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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 ــته تحری ــه رش ــه    ای ب ــی و منطق ــه جهان در دوالی

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

توافق احیای کریدور غالت چگونه اجرایی می شود؟ 

ــر اقتصــاد جهانــی، بحــران فزاینــده غذایــی اســت. از همیــن رو در ماه هــای     یکــی از پیامدهــای جنــگ اوکرایــن ب
اخیــر تاش هایــی بــرای احیــای کریــدور غــات و بازگشــایی بنــادر اوکرایــن، صادرکننــده مهــم غــات بــا محوریــت 
ســازمان ملــل صــورت گرفــت. هفتــه گذشــته ایــن تاش هــا بــه ثمــر نشســت. روســیه، اوکرایــن، ترکیــه و ســازمان 
ملــل متحــد توافقنامــه ای امضــا کردنــد تــا صــادرات غــات و کــود اوکراینــی را از بنــادر دریــای ســیاه احیــا کننــد و بــه 

کاهــش بحــران غذایــی فزاینــده ای کــه پــس از جنــگ بدتــر شــده اســت، کمــک کننــد. 
   مذاکــرات بــرای نیــل بــه ایــن توافــق در مــاه آوریــل زمانــی آغــاز شــد کــه آنتونیــو گوتــرش، دبیــرکل ســازمان ملــل، 
ــن  ــر زلنســکی روســای جمهــور روســیه و اوکرای ــر پوتیــن و والدیمی ــا والدیمی ــه ب ــده را در دیدارهــای جداگان ــن ای ای

ــود. ــری می ش ــی پیگی ــه و کوتاه مدت ــداف واقع گرایان ــق اه ــن تواف ــب ای ــرد. در قال مطــرح ک
ــش داده  ــات را به شــدت افزای ــرده و قیمــت غ ــف ک ــا را متوق ــق دری ــن از طری ــه، صــادرات اوکرای ــگ پنج ماه    جن
ــود  ــردان، ک ــن آفتاب گ ــدم، روغ ــق بیشــتر گن ــا تزری ــری از قحطــی ب ــه جلوگی ــرارداد کمــک ب ــن ق ــدف ای اســت. ه
ــن  ــت ای ــش قیم ــی کاه ــتانه و اندک ــای بشردوس ــرای نیازه ــه ب ــی از جمل ــای جهان ــه بازاره ــوالت ب ــایر محص و س
ــوان  ــاه( را به عن ــر م ــن در ه ــون ت ــگ )5 میلی ــل از جن ــای ســطح صــادرات قب ــق احی ــن تواف محصــوالت  اســت. ای

هــدف تعییــن کــرده اســت.
   بــر مبنــای آمارهــای برنامــه جهانــی غــذای ســازمان ملــل حــدود 47 میلیــون نفــر بــه دلیــل وقــوع جنــگ و کمبــود 
ــل از فصــل  ــود را قب ــیلوهای خ ــد س ــن بای ــن، اوکرای ــر ای ــزون ب ــده اند. اف ــاد" ش ــار "گرســنگی ح ــی دچ ــواد غذای م
ــد محصــوالت  ــی، از کاهــش  تولی ــازار جهان ــه ب ــود شــیمیایی بیشــتر ب ــا صــادرات ک ــد و ب ــی کن ــی خال برداشــت آت
کشــاورزی در برداشــت های آینــده جلوگیــری کنــد. همچنیــن ســازمان ملــل متحــد و روســیه یادداشــت تفاهمــی امضــا 
ــاورزی  ــوالت کش ــایر محص ــود و س ــع ک ــی بامان ــود دسترس ــد می ش ــل متعه ــازمان مل ــب آن س ــه به موج ــد ک کردن

روســیه بــه بازارهــای جهانــی را تســهیل کنــد. 
   ایــن قــرارداد بــرای 120 روز اعتبــار دارد و ســازمان ملــل انتظــار دارد کــه آن را تمدیــد کنــد، مگــر اینکــه جنــگ تــا 
آن زمــان بــه پایــان برســد. قــرار اســت فــوراً کار بــرای ایجــاد تیم هــای بازرســی و تشــکیل یــک مرکــز هماهنگــی 
مشــترک )JCC( در اســتانبول بــا نظــارت اعضــای هــر چهــار طــرف توافــق آغــاز شــود. بنــادر اوکرایــن بــه حــدود 10 
ــد.  ــا کنن ــا را جابه ج ــا کشــتی ها محموله ه ــه طــول می کشــد ت ــد هفت ــن رو چن ــاده شــوند و ازای ــا آم ــد ت ــاز دارن روز نی

ایــن قــرارداد، عبــور و مــرور ایمــن بــه داخــل و خــارج از اودســا و دو بنــدر دیگــر اوکرایــن را تضمیــن می کنــد.
   اوکرایــن آب هــای ســرزمینی خــود را به عنــوان بخشــی از اســتراتژی دفاعــی مین گــذاری کــرده اســت. بــرای غلبــه 
ــت  ــرزمینی هدای ــای س ــن در آب ه ــای ام ــداد کانال ه ــن کشــتی ها را در امت ــی اوکرای ــروی دریای ــش، نی ــن چال ــر ای ب
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می کننــد و در صــورت نیــاز یــک کشــتی میــن روب در دســترس اســت. ایــن کشــتی ها تحــت نظــارت JCC، ســپس 
از دریــای ســیاه بــه تنگــه بســفر ترکیــه و بــه بازارهــای جهانــی می رونــد. همــه طرف هــا توافــق کرده انــد کــه هیــچ 
 JCC ــه ــرد و در صــورت مشــاهده فعالیــت ممنوعــه، »حل وفصــل آن« وظیف ــن نهادهــا صــورت نگی ــه ای ــه ای ب حمل
خواهــد بــود. مرکــز هماهنگــی مشــترک )JCC( در اســتانبول کــه در تنگــه بســفر قــرار دارد، تمــام حــرکات کشــتی ها 
ــق شــده  ــک کشــتی از کانال هــای تواف ــال ی ــرای مث ــا ب ــه آی ــرد ک ــم می گی ــد و تصمی ــرل می کن و بازرســی ها را کنت
در دریــای ســیاه گذشــته اســت یــا خیــر؟ ایــن مرکــز توســط مقامــات ســازمان ملــل و احتمــااًل مقامــات نظامــی از ســه 

کشــور درگیــر در توافــق تشــکیل خواهــد شــد.
ــه  ــد، هم ــل می دهن ــن تحوی ــه اوکرای ــاح ب ــه س ــتی هایی ک ــاره کش ــیه درب ــای روس ــه نگرانی ه ــخ ب    در پاس
 JCC ــا نمایندگانــی از همــه طرف هــای توافــق و نظــارت بــر کشــتی های بازگشــتی در بنــادر ترکیــه توســط تیمــی ب

ــد. ــی می کنن ــن بازرس ــه اوکرای ــت ب ــل از بازگش ــتی را قب ــه  کش ــا محمول ــن تیم ه ــد. ای ــد ش ــی خواهن بازرس
ــاه را صــرف  ــش از دو م ــل متحــد بی ــی شــرکت های بیمــه کشــتی، ســازمان مل ــع نگران ــرای رف    در حــوزه بیمــه ب
مذاکــره بــا ایــن بخــش کــرد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه ایــن طــرح از نظــر تجــاری قابــل دوام اســت و منجــر بــه 
ــوردی بخــش خصوصــی را  ــی دریان ــازمان بین الملل ــد. س ــد ش ــی  نخواه ــای غرب مجــازات شــرکت ها توســط دولت ه
ــه  ــه  ب ــد ک ــی صــادر کرده ان ــی بیانیه های ــای غرب ــرده اســت و دولت ه ــرارداد ک ــن ق ــش در ای ــای نق ــه ایف تشــویق ب

ــد.  ــان می ده ــکو اطمین ــای مس ــض تحریم ه ــدم نق ــورد ع ــرکت ها در م ش
   اوکرایــن در ســال 2021، 10 درصــد از صــادرات جهانــی غــات را بــه خــود اختصــاص داد. ایــن حجــم بــرای امنیــت 
غذایــی کشــورهای درحال توســعه بســیار مهــم اســت. بــر مبنــای گزارش هــای دولــت اوکرایــن، صــادرات غــات ایــن 
کشــور تنهــا در مــاه ژوئــن 55 درصــد نســبت بــه ســال قبــل کاهــش یافــت و بــه 777000 تــن رســید. ســازمان خواربــار 
ــد کــه در حــال حاضــر حداقــل 20 میلیــون تــن غــات در اوکرایــن  ــو( تخمیــن می زن و کشــاورزی ملــل متحــد )فائ
ــر  ــر در سراس ــون نف ــل 18 میلی ــه حداق ــد ک ــو می گوی ــوند، فائ ــادر نش ــا ص ــن محموله ه ــر ای ــت. اگ ــده اس معطل مان

جهــان بــا کمبــود مــواد غذایــی مواجــه خواهنــد شــد.
   بــر مبنــای آمارهــای ســازمان تجــارت جهانــی، واردات مــواد غذایــی از منطقــه دریــای ســیاه بــرای امنیــت غذایــی 35 
کشــور آفریقایــی کــه 90 درصــد غــات موردنیــاز خــود را از ایــن منطقــه دریافــت می کننــد، حیاتــی اســت. کشــورهای 
ــه  ــه واردکننــدگان عمــده غــات اوکرایــن هســتند. در ســال 2020، عمــده غــات اوکرایــن ب ــز از جمل ــه نی خاورمیان

مصــر، اندونــزی، پاکســتان، بنــگادش و لبنــان صــادر شــد. 

نگرانی آمریکا از ژئوپلیتیک شدن تجارت جهانی 

   وزیــر خزانــه داری آمریــکا در خــال ســفر 11 روزه بــه آســیا - پاســیفیک خواســتار روابــط تجــاری عمیق تــر میــان 
ــن و  ــه« چی ــای تجــاری ناعادالن ــردن »روش ه ــورم و خنثی ک ــا ت ــارزه ب ــن، مب ــره تأمی ــت زنجی ــرای تقوی متحــدان ب
تاش هــای چیــن بــرای تســلط بــر بازارهــای کلیــدی مــواد خــام و فنــاوری پیشــرفته شــد. او تأکیــد کــرده اســت کــه 



8 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

»مــا نمی توانیــم بــه کشــورهایی ماننــد چیــن اجــازه دهیــم کــه از موقعیــت خــود در بــازار در مــواد خــام، فنــاوری یــا 
محصــوالت کلیــدی بــرای مختــل کــردن اقتصــاد مــا و اعمــال اهرم هــای ژئوپلیتیکــی اســتفاده کننــد«.

ــه زنجیره هــای  ــوع بخشــیدن ب ــر تن ــد ب ــش بای ــن کشــور و متحدان ــد کــرده کــه ای ــکا تأکی ــه داری آمری ــر خزان    وزی
ــری اقتصــادی و کاهــش  ــت انعطاف پذی ــاد، تقوی ــورد اعتم ــر شــرکای تجــاری م ــه بیشــتر ب ــرای تکی ــود ب ــن خ تأمی
ــا یکپارچگــی اقتصــادی  ــی، رشــد بهــره وری را همــراه ب ــن کار پویای ــد. از منظــر وی انجــام ای ریســک ها تمرکــز کنن
ــر افزایــش قیمت هــای  ــاالت متحــده و متحدیــن در براب ــه محافظــت از شــهروندان ای حفــظ می کنــد و درعین حــال ب

ــد. ــک می کن ــی کم ــرات ژئوپلیتیک ــی از خط ناش
ــده  ــک تأمین کنن ــوان ی ــن به عن ــه چی ــود ب ــد خ ــش از ح ــتگی بی ــه وابس ــان دادن ب ــرای پای ــی ب ــای غرب    قدرت ه
ــن  ــای تأمی ــکنندگی زنجیره ه ــه ش ــد - 19 ک ــری کووی ــروع همه گی ــان ش ــی، از زم ــای جهان ــدی در زنجیره ه کلی
ــی را در  ــود، اقدامات ــور نم ــدی را متبل ــای کلی ــی در بخش ه ــای داخل ــکاف های ظرفیت ه ــرد و ش ــکار ک ــی را آش جهان

ــد. ــاز کرده ان ــر آغ ــن و انعطاف پذی ــن ام ــای تأمی ــتراتژی کان زنجیره ه ــب اس قال
   در ایــن راســتا وزیــر خزانــه داری آمریــکا نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده و گفتــه اســت کــه همه گیــری کرونــا و 
جنــگ روســیه در اوکرایــن، لــزوم رســیدگی بــه آســیب پذیری های زنجیــره تأمیــن و تــاش بــرای کاهــش مشــکات 
و کمبودهایــی کــه قیمت هــا را در سراســر جهــان افزایــش داده اســت، به وضــوح نشــان می دهــد. اســتقرار بخش هــای 
ــژه در حــوزه کاالهــای کلیــدی همچــون دارو و نیمه رســاناها در کشــورهای متحــد  کلیــدی زنجیره هــای تأمیــن به وی
ایــاالت متحــده یــا در ســرزمین ایــاالت متحــده در کانــون اســتراتژی کان جدیــد دیپلماســی اقتصــادی آمریــکا قــرار 
ــده در  ــاالت متح ــی در ای ــای الکتریک ــوزه باتری ه ــی در ح ــره ای و ژاپن ــرکت های ک ــترده ش ــرمایه گذاری گس دارد. س

ماه هــای اخیــر، نخســتین نشــانه اجرایی شــدن تدریجــی ایــن اســتراتژی اســت. 

چین در پی مسیرهای جایگزین برای راه ابریشم 

ــل کاال از  ــیر حمل ونق ــای مس ــت جایگزین ه ــرای تثبی ــود ب ــش های خ ــر کوش ــر ب ــای اخی ــن در هفته ه ــت چی    دول
طریــق روســیه بــه اروپــا افــزوده اســت. جنــگ اوکرایــن بــر خــاف تصــور رایــج، بــرای چیــن، یکســره بــرد نبوده اســت. 
ــز مواجــه شــده اســت. یکــی از چالش هــای اقتصــادی  ــا چالش هــای مهمــی نی ــگ ب ــن جن ــد ای ــن کشــور در پیام ای
مهــم چیــن، ازبین رفتــن کریــدور کلیــدی مســیر خشــکی راه ابریشــم اســت کــه از مســیر روســیه و اوکرایــن چیــن را 

ــا متصــل می کــرد. ــازار اروپ ــه ب ب
ــرکت های  ــرای ش ــی ب ــیر ترجیح ــر، مس ــای پایین ت ــر و هزینه ه ــی کمت ــع گمرک ــل موان ــه دلی ــیه ب ــیر روس    مس
ــد از  ــرق و 82 درص ــه ش ــرب ب ــک غ ــد از ترافی ــه ۶8 درص ــه ای ک ــود به گون ــرکت ها ب ــایر ش ــی و س ــل چین حمل ونق
ترافیــک شــرق بــه غــرب را در ســال 2021 بیــن چیــن و اتحادیــه اروپــا بــه خــود اختصــاص داد امــا تحریم هــای غــرب 
علیــه روســیه و تــداوم جنــگ، ایــن مســیر را بــا بن بســت مواجــه کــرد. شــرایط تحریمــی به گونــه ای اســت کــه حتــی 
راه آهــن روســیه نیــز تحریــم شــده اســت و همســایگان اروپایــی روســیه مســیرهای حمــل  و نقلــی را بــه روی ایــن 
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ــته اند.  ــور بس کش
   بــا مســدود شــدن ایــن مســیر، چیــن، در ماه هــای اخیــر به شــدت بــه دنبــال مســیرهای جایگزیــن اســت. جایگزیــن 
اصلــی، شــبکه تقریبــًا ۶500 کیلومتــری جاده هــا، راه آهن هــا و بنــادر اســت کــه در سراســر قزاقســتان، دریــای خــزر، 
آذربایجــان، گرجســتان، ترکیــه و اروپــا بــه نــام مســیر حمل ونقــل بین المللــی ترانــس خــزر یــا کریــدور میانــی امتــداد 
دارد. بــر اســاس برخــی برآوردهــا انتظــار مــی رود جابه جایــی محموله هــا در سراســر آســیای مرکــزی و قفقــاز در ســال 

2022 بــه 3.2 میلیــون تــن برســد کــه رشــدی ۶ برابــری نســبت بــه ســال قبــل دارد. 
   دولت هــای آســیای مرکــزی و قفقــاز بــرای جایگزینــی روســیه در مســیر جــاده ابریشــم به شــدت تــاش می کننــد. 
ــت  ــرکت ها و دول ــا ش ــر و ب ــه یکدیگ ــه ب ــن منطق ــای ای ــان دولت ه ــادی می ــای زی ــر، موافقت نامه ه ــای اخی در ماه ه
ــق  ــک تواف ــوالی 2022 ی ــتان در ج ــتان و گرجس ــه ازبکس ــران خارج ــال وزی ــوان  مث ــت. به عن ــده اس ــن امضــا ش چی
همــکاری دو ســاله را امضــا کردنــد تــا زیرســاخت های حمل ونقــل را بهبــود بخشــند و توســعه دهنــد و از ایــن طریــق 

ــا نقش آفرینــی نماینــد. در انتقــال کاالهــا بیــن چیــن و اروپ
   رقابــت ایــن کشــورها بــا یکدیگــر احتمــااًل در ماه هــای پیــش رو تشــدید خواهــد شــد. ایــران، یکــی از مســیرهای 
کلیــدی دسترســی چیــن بــه بازارهــای اروپایــی اســت. کریــدور چیــن - غــرب آســیا - مدیترانــه کــه از ایــران عبــور 
می کنــد و یکــی از کریدورهــای چهارگانــه مــگا پــروژه ابریشــم اســت، اکنــون شــانس عملیاتــی شــدن دارد. روابــط رو 
بــه گســترش ایــران و ترکمنســتان از یــک ســو و اشــتیاق ترکیــه بــرای نقش آفرینــی در مســیر جنوبــی جــاده ابریشــم 

شــانس عملیاتــی شــدن ایــن مســیر را افزایــش می دهــد. 
نقشه 1- ابتکار کمربند و راه و تجارت بین    المللی چین
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تحریم های جدید بریتانیا علیه روسیه 

   اخیــراً وزارت تجــارت خارجــی بریتانیــا اعــام کــرد کــه لنــدن نفــت و زغال ســنگ را بــه فهرســت واردات ممنوعــه 
ــای  ــنگ و فرآورده ه ــی، زغال س ــای نفت ــت و فرآورده ه ــه واردات نف ــن اصاحی ــت. ای ــرده اس ــه ک ــیه اضاف از روس
زغال ســنگ و طــا و همچنیــن تحصیــل، عرضــه و تحویــل مســتقیم یــا غیرمســتقیم ایــن کاالهــا را ممنــوع می کنــد. 
ــوع  ــا را ممن ــن کااله ــه ای ــوط ب ــی مرب ــات بازاریاب ــی و وجــوه و خدم ــات مال ــی، خدم ــه کمک هــای فن ــن ارائ همچنی

می کنــد.
ــا آغــاز ممنوعیــت واردات زغال ســنگ روســیه      ممنوعیــت واردات زغال ســنگ از روســیه از 10 آگوســت هم زمــان ب
ــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد.  ــت از 31 دســامبر ب ــت واردات نف ــا اعمــال خواهــد شــد. ممنوعی ــه اروپ توســط اتحادی
عــاوه بــر ایــن، ممنوعیــت اعــام شــده قبلــی بــر واردات طــای روســیه بــه بریتانیــا از روز پنجشــنبه 21 ژوئیــه بــه 
ــر اســاس داده هــای برخــی رســانه ها، در ســال 2021، بریتانیــا 2۶7 میلیــون دالر زغال ســنگ و  اجــرا گذاشــته شــد. ب
ــارد دالر طــا از  ــارد دالر محصــوالت نفتــی و 15 میلی ــارد دالر نفــت خــام، 3 میلی محصــوالت زغال ســنگ، 1.4 میلی

روســیه وارد کــرده اســت. 
ــرار خواهــد داد  ــر ق ــا از روســیه را تحت تأثی ــن کاالهــای روســی، 80 درصــد از کل واردات بریتانی ــم کامــل ای    تحری
ــود. بااین حــال، لنــدن هنــوز لیســت کامــل کدهــای محصــوالت  ــارد دالر ب ــر 24.9 میلی ــغ ب کــه در ســال گذشــته بال
روســیه را کــه ورود آنهــا بــه ایــن کشــور ممنــوع می شــود، منتشــر نکــرده اســت. در مــاه آوریــل، دولــت بریتانیــا واردات 
نقــره و خاویــار از روســیه و همچنیــن آهــن و فــوالد را ممنــوع کــرد. ســپس لنــدن تحریم هــا را بــر واردات و صــادرات 
روســیه در پایــان ژوئــن تمدیــد کــرد و عرضــه ســوخت جــت، کاالهــا و فناوری هــای مربــوط بــه نفــت و فــراوری آن 

بــه روســیه را ممنــوع کــرد.

تمرکز اتحادیه اروپا بر گاز نیجریه

   کاهــش صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا، مهم تریــن بلــوک اقتصــادی جهــان را بــا ناامنــی انــرژی فزاینــده ای مواجــه 
ــی از  ــه یک ــد. نیجری ــاش می کن ــن ت ــع جایگزی ــن مناب ــرای یافت ــدت ب ــه به ش ــن رو اتحادی ــت. از همی ــرده اس ک

ــدوار اســت. ــاز از آن امی ــه تأمیــن بخشــی از گاز موردنی ــه ب کشــورهایی اســت کــه اتحادی
   از همیــن رو مقامــات بخــش انــرژی کمیســیون اروپــا اخیــراً راهــی نیجریــه شــدند تــا ایــن کشــور را بــه افزایــش 
صــادرات بــه اروپــا تشــویق نماینــد. مقامــات کمیســیون اعــام کردنــد نیجریــه در حــال بهبــود امنیــت در دلتــای نیجــر 
اســت و قصــد دارد پــس از مــاه اوت خــط لولــه ترانــس نیجــر را بازگشــایی کنــد کــه صــادرات گاز بیشــتری بــه اروپــا را 
بــه همــراه خواهــد داشــت. اتحادیــه اروپــا 14 درصــد از کل ذخایــر LNG خــود را از نیجریــه وارد می کنــد و احتمــال 

افزایــش بیــش از دوبرابــری آن وجــود دارد.
ــه  ــت و پایان ــان اس ــواره در نوس ــه، هم ــوط لول ــکاری خط ــرقت و خراب ــل س ــه دلی ــه ب ــت و گاز در نیجری ــد نف    تولی
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ــه  ــات اتحادی ــد. مقام ــت کار می کن ــا ۶0 درصــد ظرفی ــی ب ــره بان ــه LNG Ltd در جزی ــده گاز نیجری شــرکت تولیدکنن
معتقدنــد اگــر ظرفیــت ایــن پایانــه بیــش از 80 درصــد برســد در آن زمــان، ممکــن اســت LNG اضافــی بــرای اروپــا 
در دســترس باشــد. ســال گذشــته، نیجریــه 23 میلیــارد مترمکعــب گاز بــه اتحادیــه اروپــا صــادر کــرد، امــا ایــن رقــم 
ــه  ــارد مترمکعــب LNG از نیجری ــوک 3۶ میلی ــن بل ــوده اســت. در ســال 2018 ای ــه کاهــش ب در طــول ســال ها رو ب

خریــداری کــرد.
   کمیســیون اروپــا اخیــراً اعــام کــرد کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا بایــد مصــرف گاز خــود را 15 درصــد از اوت تــا 
مــارس کاهــش دهنــد. ایــن هــدف در ابتــدا داوطلبانــه خواهــد بــود، امــا در صــورت اعــام وضعیــت اضطــراری توســط 

ــاری می شــود. کمیســیون، اجب
   در شــرایطی کــه اتحادیــه اروپــا در گوشــه وکنار جهــان بــه دنبــال گاز اســت، ایــن ســؤال مهــم پیــش می آیــد کــه 
چــرا ایــران و اروپــا در ایــن زمینــه بــه تفاهمــی دســت نیافته انــد؟ بــی شــک طوالنــی شــدن مذاکــرات احیــای برجــام 
ــن  ــی از بزرگ تری ــا، یک ــداوم تحریم ه ــا ت ــت. ب ــوده اس ــع ب ــن مان ــی مهم تری ــات سیاس ــر اختاف ــن ب ــز طرفی و تمرک

فرصت هــای ایــران بــرای احیــای موقعیــت خــود در بــازار جهانــی انــرژی از بیــن مــی رود. 

تحوالت منطقه ای

امارات مسیر صادرات انرژی را تغییر می دهد

   ســفر اخیــر رئیــس امــارات بــه فرانســه نشــانه مهمــی از تمایــل فزاینــده ایــن کشــور بــرای تمرکــز بــر  بــازار انــرژی 
ــاش، مشــاور دیپلماتیــک وی  ــور قرق ــن ســفر، ان ــه بازارهــای آســیایی اســت. پیش ازای ــا و کاســتن از وابســتگی ب اروپ
تأکیــد کــرده بــود کــه امــارات بــه دنبــال تغییــر جهــت دادن منابــع خــود بــه ســمت اروپــا اســت. او  گفتــه بــود »مــا 
40 ســال اســت کــه نفــت خــود را بــه شــرق دور فروخته ایــم و اکنــون در ایــن زمــان بحــران، آن را بــه ســمت اروپــا 

ــم«. ــت می کنی هدای
   در ایــن ســفر، دو کشــور توافقــی تحــت عنــوان مشــارکت راهبــردی در حــوزه انــرژی، امضــا کردنــد. دولــت فرانســه 
ــه،  ــرمایه گذاری مشــترک در فرانس ــای س ــایی پروژه ه ــارکت، شناس ــن مش ــدف از ای ــه ه ــرد ک ــام ک ــه ای اع در بیانی
امــارات متحــده عربــی یــا جاهــای دیگــر در بخش هــای ســوخت های فســیلی، هیــدروژن، انرژی هــای تجدیدپذیــر و 
هســته ای اســت. در شــرایط مبهــم ژئوپلیتیــک انــرژی، ایــن توافــق راه را بــرای یــک چارچــوب بلندمــدت پایــدار بــرای 

ــد. ــاز می کن ــد ب ــی جدی ــرای قراردادهــای صنعت ــد و راه را ب همــکاری همــوار می کن
ــا شــرکت توتــال انــرژی     در حاشــیه ایــن ســفر شــرکت ملــی نفــت ابوظبــی )ADNOC(،  قــرارداد مشــارکتی را ب
فرانســه امضــا کــرد. در قالــب ایــن توافــق ADNOC بــا TotalEnergies در زمینــه اســتفاده و ذخیــره کربــن همکاری 

خواهــد کــرد. افــزون بــر ایــن طرفیــن در زمینــه اســتخراج  گاز و صــادرات آن بــا یکدیگــر همــکاری خواهنــد کــرد.
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سرمایه گذاری هند در بندر حیفا 

   چنــد روز پــس از ســفر منطقــه ای بایــدن و تشــکیل محــور هنــد، اســرائیل امــارات عربــی متحــده و آمریــکا، دولــت 
ــه اســت.  ــدی فروخت ــک شــرکت هن ــا مشــارکت ی ــه کنسرســیومی ب ــا را ب ــدر خــود در حیف اســرائیل ســهامش در بن
ــری شــرکت اســرائیلی Gadot Chemical Terminals و  ــه رهب ــای گزارش هــای رســانه ای، کنسرســیومی ب ــر مبن ب
شــرکت بنــادر و منطقــه ویــژه اقتصــادی آدانــی هنــد در مناقصــه خریــد بنــدر حیفــا بــه مبلــغ 1.18 میلیــارد دالر برنــده 

شــد.
   اســرائیل اخیــراً تصمیــم گرفــت ایــن بنــدر را در تــاش بــرای کاهــش قیمــت واردات و کوتاه کــردن زمــان انتظــار 
ــت  ــه  دول ــت ک ــون دالری اس ــدود 870 میلی ــر از ح ــارد دالری باالت ــنهاد 1.18 میلی ــد. پیش ــی کن ــی، خصوص طوالن
اســرائیل انتظــار آن را داشــت. ایــن خریــد زمانــی انجــام می شــود کــه اســرائیل بــه دنبــال روابــط بهتــر بــا هنــد اســت. 
یــک شــرکت چینــی نیــز ســال گذشــته بــا وجــود مخالفــت ایــاالت متحــده، ترمینــال بنــدر جدیــدی را در حیفــا افتتــاح 

کــرد.

روسیه به درهم امارات روی آورد؟

   رویتــرز اخیــراً ادعــا کــرد کــه روســیه بــه دنبــال دریافــت درهــم امــارات متحــده عربــی بــرای صــادرات نفــت بــه 
ــرز مدعــی اســت مشــاهده کــرده اســت نشــان می دهــد کــه  ــوری کــه رویت ــدی اســت. فاکت برخــی از مشــتریان هن
ــم  ــه دره ــت آن ب ــه پرداخ ــود درحالی ک ــبه می ش ــه دالر محاس ــگاه ب ــک پاالیش ــه ی ــت ب ــه نف ــاب عرض صورت حس
درخواســت می شــود. روس نفــت، شــرکت بــزرگ نفتــی روســیه، نفــت خــام را از طریــق شــرکت های تجــاری از جملــه 
اورســت انــرژی و کــورال انــرژی بــه هنــد کــه اکنــون دومیــن خریــدار بــزرگ نفــت ایــن کشــور پــس از چیــن اســت، 

ــد. ــادر می کن ص
   رویتــرز مدعــی اســت ایــن امــر بــه پاالیشــگاه های هنــدی کــه بــه دلیــل هزینه هــای بــاالی حمل ونقــل به نــدرت 
ــا نفــت  ــا تخفیف هــای ســنگین در مقایســه ب نفــت روســیه را خریــداری می کردنــد، فرصتــی بــرای افزایــش واردات ب
خــام برنــت و خاورمیانــه فراهــم کــرد. مســکو در مــاه ژوئــن بــرای دومیــن مــاه متوالــی، جایگزیــن عربســتان ســعودی 

به عنــوان دومیــن تأمین کننــده بــزرگ نفــت هنــد پــس از عــراق شــد. 
ــت  ــم پرداخ ــه دره ــا را ب ــی از پرداخت ه ــًا برخ ــدی قب ــگاه هن ــل دو پاالیش ــه حداق ــد ک ــرز گفته ان ــع رویت    مناب
ــی داد  ــان م ــور نش ــن فاکت ــد. ای ــد ش ــام خواه ــی انج ــن پرداخت های ــده چنی ــای آین ــه در روزه ــد ک ــد و افزودن کرده ان
کــه بایــد از طریــق بانــک مشــرق در دبــی، پرداخت هایــی بــه گازپــروم بانــک انجــام شــود. هنــد نیــز پوشــش بیمــه 
ــه کشــتی هایی کــه توســط یکــی از شــرکت های روســی مســتقر  ــه رســمیت می شناســد و ب شــرکت های روســی را ب

ــت. ــدی را داده اس ــای هن ــا طرف ه ــتد ب ــازه دادوس ــوند، اج ــی اداره می ش در دب
   بانــک مرکــزی هنــد هفتــه گذشــته مکانیســم جدیــدی را بــرای تسویه حســاب های تجــاری بین المللــی بــه روپیــه 
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معرفــی کــرد کــه بســیاری از کارشناســان آن را راهــی بــرای ارتقــای تجــارت بــا کشــورهای تحــت تحریــم غــرب ماننــد 
ــد. ــران می دانن روســیه و ای

توافق تجاری و ترانزیتی افغانستان و پاکستان

ــد آزاد  ــای آن رفت وآم ــر مبن ــدی دســت یافته اند کــه ب ــه توافــق تجــاری جدی ــان و پاکســتان ب ــراً مقامــات طالب    اخی
ــر کاالهــای  ــاه اوت 2022 آغــاز خواهــد شــد و اســام آباد ب ــان افغانســتان و پاکســتان از م ــری می کامیون هــای  بارب
صادراتــی و ترانزیتــی افغانســتان محدودیتــی وضــع نخواهــد کــرد. ایــن محدودیــت حتــی بــه صــادرات بــر هنــد نیــز 

وضــع نخواهــد شــد. 
 طالبــان مدعــی اســت کــه در ایــن توافــق افغانســتان و پاکســتان در 15 مــورد دربــاره تجــارت و ترانزیــت بــه تفاهــم 
ــل و اســام آباد،  ــب کاب ــن قال ــورد دانســته اســت. در ای ــن تفاهــم را در هفــت م ــا ســفارت پاکســتان ای رســیده اند، ام

ــد. ــادر کنن ــی ص ــای موقت ــری، اجازه نامه ه ــای بارب ــرای کامیون ه ــه ب ــد ک ــق کرده ان تواف
ــای  ــی و در کامیون ه ــدر کراچ ــق بن ــود، از طری ــث وارد می ش ــورهای ثال ــه از کش ــتان ک ــی افغانس ــای ترانزیت کااله
ــه  ــد آزادان ــه رفت وآم ــت ک ــده اس ــاره ش ــه اش ــن توافق نام ــد. در ای ــدا می کن ــال پی ــتان انتق ــه افغانس ــتانی ب افغانس
اتوبوس هــای مســافربری میــان جال آبــاد و پیشــاور و قندهــار و کویتــه از مــاه اوت به صــورت آزمایشــی آغــاز خواهــد 
شــد. گمــرکات مــرزی دو کشــور نیــز  تمــام روزهــای هفتــه 12 ســاعت بــه فعالیــت مشــغول خواهنــد بــود تــا مبــادالت 

تجــاری تســهیل شــود.
ــری در دو ســوی مــرز، جلوگیــری از تخلیــه کاال در مــرز، افزایــش  ــردد آزاد کامیون هــای بارب ــه طــور خاصــه، ت    ب
ســاعت های کاری در گمرک هــای تورخــم، کراچــی، غــام خــان، چمــن، ســپین بولــدک و تبــادل اطاعــات گمرکــی 
ــت  ــد اهمی ــد می توان ــق جدی ــوند. تواف ــمرده می ش ــام آباد ش ــل و اس ــان کاب ــق می ــای تواف ــن بخش ه از مهم تری

چابهــار بــرای تجــارت هنــد و افغانســتان را بیــش از گذشــته تضعیــف نمایــد. 

قزاقستان  برای جذب سرمایه های سعودی تالش می کند

ــن  ــا در ای ــت ت ــرده اس ــوت ک ــعودی دع ــرکت های س ــتان از ش ــه عربس ــر ب ــفر اخی ــتان در س ــور قزاقس    رئیس جمه
کشــور آســیای مرکــزی، ســرمایه گذاری کننــد. او بیــان کــرده اســت کــه فرصت هــای زیــادی در زمینــه انــرژی، فضــا، 

بازیافــت، غــذا و کشــاورزی و ساخت وســاز در آن کشــور موجــود اســت.
ــه  ــع پای ــرکت صنای ــد ش ــرکت هایی مانن ــده از ش ــتان در ج ــتان و قزاقس ــرمایه گذاری عربس ــت س ــف در نشس    توکای
عربســتان ســعودی بــرای اجــرای پروژه هــای مشــترک در قزاقســتان دعــوت کــرد. او افــزود کــه قزاقســتان می توانــد 
بهتریــن گزینــه بــرای عربســتان ســعودی بــرای اکتشــاف اورانیــوم باشــد، زیــرا ایــن پادشــاهی برنامه هــای مشــخصی 
بــرای توســعه نیروگاه هــای هســته ای دارد. افــزون بــر ایــن او تأکیــد کــرد کــه قزاقســتان عاقــه زیــادی بــه فنــاوری 
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عربســتان ســعودی در تولیــد هیــدروژن ســبز دارد. باتوجه بــه نتایــج چشــمگیر شــرکت های ســعودی در زمینــه توســعه 
انــرژی ســبز، او از ایــن شــرکت ها خواســت فرصت هــای مشــابه را در قزاقســتان در نظــر بگیرنــد. همــکاری در صنعــت 
ــی بخشــی  ــود. توســعه برنامه هــای فضای ــد رئیس جمهــور قزاقســتان ب ــورد تأکی ــی یکــی دیگــر از حوزه هــای م فضای

ــود. ــال 2030 محســوب می ش ــعودی در س ــتان س از چشــم انداز عربس
 ACWA در ایــن ســفر، چنــد قــرارداد هــم میــان دو کشــور بــه امضــا رســید. وزارت انــرژی قزاقســتان بــا شــرکت   
ــرژی  ــی، ذخیره ســازی ان ــر، نمک زدای ــد انرژی هــای تجدیدپذی ــی مانن ــرای همــکاری در زمینه های Power عربســتان ب

ــر ایــن قــرارداد همــکاری بیــن صنــدوق ســرمایه گذاری مســتقل  و هیــدروژن ســبز قــراردادی منعقــد کــرد. افــزون ب
قزاقســتان و هلدینــگ Ajlan and Bros امضــا شــد.

ــت  ــادرات گوش ــرای ص ــددی را ب ــای متع ــن تفاهم نامه ه ــزاق همچنی ــای ق ــان و طرف ه ــگ عج ــرکت هلدین    ش
قرمــز و ســاخت کارخانــه تولیــد شــربت ســورگوم در قزاقســتان امضــا کردنــد. عربســتان ســعودی در ســال های اخیــر بــا 
اجــرای چندیــن پــروژه آموزشــی، بهداشــتی، فرهنگــی و زیرســاختی بــه ارزش بیــش از 120 میلیــون دالر از قزاقســتان 

حمایــت کــرده اســت.
    همــان گونــه کــه نمــودار ذیــل نشــان می دهــد، حجــم روابــط دو کشــور هنــوز انــدک اســت و عمدتــًا بــه واردات 
ــران  ــط ای ــط دو کشــور و عــادی شــدن رواب ــی توســط عربســتان محــدود اســت. در صــورت توســعه رواب ــواد معدن م
ــدور  ــب کری ــن دو کشــور در قال ــان ای ــال کاال می ــرای انتق ــد مســیر دسترســی مناســبی ب ــران می توان و عربســتان، ای

شــمال - جنــوب باشــد. 
نمودار 1 - روابط تجاری عربستان و قزاقستان 2015 تا 2022
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سرمایه گذاری 5 میلیارد دالری عربستان در صنعت مرغداری 

ــور  ــت و طی ــد گوش ــش تولی ــرای افزای ــارد دالر ب ــاض 5 میلی ــه ری ــزارش داد ک ــعودی گ ــتان س ــزاری عربس    خبرگ
ســرمایه گذاری می کنــد. دولــت ایــن کشــور قصــد دارد تــا ســال 2025 بــه نــرخ خودکفایــی 80 درصــدی در گوشــت 

طیــور دســت یابــد.
    وزیــر محیط زیســت، آب و کشــاورزی عربســتان گفــت کــه ایــن وزارتخانــه تولیــد 1.3 میلیــون تــن جوجــه گوشــتی 
ــا در پرتــو آن، امنیــت غذایــی ملــی، افزایــش تولیــدات محلــی و ایجــاد  در ســال را به عنــوان هــدف تعریــف کــرده ت
فرصت هــای شــغلی را تضمیــن نمایــد. جهــش خودکفایــی گوشــت طیــور از 45 درصــد در ســال 201۶ بــه ۶8 درصــد 

در ســال 2022 اســت.
   تأمیــن مالــی توســط صنــدوق توســعه کشــاورزی بــرای شــرکت هایی کــه بــه دنبــال توســعه صنعــت تولیــد طیــور بــا 
اســتفاده از فناوری هــای پیشــرفته هســتند بــه 70 درصــد می رســد. در وضعیــت فعلــی حــدود 1000 واحــد دامپــروری 
ــه  ــش اســت و کشــورها ب ــه افزای ــد تنش هــای ژئوپلیتیکــی رو ب ــی در پیام ــت غذای ــد. امنی ــت دارن در عربســتان فعالی

طــور فزاینــده بــر تأمیــن امنیــت غذایــی در داخــل متکــی می شــوند. 

داده های تازه 

موقعیت ایران در بازار جهانی گاز

ــده  ــن دارن ــران دومی ــد. ای ــان می دهن ــی گاز را نش ــازار جهان ــران در ب ــت ای ــی موقعی ــل به خوب ــودار ذی ــه و نم    نقش
ذخایــر گازی در جهــان اســت امــا در میــان ده صادرکننــده بــزرگ قــرار نــدارد. اهمیــت ایــن موضــوع از منظــر خســاراتی 
کــه بــه کشــور وارد می شــود، روشــن اســت. به ویــژه در زمانــه ای کــه گاز نه تنهــا اهمیــت اقتصــادی بســیار بیشــتری 
ــه کشــور  ــی شــک تحریم هــای دوام دار علی ــز محســوب می شــود. ب ــوان یــک اهــرم ژئوپلیتیــک نی ــه بلکــه به عن یافت

ــن حــوزه اســت.  ــن عامــل وضعیــت تأســف بار کشــور در ای مهم تری
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نقشه 2-موقعیت ایران در میان دارندگان و صادرکنندگان گاز

چرا احیای کریدور غالت ضروری بود؟

ــفته  ــیاه را آش ــای س ــه دری ــن و منطق ــارت اوکرای ــن، تج ــگ در اوکرای ــد جن ــان می ده ــاد نش ــد آنکت ــزارش جدی    گ
ــرای کاالهــای  ــرای مســیرهای تجــاری جایگزیــن ب کــرده اســت. از منظــر آنکتــاد در پیامــد ایــن جنــگ، جســتجو ب
ــاخت ها و  ــری از زیرس ــرای بهره گی ــن ب ــاری اوکرای ــرکای تج ــای ش ــت. تقاض ــه اس ــرعت افزایش یافت ــی به س اوکراین
خدمــات حمل ونقــل زمینــی و دریایــی جایگزیــن دریــای ســیاه، رو بــه ارتقــا اســت. شــرکای تجــاری اوکرایــن ناگزیرنــد 
کاالهــای وارداتــی از ایــن کشــور را از کشــورهای دیگــری بــا فواصــل جغرافیایــی زیــاد تأمیــن کننــد. ایــن تغییــر  باعــث 
ــرای کشــتی های باربــری و افزایــش هزینــه حمل ونقــل در سراســر جهــان شــده اســت. افزایــش تقاضــای جهانــی ب

ــا  ــاط آن ب ــی کشــاورزی و ارتب ــن در بازارهــای مــواد غذای ــه نقــش  برجســته روســیه و اوکرای ــازار غــات باتوجه ب    ب
ــال 2020 در  ــل از س ــه حمل ونق ــر شــده اســت. قیمــت غــات و هزین ــر به شــدت متأث ــی و کاهــش فق ــت غذای امنی
حــال افزایــش بــوده اســت، امــا جنــگ در اوکرایــن ایــن رونــد را تشــدید کــرده و کاهــش موقــت قیمــت حمل ونقــل 

پــس از کرونــا را معکــوس کــرده اســت.
   بیــن فوریــه و مــی 2022، قیمــت پرداخــت شــده بــرای حمل ونقــل کاالهــای فلــه خشــک - ماننــد غــات - نزدیــک 
ــش  ــه افزای ــر ب ــل منج ــه حمل ونق ــات و کرای ــت غ ــان قیم ــش هم زم ــت. افزای ــه اس ــد افزایش یافت ــه ۶0 درص ب
تقریبــًا 4 درصــدی قیمــت مــواد غذایــی مصرفــی در ســطح جهــان خواهــد شــد. تقریبــًا نیمــی از ایــن تأثیــر بــه دلیــل 

ــت. ــر اس ــل باالت ــای حمل ونق هزینه ه
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ــازار جهانــی ســوخت و کــود اســت کــه از جملــه نهاده هــای کلیــدی بــرای کشــاورزان در     روســیه یــک غــول در ب
سراســر جهــان بــه شــمار می    رونــد. اختــال در عرضــه آنهــا می توانــد منجــر بــه کاهــش تولیــد غــات و قیمت هــای 
باالتــر شــود و پیامدهــای جــدی بــرای امنیــت غذایــی جهانــی به ویــژه در اقتصادهــای آســیب پذیر و وابســته بــه واردات 

مــواد غذایــی داشــته باشــد.
ــای  ــاری و چالش ه ــای تج ــا محدودیت ه ــه ب ــت. در مواجه ــت و گاز اس ــزرگ نف ــده ب ــن صادرکنن ــیه همچنی    روس
ــل  ــای حمل ونق ــه هزینه ه ــر ب ــرژی منج ــر ان ــای باالت ــت. قیمت ه ــه اس ــت و گاز افزایش یافت ــت نف ــتیکی، قیم لجس
ــه  ــاه م ــان م ــا پای ــد. ت ــش می ده ــا افزای ــه بخش ه ــرای هم ــل را ب ــای حمل ونق ــت و هزینه ه ــده اس ــی ش دریای
ــا گوگــرد بســیار کــم )VLSFO( نســبت بــه ابتــدای ســال ۶4 درصــد  2022، متوســط   قیمــت جهانــی نفــت کــوره ب
ــدگان  ــرای مصرف کنن ــر ب ــای باالت ــای قیمت ه ــه معن ــا ب ــش هزینه ه ــن افزای ــوع، ای ــت. در مجم ــه اس افزایش یافت

ــد.  ــش می ده ــر را افزای ــکاف فق ــت و ش اس
   تجــارت جهانــی بــه سیســتم پیچیــده ای از بنــادر و کشــتی ها بســتگی دارد کــه جهــان را بــه هــم متصــل می کنــد. 
ــر  ــی روان ت ــرار اســت، تجــارت جهان ــاد، اگــر ق ــه خــورده اســت. از منظــر آنکت ــن ضرب ــن سیســتم از جنــگ اوکرای ای
ــی گشــوده اند و  ــل بین الملل ــرای حمل ونق ــن ب ــادر اوکرای ــه بن ــود ک ــان حاصــل ش ــد اطمین ــد، بای ــته باش ــان داش جری
ــن  ــرات ای ــل تأثی ــای ذی ــد. نموداره ــه می یاب ــات ادام ــه خدم ــرای ارائ ــل ب ــوزه حمل ونق ــران ح ــن بازیگ ــکاری بی هم

ــد. ــان می ده ــی را نش ــل دریای ــر حمل ونق ــگ ب جن
نمودار 2-روند افزایش هزینه حمل ونقل دریایی کاال در پیامد جنگ اوکراین
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ــد.  ــان می ده ــی را نش ــل دریای ــای حمل ونق ــر هزینه ه ــن ب ــگ اوکرای ــا و جن ــران کرون ــرات بح ــوق تأثی ــودار ف نم
ــه امــا در  ــه کاهــش رفت ــز رو ب ــا، هزینــه حمل ونقــل دریایــی نی پیداســت کــه پــس از فروکــش کــردن بحــران کرون

ــه افزایــش اســت. ــاره رو ب پیامــد جنــگ اوکرایــن دوب
نمودار 3-میزان وابستگی و آسیب پذیری  کشورها در برابر شوک ناامنی غذایی ناشی از جنگ اوکراین

ــاال، متوســط و پاییــن را نشــان  ــا درآمــد ب ــر  کشــورهای ب    نمــودار 3 تأثیــرات افزایــش قیمت هــای مــواد غذایــی ب
ــا درآمــد پاییــن و متوســط در برابــر ایــن شــوک  می دهــد. همــان گونــه کــه نمودارهــا نشــان می دهنــد کشــورهای ب

آســیب پذیرترند.
نمودار 4- سقوط حمل ونقل دریایی دو کشور روسیه و اوکراین در پیامد این جنگ

   



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان19

نمــودار 4 ســقوط حمل ونقــل دریایــی دو کشــور روســیه و اوکرایــن در پیامــد ایــن جنــگ را نشــان می دهــد. تحریــم 
حمل ونقــل دریایــی روســیه از ســوی غــرب و محاصــره بنــادر اوکرایــن از ســوی روســیه حمل ونقــل دریایــی دو کشــور 
را مختــل کــرده اســت. موقعیــت اوکرایــن به گونــه ای اســت کــه عمــًا حمل ونقــل دریایــی ایــن کشــور تــا پیــش از 
توافــق اخیــر، متوقــف شــده بــود. تأثیــرات ایــن وضعیــت بــر کشــورهای همســایه ایــن دو کشــور متفــاوت بــوده اســت. 
حمل ونقــل دریایــی اغلــب کشــورهای پیرامونــی افزایش یافتــه اســت امــا کشــورهایی همچــون بلغارســتان بــا کاهــش 

ــد.  ــه بوده ان مواج
ــای  ــی از زمین ه ــش مهم ــه بخ ــا ازآنجاک ــود ام ــا می ش ــدت 120 روز احی ــه م ــات ب ــدور غ ــر، کری ــق اخی ــا تواف  ب
کشــاورزی اوکرایــن از جنــگ متأثــر شــده اســت، تــداوم صــادرات ایــن کشــور بــا امــا و اگرهایــی مواجــه اســت. افــزون 

ــر ایــن اجرایی شــدن ایــن توافــق نیــز هنــوز تضمیــن شــده نیســت. ب

اهمیت نورد استریم 1 در امنیت انرژی اروپا 

ــی  ــرژی جهان ــک ان ــن تحــول در ژئوپلیتی ــر، مهم تری ــای اخی ــورد اســتریم در هفته ه ــف صــادرات گاز از خــط ن    توق
بــوده اســت. بــا تعلیــق موقــت صــادرات گاز از ایــن خــط، زنگ هــای خطــر در اروپــا بــه صــدا درآمــد. گرچــه روســیه، 
صــادرات گاز را مجــدداً تــداوم بخشــید امــا تضمینــی بــرای تــداوم آن به ویــژه در زمســتان وجــود نــدارد. ایــن خــط چــه 

اهمیتــی در امنیــت انــرژی اروپــا دارد؟ چــه شــرکت هایی در آن درگیرنــد؟
   ایــن خــط لولــه عمدتــًا متعلــق بــه گازپــروم اســت و مســیر اصلــی انتقــال گاز روســیه بــه آلمــان را تشــکیل می دهــد. 
PEGI/E.ON (EONGn. .گازپــروم 51 درصــد ســهام را در اختیــار دارد و بقیــه در اختیــار چهــار شــریک غربــی اســت

(DE و Wintershall Dea (WINT.UL) (BASFn.DE) هرکــدام 15.5٪ و French Engie (ENGIE.PA) و 

Dutch Gasunie (GSUNI.UL) هرکــدام 9٪ را دارنــد.

ــی و زیســت محیطی  ــی، حقوق ــت، فن ــل ترانزی ــرکت عام ــوئیس، ش ــتقر در س ــیوم Nord Stream AG مس    کنسرس
اســت امــا مالــک دارایــی یــا گاز موجــود در آن نیســت. گازپــروم صــادرات ایــن محموله هــا را از طریــق قراردادهایــی 

ــد. ــام می ده ــران گاز انج ــی و تاج ــرق اروپای ــرکت های ب ــا ش ب
ــه  ــج کاهش یافت ــق آنهــا به تدری ــان از طری ــا جری ــا وجــود دارد، ام ــه اروپ ــزرگ دیگــری از روســیه ب ــه ب    خطــوط لول
اســت. جریــان از طریــق یامــال کــه بــه طــور تاریخــی گاز را از روســیه بــه اروپــا منتقــل می کــرد، از آغــاز ســال 2022 
ــق  ــا از طری ــه اروپ ــه از روســیه ب ــان خطــوط لول ــه اســت. جری ــه لهســتان کاهش یافت ــه ســمت شــرق و از آلمــان ب ب

اوکرایــن نیــز پــس از توقــف یــک مســیر ترانزیــت گاز توســط اوکرایــن در مــاه مــه کاهــش یافــت.
   ســایت های ذخیره ســازی زیرزمینــی گاز اروپــا در حــال حاضــر ۶4 درصــد پــر شــده اند. قــرار اســت تــا 1 نوامبــر ایــن 
میــزان بــه 80 درصــد برســد. اهمیــت ایــن خــط به عنــوان اهــرم در ایــن نکتــه نهفتــه اســت کــه اگــر نــورد اســتریم 1 
صــادرات را پــس از تعمیــر و نگهــداری در 21 ژوئیــه بــه طــور کامــل متوقــف می کــرد، ســطح ذخیره ســازی اتحادیــه 
اروپــا تــا قبــل از زمســتان تنهــا بــه حــدود ۶5 درصــد می رســید و ایــن خطــر واقعــی را ایجــاد می کــرد کــه گاز قــاره 
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در طــول فصــل گرمایــش تمــام شــود و بــه بحرانــی ژرف در انــرژی اروپــا دامــن زنــد.
ــورم  ــه ت ــدت ب ــت و به ش ــته اس ــال گذش ــک س ــت ی ــر قیم ــار براب ــا چه ــه ی ــر س ــال حاض ــا در ح ــت گاز اروپ    قیم
ــیاری از  ــیه، بس ــت گاز روس ــرای ترانزی ــدی ب ــه کلی ــط لول ــک خ ــوان ی ــد. به عن ــن می زن ــی دام ــای سیاس و تنش ه
ــه 40  ــورد اســتریم ب ــت ن ــس از کاهــش ظرفی ــرارداد داشــتند، پ ــروم ق ــا گازپ ــی کــه ب ــزرگ گاز اروپای شــرکت های ب
درصــد، شــاهد کاهــش عرضــه گاز خــود بودنــد. ایــن شــرکت ها شــامل OMV اتریــش ENI ،(OMVV.VI) ایتالیــا 

Uniper ،(ENI.MI) آلمــان )UN01.DE( و RWE (RWEG.DE) بودنــد. 

 Shell و Gasterra روســیه در حــال حاضــر جریــان گاز بــه بلغارســتان، فنانــد، لهســتان، دانمــارک، شــرکت هلنــدی   
(SHEL.L) را کاهــش داده اســت زیــرا همــه آنهــا درخواســت کرملیــن بــرای تغییــر پرداخــت بــه روبــل را رد کردنــد.

وابستگی آفریقا به صادرات کاالیی 

   گــزارش جدیــد آنکتــاد در مــورد توســعه اقتصــادی در آفریقــا، داده هــای جالبــی در مــورد رونــد توســعه ایــن قــاره و 
تجــارت آن ارائــه می کنــد. بــر مبنــای داده هــای گــزارش، صــادرات کاالیــی بیــش از ۶0 درصــد از کل صــادرات در 45 
کشــور از 54 کشــور آفریقــا را تشــکیل می دهــد. وابســتگی بــاالی ایــن کشــورها بــه صــادرات کاال، آنهــا را در برابــر 
ــف  ــاره را تضعی ــن ق ــر ای ــد و چشــم انداز رشــد و توســعه فراگی ــا آســیب پذیر می کن ــی قیمــت کااله شــوک های جهان

می کنــد. 
ــاوری  ــد فن ــان، مانن ــات دانش بنی ــده خدم ــوه دگرگون کنن ــش بالق ــن نق ــه نادیده گرفت ــد ک ــان می ده ــزارش نش    گ
اطاعــات و ارتباطــات، خدمــات تجــاری و خدمــات مالــی دیجیتــال، از جملــه دالیــل کلیــدی عــدم تنــوع صــادرات در 

آفریقــا اســت، موضوعــی کــه همچنــان یــک چالــش اساســی فــراروی توســعه ایــن قــاره اســت. 
   آنکتــاد  زمانــی کشــوری را وابســته بــه تجــارت  کاالیــی می دانــد کــه ایــن محصــوالت بیــش از ۶0 درصــد از کل 
ــه تجــارت  ــر اســاس ایــن تعریــف، 83 درصــد از کشــورهای آفریقایــی وابســته ب صــادرات آن را تشــکیل می دهنــد. ب
ــه  تجــارت کاال در سراســر جهــان را تشــکیل  کاال هســتند. کشــورهای آفریقایــی 45 درصــد از کشــورهای وابســته ب

ــی را نشــان می دهــد. ــه صــادرات کاالی ــا ب ــزان وابســتگی کشــورهای آفریق ــل می ــد. نمــودار ذی می دهن
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نمودار 5 - میزان وابستگی کشورهای آفریقایی به صادرات کاالیی

صادرات گاز روسیه به چین رکورد زد

ــه چیــن در نیمــه اول ســال 2022،     داده هــای جدیــد شــرکت گازپــروم نشــان می دهــد کــه صــادرات گاز روســیه ب
۶0 درصــد افزایش یافتــه اســت. بــه دیگــر ســخن، روســیه، حجــم بی ســابقه ای گاز بــه چیــن صــادر کــرده اســت. در 
اوایــل مــاه جــاری، شــرکتی روســی گــزارش داد کــه صــادرات گاز خــط لولــه بــه چیــن در شــش مــاه اول ســال جــاری 

بیــش از ۶0 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــارد دالری کــه در ســال 2019 میــان دو کشــور  ــه چیــن  در قالــب قــراردادی 25 ســاله و 400 میلی    صــادرات گاز ب
امضــا شــده، صــورت می گیــرد. چیــن افــزون بــر خــط لولــه موســوم بــه ســیبری شــرقی، واردات گاز مایــع از روســیه 
ــه  ــر افزایــش صــادرات ب ــن کشــور ب ــا، ای ــه اروپ ــا کاهــش تدریجــی صــادرات گاز روســیه ب ــز صــورت می دهــد. ب نی
چیــن متمرکــز شــده اســت. چیــن در شــش ماهه اول ســال، مجموعــًا 2.35 میلیــون تــن LNG بــه ارزش 2.1۶ میلیــارد 
دالر از روســیه خریــداری کــرد. غیــر از روســیه، ســایر تأمین کننــدگان اصلــی LNG بــه چیــن در ســال جــاری شــاهد 

کاهــش حجــم صــادرات خــود بــه ایــن کشــور بوده انــد.

تجارت 21 میلیارد دالری آذربایجان

ــه  ــا م ــه ت ــای ژانوی ــن کشــور در ماه ه ــارد دالری ای ــت آذربایجــان نشــان از تجــارت 21 میلی ــد دول    آمارهــای جدی
دارد. از مجمــوع تجــارت خارجــی، صــادرات 1۶.2 میلیــارد دالر معــادل 75.9 درصــد و واردات 5.1 میلیــارد دالر معــادل 
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24.1 درصــد بــوده اســت. در مجمــوع، گــردش تجــارت خارجــی ایــن کشــور بــه مــازاد 11 میلیــارد دالری منجــر شــد. 
در مقایســه بــا پنج ماهــه اول ســال 2021،  تجــارت خارجــی کشــور 75.5 درصــد افزایش یافتــه اســت. در ایــن مــدت  
کاالهــای آذربایجــان بــه 109 کشــور صــادر و نیازهــای وارداتــی از 14۶ کشــور وارد شــده اســت. صــادرات محصــوالت 

غیرنفتــی و گازی در دوره مــورد نظــر گــزارش بــا 30.9 درصــد افزایــش بــه 1.1 میلیــارد دالر رســید.
   ایتالیــا بــا ســهمی 37.4 درصــدی از کل مبــادالت تجــاری آذربایجــان، ترکیــه 11.9 درصــد، روســیه ۶ درصــد، هنــد 

ــد.  و اســرائیل هرکــدام 4.2 درصــد و چیــن 3.8 درصــد مهم تریــن شــرکای تجــاری ایــن کشــور بوده ان
ــه )32.8  ــه ترکی ــوط ب ــی و گازی آذربایجــان، بیشــترین حجــم صــادرات مرب    از نظــر صــادرات محصــوالت غیرنفت

ــکا )3.7 درصــد( اســت.  ــوئیس )5.۶ درصــد( و آمری ــتان )۶.3 درصــد(، س ــیه )22.2 درصــد(، گرجس درصــد(، روس




