7 میلیــارد دالر )16٪ از کل واردات ایــن کشــور( رســید. نفــت و گاز بیــش از 60 درصــد از مجموع 

واردات را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

موافقت نامه تجارت آزاد بریتانیا و شورای همکاری خلیج فارس در 2023

ــی کــردن موافقت نامــه تجــارت آزاد  ــارس از نهای ــا و برخــی از کشــورهای شــورای همــکاری خلیج ف    مقامــات بریتانی
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میــان دو طــرف در 2023، خبــر داده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز مذاکــرات بــرای رســیدن بــه چنیــن توافقــی 
آغــاز نشــده اســت. دو طــرف، زمــان آغــاز مذاکــرات را تــا پایــان تابســتان 2022، پیش بینــی کرده انــد. از منظــر مقامــات 
دو طــرف، مذاکــرات چنــدان طوالنــی و چالش برانگیــز نخواهــد بــود و انتظــار مــی رود ظــرف یــک ســال آتــی بــه توافــق 

ختــم شــود.

   بریتانیــا  علی رغــم کوشــش های فــراوان، از زمــان خــروج از اتحادیــه اروپــا در ســال 2020، تنهــا ســه قــرارداد تجــارت 
ــر،  ــال حاض ــارس در ح ــکاری خلیج ف ــورای هم ــت. ش ــرده اس ــل ک ــن تکمی ــد و ژاپ ــترالیا، نیوزلن ــا اس آزاد )FTA( را ب
ــا شــورای  ــد، تجــارت ب ــق تجــاری جدی ــدوار اســت، تواف ــا امی ــا اســت. بریتانی ــی بریتانی ــزرگ صادرات ــازار ب ــن ب هفتمی
همــکاری را حداقــل 60 درصــد در ســال افزایــش دهــد. توافــق احتمالــی تجــارت آزاد، تعرفه هــای صــادرات مــواد غذایــی 
ــد.  ــذف می کن ــا ح ــد ی ــش می ده ــارس را کاه ــکاری خلیج ف ــورای هم ــو ش ــورهای عض ــه کش ــا ب ــیدنی بریتانی و نوش
نرخ هــای فعلــی از 5 تــا 25 درصــد در محصــوالت مختلــف، متغیــر اســت. کشــورهای شــورای همــکاری خلیج فــارس، 
حــدود 85 درصــد مــواد غذایــی خــود را وارد می کننــد. تقریبــاً تمــام برنــج مصرفــی در ایــن منطقــه و همچنیــن حــدود 

93 درصــد غــالت، تقریبــاً 62 درصــد گوشــت و 56 درصــد ســبزیجات، وارداتــی اســت.

   یکــی دیگــر از حوزه هایــی کــه انتظــار مــی رود ایــن توافــق تأثیــر قابل توجهــی بــر آن داشــته باشــد، حــوزه انرژی هــای 
ــده نمی شــود،  ــرارداد گنجان ــن ق ــارس احتمــااًل در ای ــر اســت. تجــارت نفــت و گاز شــورای همــکاری خلیج ف تجدیدپذی
امــا انتظــار مــی رود توافــق بــه کشــورهای حــوزه خلیج فــارس کمــک کنــد تــا بــا همــکاری بریتانیــا، ســبد انــرژی خــود 
را متنــوع کــرده و وابســتگی بــه هیدروکربن هــا کاهــش دهنــد. کشــورهای حــوزه خلیج فــارس، اهــداف بلندپروازانــه ای 
ــع  ــرق از مناب ــد 30 درصــد ب ــال، عمــان تولی ــد. به عنوان مث ــف کرده ان ــر تعری در راســتای توســعه انرژی هــای تجدیدپذی

تجدیدپذیــر تــا ســال 2030 را هدف گــذاری کــرده اســت.

ــود  ــود و بهب ــاری خ ــرکای تج ــه ش ــیدن ب ــوع بخش ــال تن ــه دنب ــارس ب ــکاری خلیج ف ــورای هم ــر کالن، ش در تصوی
موقعیــت خــود در تجــارت جهانــی اســت. ایــن شــورا عــالوه بــر قراردادهــای تجــارت آزاد موجــود بــا نیوزلنــد، ســنگاپور و 
کشــورهای منطقــه تجــارت آزاد اروپــا ماننــد ایســلند، لیختن اشــتاین، نــروژ و ســوئیس و شــورای همــکاری خلیج فــارس 
ــا، ژاپــن، چیــن، کــره جنوبــی، اســترالیا،  ــا اتحادیــه اروپ ــرای انعقــاد موافقت نامه هــای تجــارت آزاد ب در حــال مذاکــره ب

پاکســتان، هنــد ترکیــه و کشــورهای عضــو مرکوســور اســت.

توافق تجاری جدید پاکستان و ترکیه 

   اخیــراً کابینــه پاکســتان، توافــق تســهیل تجــارت کاالیــی کــه بــا ترکیــه منعقــد شــده بــود را تصویــب کــرد و راه را 
ــن دو  ــره بی ــس از 14 دور مذاک ــی پ ــه تجــارت کاالی ــرد. توافقنام ــوار ک ــده هم ــای آین ــرای اجرایی شــدن آن در ماه ه ب
کشــور، در ســفر اخیــر شــهباز شــریف بــه آنــکارا منعقــد شــده بــود. بــر اســاس ایــن قــرارداد، ترکیــه بــرای 261 کــد 
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کاالیــی تعرفــه صفــر فــوری را اعمــال خواهــد کــرد و بــرای 123 کــد کاالیــی بــه پاکســتان امتیــاز می دهــد. اســالم آباد 
نیــز بــه نوبــه خــود امتیــازات تعرفــه ای در 130 کــد کاالیــی را بــه ترکیــه خواهــد داد. ایــن اقــالم شــامل محصــوالت 
هشــت بخــش عمــده از جملــه کشــاورزی، مــواد شــیمیایی، چــرم، پالســتیک، الســتیک و صنایــع فلــزی اســت. ایــن 
قــرارداد از تالش هــای کشــورها بــرای تســهیل »دسترســی بهتــر بــه خدمــات و بخش هــای ســرمایه گذاری یکدیگــر« 
حمایــت می کنــد و بــه آنهــا کمــک می کنــد تــا بــه هــدف افزایــش تجــارت دوجانبــه تــا ســقف 5 میلیــارد دالر دســت 

یابنــد.

   شــریف در جریــان ســفر خــود بــه آنــکارا، تجــارت پاکســتان بــا ترکیــه را "ناکافــی" خوانــد. از دیگــر ســو اردوغــان 
اعــالم کــرد کــه دو طــرف  بــرای افزایــش تجــارت دوجانبــه بــه 5 میلیــارد دالر در ســه ســال آینــده توافــق کرده انــد. 
تجــارت دوجانبــه طــی ســال های اخیــر در حــال افزایــش بــوده اســت. حجــم تجــارت دو کشــور در ســال مالــی 2021-

2022 بــه 882 میلیــون دالر رســید کــه 17.8 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته افزایش یافتــه اســت. در  
ایــن مــدت صــادرات پاکســتان بــه ترکیــه 33.6 درصــد افزایــش یافــت.

مخالفت هند با حضور کشورهای ثالث در کریدور اقتصادی چین - پاکستان 

ــدور  ــه کری ــث ب ــورهای ثال ــتن کش ــورد پیوس ــن، در م ــم چی ــروژه ابریش ــگا پ ــف م ــور مخال ــن کش ــد، مهم تری    هن
ــت.  ــدار داده اس ــود، هش ــوب می ش ــم محس ــروژه ابریش ــگا پ ــای م ــه از زیرمجموعه ه ــتان ک ــن - پاکس ــادی چی اقتص
ــر  ــراً بیانیــه ای دراین خصــوص صــادر کــرده و اعــالم کــرده اســت کــه گزارش هایــی مبنــی ب وزارت امــور خارجــه اخی
ــا کریــدور اقتصــادی چیــن - پاکســتان دیــده شــده اســت.  تشــویق مشــارکت ســایر کشــورها در پروژه هــای مرتبــط ب
ــول اســت. وزارت خارجــه  ــه و غیرقابل قب ــی، ناعادالن ــًا غیرقانون ــی ذات ــن فعالیت های ــد کــرده اســت کــه چنی ــد تأکی هن
هنــد پــا را فراتــر گذاشــته و گفتــه اســت کــه هرگونــه اقــدام هــر یــک از طرفیــن در ایــن زمینــه نقــض مســتقیم حاکمیت 

ملــی و تمامیــت ارضــی هنــد اســت.
ــد  ــور می کن ــالف عب ــورد اخت ــرزمین های م ــه از س ــل آنک ــه دلی ــتان را ب ــن - پاکس ــادی چی ــدور اقتص ــد، کری    هن
ــورهای  ــیده اند کش ــن کوش ــتان و چی ــر پاکس ــای اخی ــد. در ماه ه ــود می دان ــرزمینی خ ــت س ــض حاکمی ــوان نق به عن
مختلفــی از جملــه افغانســتان و ترکیــه را بــه ایــن کریــدور پیونــد زننــد. هشــدار هنــد می توانــد بــر مشــارکت کشــورهای 

ثالــث، تأثیــر منفــی بگــذارد. 

توافق مصر، بحرین، امارات و اردن بر سر اجرای 12 پروژه 

   اخیــراً وزرای تجــارت و صنعــت مصــر، امــارات متحــده عربــی، اردن و بحریــن در چارچــوب طــرح مشــارکت صنعتــی 
ــد. اواخــر مــاه  ــروژه اولویــت دار را تعریــف کردن ــد، 12 پ ــر ســر آن توافــق کردن کــه چهــار کشــور در مــاه مــه 2022 ب
مــه، مصــر، اردن و امــارات متحــده عربــی "مشــارکت صنعتــی بــرای توســعه اقتصــادی پایــدار" را امضــا کردنــد کــه بــر 
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اســاس آن شــرکت هلدینــگ توســعه ابوظبــی یــک صنــدوق ســرمایه گذاری 10 میلیــارد دالری را بــرای تأمیــن مالــی 
ــق اعضــا اختصــاص داد. ــورد تواف پروژه هــای م

ــتوار  ــورها اس ــن کش ــادی ای ــت اقتص ــدی امنی ــای کلی ــر در حوزه ه ــع رقابت پذی ــعه صنای ــر توس ــارکت ب ــن مش    ای
ــدار ملحــق شــده اســت. نخســت وزیر مصــر  ــرای رشــد اقتصــادی پای ــی ب ــه مشــارکت صنعت ــراً ب ــن اخی اســت. بحری
در پایــان ایــن اجــالس اعــالم کــرد کــه او و وزرا در مــورد اجرایی شــدن 12 پــروژه از 26 پــروژه ای کــه مــورد بررســی 
ــای  ــا در حوزه ه ــن پروژه ه ــد. ای ــا ش ــایر پروژه ه ــریع س ــی س ــتار بررس ــیده اند و خواس ــق رس ــه تواف ــد، ب ــرار گرفته ان ق

ــود. ــی می ش ــیمی اجرای ــی و پتروش ــواد معدن ــاجی، م ــازی، نس ــاورزی، داروس کش

امتیاز تجاری چین به طالبان 

   وزیــر امــور خارجــه چیــن در دیــدار بــا وزیــر خارجــه دولــت طالبــان از موافقــت ایــن کشــور بــا اعمــال معافیــت گمرکــی 
گســترده بــر صــادرات افغانســتان بــه چیــن خبــر داد. در ایــن قالــب تعرفــه 98 درصــد از صــادرات افغانســتان بــه چیــن 
ــای  ــه بازاره ــرای دسترســی ب ــرار دارد به شــدت ب ــی ق ــای بین الملل ــه تحــت تحریم ه ــان ک ــد. طالب ــد ش ــذف خواه ح
ــی کــه تحــت تحریم هــای  ــه دولت ــازی ب ــن امتی ــه چنی ــد. ارائ ــالش می کن ــن ت ــزرگ چی ــازار ب ــژه ب ــی و به وی بین الملل
ــی  ــرای نقش آفرین ــن ب ــش چی ــه افزای ــه رو ب ــد نشــانه ای از عالق ــل اســت و می توان ــرار دارد، قابل تأم ــل ق ســازمان مل

در اقتصــاد افغانســتان باشــد.

داده های تازه

رشد 12 درصدی تولید ناخالص داخلی عربستان 

ــد ناخالــص داخلــی واقعــی ایــن کشــور در ســه ماهه دوم ســال     اداره آمــار عربســتان ســعودی اعــالم کــرد کــه تولی
ــاً ناشــی  ــن رشــد چشــمگیر، عمدت ــه اســت. ای ــه ســه ماهه دوم ســال 2021، 11.8 درصــد افزایش یافت 2022 نســبت ب
ــد  ــن دوره 5.4 درص ــی در ای ــای غیرنفت ــت. بخش ه ــد اس ــزان 23.1 درص ــه می ــی ب ــش نفت ــه بخ ــش قابل توج از افزای
ــی واقعــی 1.8  ــص داخل ــد ناخال ــه اســت. در ســه ماهه دوم ســال 2022، تولی ــی 2.2 درصــد افزایش یافت و خدمــات دولت
درصــد نســبت بــه ســه ماهه اول همیــن ســال افزایــش یافــت. همچنیــن صنــدوق بین المللــی پــول پیش بینــی کــرده 
اســت کــه اقتصــاد عربســتان در ســال جــاری 7.6 درصــد و در ســال 2023 رشــد 3.7 درصــدی خواهــد داشــت. مؤسســه 
ــرخ متوســط  ــا ن ــا 2026 ب ــرآورد نمــوده اســت کــه اقتصــاد عربســتان ســعودی طــی ســال های 2022 ت ــز ب ــز نی مودی

حــدود 3.9 درصــد رشــد کنــد.

ترافیک کانال سوئز در اوج 

رئیــس اداره کانــال ســوئز )SCA( اخیــرا از شکســته شــدن رکــورد تاریخــی عبــور کشــتی هــا از ایــن کانــال خبــر داد. 89  
فرونــد کشــتی بــا مجمــوع تنــاژ خالــص 5.2 میلیــون تــن در روز شــنبه ششــم اگوســت 2022 از کانــال ســوئز مصــر در 
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هــر دو جهــت عبــور کردنــد کــه باالتریــن نــرخ تــردد روزانــه در تاریــخ آبــراه بیــن المللــی اســت. در ایــن روز 44 فرونــد 
کشــتی از شــمال بــا تنــاژ خالــص ســه میلیــون تــن و 45 کشــتی از جنــوب بــا تنــاژ خالــص 2.2 میلیــون تــن  از ایــن 
آبــراه عبــور کردنــد. جنــگ اوکرایــن و تغییــر در ژئوپلیتیــک انــرژی از مهمتریــن دالیــل اوج گیــری ترافیــک در کانــال 

ســوئز محســوب مــی شــود. کانــال ســوئز از منابــع عمــده درآمدهــای ارزی اقتصــاد بحــران زده مصــر اســت. 

جنگ اوکراین و کسری تجاری کشورهای کم درآمد

   آنکتــاد در گــزارش تــازه ای کــه در مــورد آثــار جنــگ اوکرایــن بــر اقتصــاد جهانــی منتشــر کــرده اســت، داده هــای 
قابــل تأملــی ارائــه داده اســت. نمــودار ذیــل بخشــی از ایــن داده هاســت کــه نشــان می دهــد جنــگ چگونــه بــه کســری 
ــن زده  ــی دام ــذای واردات ــت ســوخت و غ ــن قیم ــل باالرفت ــه دلی ــژه ب ــد، به وی ــار کشــورهای کم درآم تجــاری  فاجعه ب

اســت. 
نمودار 1- آثار جنگ اوکراین بر کسری تجاری کشورهای کم درآمد در حوزه واردات سوخت، مواد غذایی و کودهای 

شیمیایی 


