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مقدمه

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

ــد. ــرار گرفته ان ــران موردبحــث و بررســی ق ــی و منطقــه ای محیــط ژئواکونومیــک ای ــه جهان در دوالی
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تحوالت جهانی

رشد 75 درصدی واردات انرژی چین از روسیه 

ــرژی روســیه از  ــرژی از روســیه دارد. واردات ان ــش شــدید واردات ان ــن نشــان از افزای ــد گمــرک چی    داده هــای جدی
چیــن از زمــان آغــاز درگیــری بیــن مســکو و غــرب در اوکرایــن و تحریم هــای متعاقــب آن 75 درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. بــر اســاس ایــن داده هــا، در بــازه زمانــی مــارس تــا جــوالی، خریــد پکــن از نفــت خــام، محصــوالت نفتــی، گاز 

ــه 35 میلیــارد دالر افزایــش یافتــه اســت. و زغال ســنگ روســیه از حــدود 20 میلیــارد دالر در ســال گذشــته ب

ــتفاده  ــرژی، اس ــادرات ان ــیه در ص ــترده روس ــای گس ــن از تخفیف ه ــه چی ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــش زمان ــن افزای    ای
ــن - 14  ــون ت ــاند - 7.4 میلی ــت رس ــه ثب ــوالی ب ــاه ج ــیه را در م ــنگ روس ــورد واردات زغال س ــن، رک ــد. چی می کن
درصــد بیشــتر از زمــان مشــابه در ســال گذشــته. ایــن موضــوع باعــث شــد کــه روســیه در مــاه گذشــته، بزرگ تریــن 
ــنگ  ــده زغال س ــن تأمین کنن ــا، مهم تری ــه مدت ه ــزی را ک ــگاه اندون ــد و جای ــن باش ــنگ چی ــده زغال س تأمین کنن

چیــن بــود از آن خــود نمایــد.

ــده نفــت چیــن اســت.  ــن، بزرگ تریــن تأمین کنن ــی، از مــاه ژوئ ــرای ســومین مــاه متوال ــر ایــن، روســیه ب    افــزون ب
صــادرات گاز طبیعــی مایــع )LNG( نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، 20 درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن رقــم 
شــامل واردات گاز از طریــق خطــوط لولــه نمی شــود کــه مســیر اصلــی حمل ونقــل ســوخت از روســیه بــه چیــن اســت. 
حجــم واردات واقعــی ممکــن اســت بســیار بیشــتر باشــد. بــر مبنــای داده هــا، چیــن در مــاه جــوالی 7.2 میلیــارد دالر 
بــرای واردات انــرژی از روســیه هزینــه کــرده اســت کــه در مقایســه بــا 4.7 میلیــارد دالر در مــاه مشــابه ســال گذشــته، 

افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت.

روسیه سومین بازار بزرگ یوان 

ــون  ــی دارد. اکن ــادالت بین الملل ــوان در مب ــیه از ی ــده روس ــری فزاین ــان از بهره گی ــوئیفت نش ــد س ــای جدی    داده ه
افزایــش حجــم پرداخــت روســیه بــه یــوان چیــن، ایــن کشــور را بــه ســومین بــازار بــزرگ جهــان خــارج از ســرزمین 
ــًا در 4 درصــد از  ــی روســی تقریب ــرده اســت. در جــوالی 2022 شــرکت ها و مؤسســات مال ــل ک ــن ارز تبدی ــی ای اصل
ــن  ــاه ژوئ ــرکت ها در م ــن ش ــهم ای ــه س ــتند، درحالی ک ــارکت داش ــر ارزش مش ــوان از نظ ــی ی ــای بین الملل پرداخت ه

تنهــا 1.42 درصــد بــود.

   هنگ کنــگ بــا 73.8 درصــد از کل مبــادالت یــوان خــارج از ســرزمین اصلــی چیــن، همچنــان منبــع اصلــی معامــات 
یــوان اســت و پــس از آن بریتانیــا بــا 6.4 درصــد قــرار دارد. ســنگاپور و ایــاالت متحــده بــه ترتیــب بــا 3.77 درصــد 
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ــد. رشــد  ــرار دارن ــوان در رتبه هــای  چهــارم و پنجــم ق ــا ی ــه ب ــادالت بین المللــی صورت گرفت و 2.98 درصــد از کل مب
ســریع و چشــمگیر روســیه در ایــن حــوزه نشــان از تنیدگــی فزاینــده اقتصــاد روســیه در اقتصــاد چیــن دارد. 

آمریکا ترکیه را تهدید کرد

   به تازگــی انجمــن صنعــت و تجــارت ترکیــه، دریافــت نامــه ای تهدیدآمیــز از طــرف معــاون وزیــر خزانــه داری آمریــکا 
را تأییــد کــرده اســت. در ایــن نامــه هشــدار داده شــده اســت کــه شــرکت های ترکیــه ای در صــورت معاملــه بــا روس هــا 
ــه  ــده مواج ــاالت متح ــای ای ــا مجازات ه ــتند ب ــده هس ــاالت متح ــای ای ــت تحریم ه ــه تح ــی ک ــات روس ــا مؤسس ی

خواهنــد شــد. ایــن نامــه تهدیدآمیــز موجــی از نگرانــی در محافــل اقتصــادی ترکیــه ایجــاد کــرده اســت. 

   در واکنــش، وزیــر دارایــی ترکیــه، نگرانی هــای کســب وکارهای ترکیــه ای دربــاره هشــدار آمریــکا را بی معنــی خوانــد 
و تأکیــد کــرد کــه مناســبات بــا روســیه در حوزه هــای غیــر تحریمــی، تــداوم خواهــد یافــت. بااین حــال، ترکیــه تأکیــد 
ــی  ــی طای ــن را فرصت ــه، جنــگ اوکرای ــی را نخواهــد داد. ترکی کــرده اســت کــه اجــازه نقــض تحریم هــای بین الملل

ــد. ــرداری حداکثــری نمای ــد و می کوشــد از ایــن وضعیــت، بهره ب ــرای اقتصــاد بحــران زده خــود می دان ب

   از دیگــر ســو، ترکیــه متحــد غــرب و عضــو ناتــو اســت. شــرکای غربــی ترکیــه انتظــار دارنــد کــه ایــن کشــور در کنــار 
ــد. نامــه هشــدارآمیز  ــان غــرب و روســیه حفــظ نمای ــوازن شــکننده ای می ــا ت ــرد. اردوغــان می کوشــد ت ــرار گی آنهــا ق

دولــت آمریــکا احتمــااًل حفــظ ایــن تــوازن را بــرای ترکیــه دشــوارتر می کنــد.

تحوالت منطقه ای

آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان شورای همکاری خلیج فارس و بریتانیا

   نخســتین دور مذاکــرات تجــارت آزاد میــان بریتانیــا و شــورای همــکاری خلیج فــارس، 22 آگوســت 2022 در ریــاض 
برگــزار شــد. در آغــاز ایــن دور مذاکراتــی، دبیــرکل شــوراي همــکاري خلیج فــارس بــر اهمیــت روابــط دوســتانه میــان 
ــراز  ــرد. او اب ــد ک ــرف تأکی ــع مشــترک دو ط ــن مناف ــتان در تأمی ــارس و انگلس ــکاري خلیج ف ــوراي هم ــورهاي ش کش
ــدی را  ــای جدی ــه ای منجــر شــود و افق ه ــه تجــارت آزاد بلندپروازان ــه توافقنام ــا ب ــن گفتگوه ــه ای ــرد ک ــدواری ک امی

ــاید.  ــترک بگش ــرمایه گذاری مش ــرای س ب

ــای  ــایر بلوک ه ــا س ــارت آزاد ب ــای تج ــی موافقت نامه ه ــدت در پ ــا به ش ــه اروپ ــروج از اتحادی ــس از خ ــا پ    بریتانی
تجــاری اســت امــا تــا کنــون موفقیــت اندکــی داشــته اســت. در بیانیــه مشــترکی کــه در پایــان ایــن دور از مذاکــرات 
ــرن 21  ــرای ق ــدرن ب ــع و م ــه، جام ــق جاه طلبان ــک تواف ــره را ی ــورد مذاک ــه، م ــن موافقت نام ــده، طرفی ــر ش منتش
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ــم  ــن، فراه ــان طرفی ــات می ــا و خدم ــارت کااله ــعه تج ــه توس ــدن آن، زمین ــده اند اجرایی ش ــی ش ــمرده اند و مدع برش
ــی  ــه جملگ ــردد ک ــم می گ ــور فراه ــای نوظه ــکاری در فناوری ه ــرای هم ــدی ب ــای ج ــن زمینه ه ــود و همچنی می ش

بــه شــیوه ای ســودمند بــه رشــد اقتصــادی و ایجــاد شــغل کمــک خواهــد کــرد.

شورای همکاری خلیج فارس ناجی اقتصاد بحران زده پاکستان؟

ــتان  ــاد پاکس ــارد دالری در اقتص ــرمایه گذاری یک میلی ــرای س ــام آباد ب ــت اس ــا درخواس ــراً ب ــتان اخی ــاه عربس    پادش
موافقــت کــرده اســت. ایــن اقــدام در بحبوحــه بحــران اقتصــادی فراگیــر پاکســتان انجــام می شــود و بــرای اســام آباد 
اهمیــت زیــادی دارد. افــزون بــر عربســتان، قطــر نیــز اخیــراً اعــام کــرد کــه قصــد دارد 3 میلیــارد دالر در بخش هــای 

تجــاری و صنعتــی پاکســتان ســرمایه گذاری کنــد.

ــارد دالر در شــرکت های پاکســتانی در  ــک میلی ــه ی ــرد ک ــز اعــام ک ــی نی ــارات متحــده عرب ــر، ام    در ماه هــای اخی
ــرای جــذب  ــرد. پاکســتان به شــدت ب ــد ک ــا، ســرمایه گذاری خواه ــی و ســایر بخش ه ــای گاز، لجســتیک، مال بخش ه
ــرمایه  ــارد دالر س ــذب 30 میلی ــور ج ــن کش ــد. ای ــاش می کن ــامی، ت ــورهای اس ــژه از کش ــی به وی ــرمایه خارج س
خارجــی را به عنــوان هــدف خــود مطــرح کــرده اســت. هدفــی کــه آشــکارا بلندپروازانــه اســت. عربســتان نزدیک تریــن 

روابــط را بــا دولــت شــهباز شــریف دارد و بــه طــور تاریخــی، از حامیــان خانــدان پرنفــوذ شــریف بــوده اســت. 

عربستان در پی صادرات مواد معدنی به هند

ــرکت  ــار ش ــا چه ــی ب ــواد معدن ــادرات م ــرای ص ــراردادی ب ــعودی، ق ــتان س ــی عربس ــی معدن ــرکت دولت ــراً ش    اخی
ــه هنــد صــادر خواهــد کــرد.  ــب، عربســتان، فســفات و آمونیــاک ب شــیمیایی هنــدی امضــا کــرده اســت. در ایــن قال
ــه نفــت اســت، تقویــت بخــش  ــه دنبــال کاهــش وابســتگی ب ــر اســاس چشــم انداز 2030 کــه ب عربســتان ســعودی ب

ــرار داده اســت. ــت ق ــدن را در اولوی مع

   ایــن کشــور در ایــن راســتا، موفقیت هایــی داشــته و در ســال 2021 در میــان 20 کشــور نخســت در اســتخراج مــواد 
معدنــی قــرار گرفتــه اســت. درآمــد بخــش معــدن عربســتان در ســال 2021 بــه 194 میلیــون دالر رســید کــه نســبت 
بــه ســال قبــل، 27 درصــد افزایــش نشــان می دهــد. اگرچــه ایــن میــزان درآمــد هنــوز انــدک محســوب می شــود امــا 
وزارت صنعــت و منابــع معدنــی عربســتان بــه دنبــال ســرمایه گذاری 32 میلیــارد دالری بــرای بخــش معــدن اســت تــا 

درآمدهــای ایــن بخــش را در افــق 2030 به شــدت افزایــش دهــد. 

هنــد در ســال 2020، بزرگ تریــن واردکننــده فســفات و آمونیــاک در جهــان بــود. ریــاض می کوشــد به تدریــج در ایــن 
بــازار بــزرگ، جــای پــای مســتحکمی بیابــد.  
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پاکستان در پی موافقت نامه ترانزیتی با آسیای مرکزی 

   پاکســتان اخیــراً دور جدیــدی از مذاکــرات بــا کشــورهای آســیای مرکــزی را در مــورد توافقنامــه تجــارت ترانزیتــی 
آغــاز کــرده اســت. مقامــات پاکســتانی تأکیــد دارنــد کــه دولــت جدیــد ایــن کشــور می کوشــد پاکســتان را بــه یــک 
ــا افغانســتان و آســیای مرکــزی را  ــاط اقتصــادی ب ــد و ارتب ــل کن ــوب اوراســیا تبدی ــی در جن هــاب تجــاری - ترانزیت
ــا قزاقســتان و  ــره ب ــراً مذاک ــرده و اخی ــا ازبکســتان امضــا ک ــی را ب ــرارداد تجــارت ترانزیت ــد. پاکســتان ق ــن کن تضمی

ــا ایــن کشــورها را آغــاز کــرده اســت. ــرای قــرارداد مشــابهی ب تاجیکســتان ب

ــته  ــا )EU( وابس ــه اروپ ــده و اتحادی ــاالت متح ــه، ای ــی خاورمیان ــای صادرات ــه بازاره ــنتی ب ــور س ــه ط ــتان ب    پاکس
بــوده اســت. دولــت شــهباز شــریف معتقــد اســت کــه کشــورهای آســیای مرکــزی، پتانســیل بزرگــی بــرای صــادرات 
اســام آباد دارنــد کــه همچنــان بــازاری دســت نخورده بــرای پاکســتان اســت. توافقنامــه چهارجانبــه ترافیــک و ترانزیــت 
)QTTA( بیــن پاکســتان، چیــن، قرقیزســتان و قزاقســتان کــه بخشــی از کریــدور اقتصــادی چیــن - پاکســتان اســت 

درگذشــته میــان طرفیــن امضــا شــده اســت. 

ــه     پاکســتان معتقــد اســت کــه ایــن توافــق یــک مســیر ارتباطــی بهینــه بیــن آســیای مرکــزی و بنــدر گــوادر ارائ
ــد بلکــه تاجیکســتان را  ــی نمای ــن توافــق را اجرای ــد مذاکــرات نه تنهــا می کوشــد ای ــن کشــور در دور جدی می دهــد. ای
نیــز بــه آن پیونــد زنــد. کوشــش های پاکســتان در راســتای تبدیل شــدن بــه هــاب ترانزیتــی و مســیر دسترســی آســیای 
مرکــزی و افغانســتان بــه آب هــای آزاد کامــًا در رقابــت بــا کریــدور شــمال -جنــوب و بنــدر چابهــار قــرار می گیــرد و 

ــران منجــر شــود. ــه تضعیــف موقعیــت ژئواکونومیــک ای ــد ب ــاد شــده می توان در صــورت اجرایی شــدن، توافــق ی

تفاهم طالبان و روسیه برای واردات انرژی

ــر داده اســت. وزارت  ــن و گاز خب ــرای واردات بنزی ــا روســیه ب ــق افغانســتان ب ــی شــدن تواف ــان از نهای ــت طالب    دول
صنعــت و تجــارت افغانســتان، وعــده امضــای توافــق در آینــده ای بســیار نزدیــک را داده اســت. تحریم هــای فزاینــده بــر 
صــادرات انــرژی روســیه باعــث شــده تــا ایــن کشــور بــه بازارهــای آســیایی توجــه ویــژه ای نشــان دهــد. در ماه هــای 

ــدل شــده اند. ــرژی روســیه ب ــدگان ان ــه مهم تریــن واردکنن ــد ب ــر چیــن و هن اخی

ــچ  ــن کشــور نمی خواهــد هی ــرژی افغانســتان از ســوی روســیه نشــان می دهــد کــه ای ــازار کوچــک ان ــه ب    توجــه ب
ــرای ایــران  ــازار انــرژی افغانســتان ب ــه ب فرصتــی را بــرای صــادرات انــرژی در آســیا از دســت دهــد. توجــه روســیه ب
چالش برانگیــز خواهــد بــود. مهم تریــن مزیــت صادراتــی ایــران در بــازار افغانســتان، حــوزه انــرژی اســت. ورود روســیه 
بــه ایــن بــازار شــرایط را بــرای ایــران دشــوار می کنــد. البتــه روســیه مــرز مشــترکی بــا افغانســتان نــدارد و محموله هــای 

انــرژی بایــد از مســیر ریلــی، ترانزیــت شــوند.
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   در ایــن مســیر کشــورها حــق ترانزیــت دریافــت می کننــد و ایــن امــر قیمــت را افزایــش می دهــد. افــزون بــر ایــن 
بــه دلیــل تحریــم سیســتم بانکــی روســیه، امــکان مبادلــه عــادی میــان دو کشــور وجــود نــدارد و پرداخت هــا از طریــق 
کشــور ثالثــی انجــام خواهــد شــد کــه خــود بــر افزایــش هزینه هــای مبادلــه تأثیــر خواهــد داشــت. دولــت افغانســتان 
ایــده تهاتــر را مطــرح کــرده اســت، امــا روســیه هنــوز واکنشــی نشــان نــداده اســت. افــزون بــر انــرژی، بخــش اعظــم 

گنــدم وارداتــی افغانســتان از روســیه تأمیــن می شــود. تجــارت دو کشــور حــدود 200 میلیــون دالر اســت. 

داده های تازه

کاهش 40 درصد تجارت ایران و افغانستان 

ــران در یــک ســال  ــا ای ــن کشــور ب ــاق تجــارت و ســرمایه گذاری افغانســتان از کاهــش 40 درصــدی تجــارت ای    ات
گذشــته و منتهــی بــه شــهریور 1401، خبــر داده اســت. بــر مبنــای آمارهــای ایــن نهــاد، میــزان تجــارت افغانســتان بــا 

ایــران در یــک ســال گذشــته بــه دلیــل کاهــش تقاضــا در بــازار افغانســتان تــا 40 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

   بــر مبنــای آمارهــای ایــن اتــاق در حــال حاضــر میــزان واردات از ایــران بــه یــک میلیــارد و دویســت میلیــون دالر و 
صــادرات بــه آن کشــور بــه بیســت میلیــون  دالر رســیده اســت. خــروج نیروهــای بین المللــی از افغانســتان و خشــکیدن 
ــه  ــی داد ب ــکیل م ــی آن را تش ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــدود 50 درص ــه ح ــور ک ــن کش ــه ای ــی ب ــای بین الملل کمک ه

ســقوط آزاد اقتصــاد ایــن کشــور منجــر شــده اســت.

ــدرت  ــه ق ــه از ب ــالی ک ــک س ــا در ی ــود، ام ــارد دالر ب ــدود 11 میلی ــته ح ــال های گذش ــتان در س    واردات افغانس
رســیدن طالبــان می گــذرد بــه کمتــر از 5 میلیــارد دالر کاهــش یافتــه اســت. برخــی فعــاالن کســب وکار در افغانســتان، 
تحریم هــای آمریــکا علیــه شــبکه بانکــی افغانســتان و ایجــاد آشــفتگی در آن را یکــی از دالیــل کاهــش تجــارت بــا 

ــته اند.  ــران دانس ای

ــران  ــه افغانســتان کــه در دو دهــه اخیــر کــه همــواره یکــی از مهم تریــن شــرکای صادراتــی ای    ســقوط صــادرات ب
بــوده، هشــداردهنده اســت. احتمــااًل صــادرات ایــران بــه ایــن کشــور همچنــان رو بــه کاهــش خواهــد بــود، زیــرا رونــق 
مصنوعــی و حاصــل از کمک هــا و حضــور نیروهــای خارجــی در ایــن کشــور کــه در 20 ســال گذشــته همــواره وجــود 

ــی تکــرار نخواهــد شــد. ــده ای قابل پیش بین ــا آین ــااًل ت داشــت، احتم

ــر  ــک و کوچک ت ــور کوچ ــن کش ــازار ای ــد و ب ــول می انجام ــه ط ــال های ب ــااًل س ــتان احتم ــادی افغانس    زوال اقتص
ــی دارد. ــه ای و بین الملل ــط منطق ــن در محی ــای جایگزی ــه بازاره ــاز ب ــران نی ــد. ای ــد ش خواه
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درآمد  337 میلیارد دالری روسیه از صادرات انرژی

ــراً منتشــر کــرده اســت، نشــان از افزایــش چشــمگیر درآمدهــای ارزی روســیه     داده هــای جدیــدی کــه رویتــرز اخی
ــه  ــرژی ب ــن داده هــا نشــان می دهــد کــه روســیه شــاهد افزایــش 38 درصــدی درآمــد ان علی رغــم تحریم هــا دارد. ای
ــود. انتظــار  ــل افزایــش حجــم صــادرات نفــت و افزایــش قیمــت گاز طبیعــی در ســال جــاری میــادی خواهــد ب دلی
مــی رود درآمــد ایــن کشــور در ســال جــاری بــه 337.5 میلیــارد دالر افزایــش یابــد کــه بــه تقویــت اقتصــاد روســیه در 

ــد. ــک می کن ــرب کم ــای غ ــر تحریم ه براب

   بــر مبنــای پیش بینی هایــی کــه در ایــن گــزارش مــورد اســتناد قــرار گرفتــه، درآمــد صــادرات انــرژی در ســال 2023 
بــه 255.8 میلیــارد دالر کاهــش می یابــد، امــا همچنــان باالتــر از رقــم 244.2 میلیــارد دالری ســال 2021 خواهــد بــود. 
بــر اســاس ایــن پیش بینــی، میانگیــن قیمــت گاز صادراتــی در ســال جــاری بیــش از دوبرابــر خواهــد شــد و بــه 730 

دالر در هــر هــزار مترمکعــب خواهــد رســید و تــا پایــان ســال 2025 به تدریــج کاهــش خواهــد یافــت.

مازاد تجاری 120 میلیارد دالری عربستان 

ــارد  ــال ســعودی، حــدود 122 میلی ــارد ری ــازه نشــان می دهــد عربســتان ســعودی بیــش از 467.20 میلی    داده هــای ت
دالر مــازاد در تــراز تجــاری خــود در نیمــه اول ســال 2022 بــه ثبــت رســانده اســت، درحالی کــه ایــن رقــم در ســال 
ــول  ــن تح ــتان ای ــار عربس ــای اداره آم ــاس داده ه ــر اس ــود. ب ــارد دالر ب ــدود 42 میلی ــال ح ــارد ری ــل 160.39 میلی قب
ــه ماهه دوم  ــت. در س ــل اس ــال قب ــه س ــبت ب ــی نس ــا 306.81 میلیاردریال ــدی ی ــش 191.30 درص ــان دهنده افزای نش
ــان  ــش نش ــد افزای ــه 182.10 درص ــید ک ــعودی رس ــال س ــارد ری ــه 258.86 میلی ــاهی ب ــاری پادش ــازاد تج ــال، م امس

ــت.  ــتان اس ــمگیر عربس ــاری چش ــازاد تج ــل م ــن عام ــت، مهم تری ــت نف ــدید قیم ــش ش ــد. افزای می ده

امارات در پی 2 برابر کردن تولید ناخالص داخلی تا 2030

   داده هــای تــازه دولــت امــارات نشــان می دهــد کــه تجــارت خارجــی ایــن کشــور در نیمــه اول ســال 2022 بــا رشــدی 
ــر رفتــه اســت. وزیــر تجــارت خارجــی  ــه مــدت مشــابه ســال 2021 از 1 تریلیــون درهــم فرات 17 درصــدی نســبت ب
امــارات رشــد چشــمگیر تجــارت خارجــی ایــن کشــور در هفت ماهــه نخســت ســال 2022 را در راســتای برنامه هــای 

کان ایــن کشــور بــرای دوبرابــر کــردن تولیــد ناخالــص داخلــی تــا 2030، برشــمرده اســت.

ــور  ــن کش ــذاری ای ــاختار قانون گ ــارات، س ــری ام ــای رهب ــل تاش ه ــد حاص ــن رش ــه ای ــت ک ــرده اس ــد ک    او تأکی
و برنامه هایــی اســت کــه باهــدف تقویــت همکاری هــای ایــن کشــور بــا ســایر کشــورها از طریــق امضــای 
ــن کشــور  ــت ای ــت موقعی موافقت نامه هــای مشــارکت اقتصــادی جامــع )CEPA( و ســرمایه گذاری و در راســتای تقوی
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ــادرات و  ــرای ص ــی ب ــن بین الملل ــای تأمی ــه زنجیره ه ــی ب ــن دسترس ــی، تضمی ــی و بین الملل ــاخت های داخل در زیرس
صــادرات مجــدد و تقویــت جایــگاه کشــور به عنــوان دروازه کلیــدی جهانــی بــرای تجــارت ســایر کشــورها بــا یکدیگــر 

انجــام شــده اســت. 

   در نیمــه اول ســال 2022، صــادرات غیرنفتــی امــارات بــرای اولین بــار در تاریــخ خــود بــه حــدود 180 میلیــارد درهــم 
رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 2021، رشــد 8 درصــدی را ثبــت کــرد. از نظــر صــادرات مجــدد، امــارات 
متحــده عربــی در نیمــه اول ســال 2022، بــا نزدیک شــدن بــه مــرز 300 میلیــارد درهــم، بــا 20 درصــد افزایــش نســبت 
بــه مــدت مشــابه در ســال 2021، دســتاورد بی ســابقه ای را ثبــت کــرد. همچنیــن واردات امــارات بــا نزدیک شــدن بــه 
مــرز 580 میلیــارد درهــم در نیمــه اول ســال جــاری، رشــد 19 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 2021 را 

ثبــت کــرد.

   او تأکیــد کــرده اســت کــه امــارات بــه تقویــت مشــارکت های بین المللــی خــود بــا بازارهــای اســتراتژیک در سراســر 
جهــان ادامــه می دهــد و عــاوه بــر روابــط همــکاری بــا کشــورهای آفریقایــی، افزایــش 20 درصــدی تجــارت خــود بــا 

هنــد پــس از امضــای موافقت نامــه تجــارت آزاد چشــم دوختــه اســت. 

رشد 169 درصد سرمایه گذاری امارات در مصر 

ــن  ــای ای ــن کشــور دارد. داده ه ــارات در ای ــار مصــر نشــان از جهــش ســرمایه گذاری ام ــز آم ــد مرک ــای جدی    داده ه
ــارد دالر  ــه 1.9 میلی ــی 2022 ب ــال مال ــه اول س ــر در نیم ــارات در مص ــرمایه گذاری ام ــه س ــد ک ــان می ده ــز نش مرک
ــه ســرمایه گذاری  712.6 میلیــون دالر امــارات در مصــر در مــدت مشــابه  افزایــش یافتــه اســت. ایــن رقــم نســبت ب
ســال 2021، افزایــش 169.1 درصــدی را نشــان می دهــد. مبــادالت تجــاری بیــن مصــر و امــارات متحــده عربــی در 
ســه ماهه اول ســال 2022 بــه حــدود 1.2 میلیــارد دالر  رســیده اســت کــه افزایــش 1.4 درصــدی را نشــان می دهــد.

ــر ایــن مصری هــای شــاغل در امــارات نیــز نقــش مهمــی در روابــط اقتصــادی دو کشــور ایفــا می کننــد.     افــزون ب
ارزش حواله هــای مصری هــای شــاغل در امــارات در ســال مالــی 2021 بــه 3.5 میلیــارد دالر رســیده اســت کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه در 2020 حــدود 1.4 درصــد افزایــش داشــته اســت. امــارات در ماه هــای اخیــر بــر ســرمایه گذاری در 

شــرکت های بــزرگ مصــری متمرکــز شــده اســت. 

رشد اقتصادی 5/5 درصدی اقتصاد عراق در 2022

   صنــدوق پــول عــرب )AMF( در تازه تریــن گــزارش چشــم انداز اقتصــادی عــرب -"افق هــای اقتصــاد عربــی"- کــه 
ــال های 2022 و 2023  ــرای س ــراق ب ــه ع ــی از جمل ــای عرب ــرای اقتصاده ــادی ب ــای کان اقتص ــامل پیش بینی ه ش
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ــود  ــراق بهب ــاد ع ــه اقتص ــده ک ــی ش ــزارش پیش بین ــن گ ــرد. در ای ــی ک ــد پیش بین ــراق را 5/5 درص ــد ع ــت، رش اس
ــد کــه در ســال  ــد. ایــن گــزارش همچنیــن می افزای ــه رشــد 5.5 درصــدی دســت می یاب ــد و در ســال جــاری ب می یاب

ــد. ــه 4.4 درصــد کاهــش می یاب 2023 رشــد اقتصــادی عــراق ب

افزایش چشمگیر واردات نفت ترکیه از روسیه 

   داده هــای جدیــد نشــان می دهــد ترکیــه واردات نفــت از روســیه را تــا مــاه اوت امســال بــه طــور میانگیــن بــه بیــش از 
200 هــزار بشــکه در روز افزایــش داده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه مقــدار 98 هــزار بشــکه در 

روز افزایــش یافتــه اســت. ترکیــه به شــدت تــاش دارد تــا از فرصت هــای ناشــی از تحریم هــای روســیه بهــره گیــرد.

ــاورزی،  ــل، کش ــارت، حمل ونق ــای تج ــادی در حوزه ه ــای اقتص ــت همکاری ه ــرای تقوی ــکارا ب ــکو و آن ــراً مس    اخی
ــا  ــه ای امض ــور موافقت نام ــور دو کش ــای جمه ــان رؤس ــطح و می ــن س ــاز، در عالی تری ــگری و ساخت وس ــی، گردش مال
کردنــد. در قالــب ایــن توافــق دو کشــور قصــد دارنــد تجــارت دوجانبــه را تــا ســال 2030 بــه 100 میلیــارد دالر افزایــش 
دهنــد و در پروژه هــای انــرژی، همــکاری کننــد. دو طــرف همچنیــن توافــق کردنــد کــه ترکیــه بخشــی از واردات گاز 

خــود از روســیه را بــه روبــل پرداخــت کنــد.

بانک جهانی: ناامنی غذایی رو به تشدید است

ــان،  ــی در جه ــواد غذای ــت م ــد قیم ــش رش ــای افزای ــورد پیامده ــود در م ــزارش خ ــن گ ــی در تازه تری ــک جهان    بان
هشــدار داده اســت. در گــزارش ایــن بانــک اشــاره شــده کــه رشــد بی ســابقه قیمت هــای مــواد غذایــی باعــث یــک 
بحــران جهانــی شــده اســت کــه میلیون هــا نفــر را بــه فقــر شــدید، تشــدید گرســنگی و ســوءتغذیه ســوق خواهــد داد 

ــد داد.   ــرار خواه ــودی ق ــرض ناب ــر را در مع ــای اخی و دســتاوردهای توســعه ای دهه ه

ــره تأمیــن و ادامــه پیامدهــای اقتصــادی  ــی، جنــگ در اوکرایــن، اختــاالت زنجی ــای گــزارش بانــک جهان ــر مبن    ب
ــه  ــی را ب ــواد غذای ــت م ــرده و قیم ــوس ک ــعه را معک ــتاوردهای توس ــال ها دس ــد -19، س ــری کووی ــی از همه گی ناش
ــد  ــا درآم ــردم کشــورهای ب ــر م ــر بیشــتری ب ــی تأثی ــواد غذای ــن حــد خــود رســانده اســت. افزایــش قیمــت م باالتری
پاییــن و متوســط   دارد زیــرا آنهــا ســهم بیشــتری از درآمــد خــود را نســبت بــه کشــورهای بــا درآمــد بــاال صــرف غــذا 
می کننــد. نمــودار ذیــل کــه در ایــن گــزارش آمــده افــت شــدید صــادرات محصــوالت غذایــی اوکرایــن از زمــان آغــاز 

ــن کشــور را نشــان می دهــد ــه ای ــگ روســیه علی جن
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نمودار 1-روند تحول در صادرات ماهانه غالت اوکراین

   تــورم قیمــت مــواد غذایــی در سراســر جهــان همچنــان باالســت. اطاعــات بیــن آوریــل و جــوالی 2022 تــورم بــاال 
ــد،  ــورهای کم درآم ــد از کش ــد. 92.9 درص ــان می ده ــط،   نش ــن و متوس ــد پایی ــا درآم ــورهای ب ــه کش ــًا هم را در تقریب
ــورم  ــاال ت ــا درآمــد متوســط   روبه ب ــا درآمــد متوســط   پاییــن و 89 درصــد از کشــورهای ب 92.7 درصــد از کشــورهای ب
بــاالی 5 درصــد را شــاهد بوده انــد و بســیاری از آنهــا تــورم دورقمــی را تجربــه کرده انــد. ســهم کشــورهای پردرآمــد 
بــا تــورم بــاال نیــز به شــدت افزایــش یافتــه اســت و حــدود 83.3 درصــد از آنــان، تــورم بــاالی قیمــت مــواد غذایــی 

ــد. ــه کرده ان را تجرب

   بــر مبنــای آمارهــای ایــن گــزارش، تــا 11 آگوســت 2022، شــاخص قیمــت محصــوالت کشــاورزی 1 درصــد بیشــتر از 
دو هفتــه پیش ازایــن تاریــخ بــود. قیمــت ذرت و گنــدم 2 درصــد بیشــتر از ژانویــه 2022 اســت. در همیــن مــدت قیمــت 
برنــج حــدود 6 درصــد افزایــش یافــت. در مقایســه بــا میانگیــن ژانویــه 2021، شــاخص های قیمــت ذرت و گنــدم 20 

درصــد باالتــر اســت. در همیــن مــدت قیمــت برنــج 16 درصــد  رشــد کــرده اســت. 

ــا را  ــرف کااله ــد و مص ــارت، تولی ــی تج ــای جهان ــن الگوه ــگ در اوکرای ــه جن ــد ک ــدار می ده ــزارش هش ــن گ    ای
به گونــه ای تغییــر داده اســت کــه قیمت هــا را تــا پایــان ســال 2024 در ســطوح بــاالی تاریخــی نگــه مــی دارد و ناامنــی 
ــوزه  ــا در ح ــتوری دولت ه ــت های دس ــن، سیاس ــگ در اوکرای ــروع جن ــس از ش ــد. پ ــدید می کن ــورم را تش ــی و ت غذای
تجــارت افزایــش یافتــه اســت. بحــران جهانــی غــذا تــا حــدی بــا افزایــش تعــداد محدودیت هــای تجــارت مــواد غذایــی 
کــه توســط کشــورها باهــدف افزایــش عرضــه داخلــی و کاهــش قیمت هــا اعمــال شــده، بدتــر شــده اســت. تــا 11 اوت، 
حداقــل 23 کشــور 33 ممنوعیــت صــادرات مــواد غذایــی و حداقــل هفــت کشــور 11 اقــدام محدودکننــده صــادرات را 
اجــرا کرده انــد. بــر اســاس داده هــای برنامــه جهانــی غــذا کــه در ایــن گــزارش بــه آنهــا اســتناد شــده اســت، تــا ژوئــن 
2022 تعــداد افــراد دچــار ناامنــی غذایــی حــاد - کــه دسترســی آنهــا بــه غــذا در کوتاه مــدت بــه حــدی محــدود شــده 
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اســت کــه زندگــی و معیشــت آنهــا در خطــر اســت - بــه 345 میلیــون نفــر در 82 کشــور افزایــش یافتــه اســت. عــاوه 
بــر ایــن، برنامــه جهانــی غــذا و ســازمان خواروبــار ملــل متحــد هشــدار دادنــد کــه ناامنــی غذایــی حــاد ممکــن اســت 

در 20 کشــور یــا منطقــه از ژوئــن تــا ســپتامبر 2022 بدتــر شــود.

ــردم  ــی از م ــداد قابل توجه ــه تع ــد ک ــی در 85 کشــور نشــان می ده ــک جهان ــده توســط بان    بررســی های انجــام ش
در دو ســال اول همه گیــری کوویــد -19 بــا کمبــود مــواد غذایــی یــا کاهــش مصــرف خــود مواجــه شــده اند. کاهــش 
ــد  ــر رش ــداری ب ــرات پای ــد تأثی ــد و می توان ــد می کن ــر و ســامتی را تهدی ــش فق ــتاوردهای کاه ــری دس ــت کال دریاف

شــناختی کــودکان خردســال داشــته باشــد.

ــی  ــران در ناامن ــیب پذیر ای ــت آس ــژه موقعی ــه به وی ــت ک ــده اس ــه ش ــی ارائ ــل تامل ــای قاب ــزارش، داده ــن گ    در ای
فزاینــده غذایــی را نشــان می دهــد.  جــدول ذیــل کــه در ایــن گــزارش منتشــر شــده، ایــران را در میــان ســه کشــور 
نخســت در جهــان بــه لحــاظ تــورم واقعــی قیمــت مــواد غذایــی و در میــان 6 کشــور نخســت بــا باالتریــن تــورم اســمی 

مــواد غذایــی  قــرار داده اســت. 

جدول 1-ده کشور نخست از لحاظ تورم قیمت مواد غذایی

رشد روابط تجاری امارات و اسرائیل 

   داده هــای جدیــد دولــت امــارات نشــان می دهــد کــه تجــارت بیــن امــارات متحــده عربــی و اســرائیل در ســال جــاری 
ــارد  ــه 1.407 میلی ــه در هفت ماهــه اول ســال 2022 ب ــه اســت. تجــارت دوجانب ــزان قابل توجهــی افزایــش یافت ــه می ب
ــط  ــارات رواب ــرائیل و ام ــت. اس ــوده اس ــارد دالر ب ــر 1.221 میلی ــغ ب ــارت بال ــال 2021، تج ــت. در س ــیده اس دالر رس
ــرار  ــپ برق ــت ترام ــا میانجیگــری دول ــم ب ــه ابراهی ــوان بخشــی از توافقنام ــل را در ســال 2020 به عن ــک کام دیپلماتی
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کردنــد. از آن زمــان، دو طــرف بــه طــور مســتمر روابــط خــود را به ویــژه در بخش هــای اقتصــادی و فنــاوری تقویــت 
کرده انــد.

   در مــاه مــه 2022، اســرائیل و امــارات متحــده عربــی توافقنامــه مشــارکت اقتصــادی جامــع را امضــا کردنــد. هــدف 
اعــام شــده از ایــن توافــق کــه نوعــی موافقت نامــه تجــارت آزاد اســت، افزایــش تجــارت بــه 10 میلیــارد دالر در مــدت 
ــا یــک کشــور عربــی منعقــد کــرده اســتلین  پنــج ســال اســت. ایــن اولیــن توافــق تجــارت آزاد  بــود کــه اســرائیل ب

توافــق تجــارت آزاد  بــود کــه اســرائیل بــا یــک کشــور عربــی منعقــد کــرده اســت.


