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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، 
در دوالیــه جهانــی و منطقــه ای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در ایــن گــزارش، گلچینــی از تحــوالت اخیــر در دو 

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

سال سخت پیش روی تجارت جهانی 

گــزارش تــازه انکتــاد چشــم انــداز چنــدان مثبتــی از آینــده تجــارت جهانــی ارائــه نمــی دهــد. از منظــر ایــن نهــاد بــا 
وجــود آنکــه تجــارت جهانــی بایــد بــه رکــورد 32 تریلیــون دالر در ســال 2022 برســد، امــا طبــق تــازه تریــن گــزارش 
تجــارت جهانــی، کــه توســط آنکتــاد منتشــر شــده اســت، انتظــار مــی رود کاهشــی کــه در نیمــه دوم ســال 2022 آغــاز 

شــد در ســال 2023 بدتــر شــود زیــرا تنــش هــای ژئوپلیتیکــی و شــرایط ســخت مالــی تــداوم خواهــد داشــت. 

از منظــر آنکتــاد علیرغــم جنــگ در اوکرایــن و تأثیــر طوالنــی مــدت کوویــد 19، تجــارت کاال و خدمــات در ســال جــاری 
رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت. تجــارت کاال نســبت بــه ســال گذشــته 10 درصــد رشــد کــرد و بــه 25 تریلیــون دالر 
افزایــش یافــت کــه بخشــی از آن بــه دلیــل افزایــش قیمــت انــرژی اســت. تجــارت خدمــات بــا 15 درصــد افزایــش بــه 
رکــورد 7 تریلیــون دالر رســید. امــا گــزارش آنکتــاد هشــدار می دهــد کــه کاهــش رشــد در نیمــه دوم ســال جــاری بــه 
ــه دلیــل  ــرای ســال 2023 ب شــرایط ســخت تر در ســال 2023 منجــر خواهــد شــد. پیش بینی هــای رشــد اقتصــادی ب
قیمت هــای بــاالی انــرژی، افزایــش نرخ هــای بهــره، تــورم پایــدار در بســیاری از اقتصادهــا و ســرریزهای منفــی ناشــی 
از جنــگ اوکرایــن بــر اقتصــاد جهانــی بــه ســمت رشــدهای پایین تــر بازنگــری می شــوند. انتظــار مــی رود کــه تشــدید 
ــر  ــد و ب ــد، آســیب پذیری ها را تشــدید کن ــاال را بیشــتر کن ــر دولت هــای دارای بدهــی ب ــی فشــار ب مــداوم شــرایط مال
ــده  ــزارش آم ــن گ ــه در ای ــل ک ــودار ذی ــی بگــذارد. نم ــر منف ــی تأثی ــای تجــارت بین الملل ســرمایه گذاری ها و جریان ه

رونــد رو بــه کاهــش تجــارت جهانــی در ســال 2023 را پیــش بینــی مــی کنــد.
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نمودار1-روند تحول در تجارت جهانی در حوزه کاال و خدمات 

ــر اســاس ایــن گــزارش، علیرغــم کاهــش ارزش تجــارت،  ــار نیســت. ب امــا تصویــر تجــارت جهانــی کامــا تیــره و ت
ــی انعطــاف  ــانه ای از تقاضــای جهان ــه نش ــه داد - ک ــود ادام ــد خ ــه رش ــال 2022 ب ــول س حجــم کل تجــارت در ط
پذیــر اســت. بعــاوه بخشــی از کاهــش ارزش تجــارت بین الملــل در نیمــه دوم ســال 2022 بــه دلیــل کاهــش قیمــت 
محصــوالت اولیــه اســت. ایــن گــزارش همچنیــن بــر تاثیــرات مثبــت  توافق هــای تجــاری جدیــد - ماننــد مشــارکت 
اقتصــادی جامــع منطقــه ای و منطقــه آزاد تجــاری قــاره آفریقــا - و لجســتیک بهبــود یافتــه بــر چشــم انــداز تجــارت 
جهانــی تأکیــد می کنــد. از منظــر آنکتــاد بنــادر و شــرکت های کشــتیرانی اکنــون بــا چالش هــای ناشــی از همه گیــری 
ــه  ــل از هم ــن قب ــر از میانگی ــوز باالت ــل کاال هن ــل و نق ــرخ حم ــه ن ــود آنک ــا وج ــده اند. ب ــازگار ش COVID-19 س

ــر ایــن از منظــر گــزارش دو عامــل دیگــر کــه مــی تواننــد  ــه کاهــش اســت. افــزون ب ــد رو ب گیــری اســت، امــا رون
بــر الگوهــای تجــارت در ســال 2023 تأثیــر بگذارنــد، تکامــل زنجیــره هــای تأمیــن جهانــی و گــذار بــه ســوی اقتصــاد 
ــرای عملیــات زنجیــره تامیــن همچنــان باالســت.  جهانــی ســبزتر اســت. آنکتــاد معتقــد اســت کــه  عــدم قطعیــت ب
اســتراتژی های کاهــش - از جملــه تنــوع بخشــیدن بــه تامین کننــدگان، بازگردانــدن بخــش هایــی از زنجیــره تامیــن 
بــه داخــل کشــورها، اتصــال زنجیــره بــه اقتصادهــای دوســت - احتمــااًل بــر الگوهــای تجــارت جهانــی در ســال آینــده 
تأثیــر خواهــد گذاشــت. در همیــن حــال، انتظــار مــی رود تاش هــا بــرای ایجــاد یــک اقتصــاد جهانــی ســبزتر، تقاضــا 
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بــرای محصــوالت ســازگار بــا محیــط زیســت را افزایــش دهــد و در عیــن حــال تقاضــا بــرای کاالهــای بــا محتــوای 
ــاال و ســوخت های فســیلی را کاهــش دهــد. در ادامــه گــزارش آمــده اســت کــه در ســه ماهــه ســوم ســال  ــن ب کرب
2022، ارزش تجــارت جهانــی کاال بــرای کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافتــه بســیار باالتــر از ســطوح مشــابه 
در ســال 2021 بــود. بــا ایــن حــال، در دوره هــای ســه ماهــه نســبت بــه ســه مــاه قبــل از آن، تجــارت در تمــام مناطــق 
ــه دیگــر  ــل توجهــی از خــود نشــان داد، کاهــش یافــت. ب ــری قاب ــه جــز شــرق آســیا کــه انعطــاف پذی ــی ب جغرافیای
ســخن اگــر اقتصادهــای آســیای شــرقی از مجمــوع تجــارت جهانــی  کنــار گذاشــته  شــوند، کاهــش تجــارت کشــورهای 

در حــال توســعه قابــل توجــه اســت.

روسیه در صدر صادرکنندگان نفت به چین 

گمــرک چیــن اخیــرا اعــام کــرد روســیه تحویــل نفــت بــه چیــن را در مــاه نوامبــر 17 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته 
افزایــش داده و از عربســتان ســعودی پیشــی گرفــت و بــه بزرگتریــن تامیــن کننــده نفــت وارداتــی ایــن کشــور تبدیــل 
شــد. تحویــل نفــت خــام روســیه، از جملــه نفــت پمــپ شــده از طریــق خــط لولــه ســیبری شــرقی )ESPO( و محمولــه 
هــای دریایــی از بنــادر اروپــا و خــاور دور روســیه، در مــاه گذشــته بــه 7.81 میلیــون تــن معــادل 1.9 میلیــون بشــکه در 
روز رســید، در حالــی کــه در مــاه اکتبــر 1.82 میلیــون بشــکه در روز بــود. واردات چیــن از عربســتان ســعودی در مــاه 
نوامبــر بــه 6.62 میلیــون تــن یــا 1.61 میلیــون بشــکه در روز رســید کــه نســبت بــه ســال گذشــته 11 درصــد کاهــش 
ــه چیــن طــی 11 مــاه ســال 202،  10.2 درصــد  ــن گــزارش، صــادرات نفتــی روســیه ب ــر اســاس ای داشــته اســت. ب
افزایــش یافــت و بــه 79.78 میلیــون تــن رســید. در ســال 2021 صــادرات روســیه بــه ایــن کشــور آســیایی کمــی کمتــر 

از صــادرات عربســتان ســعودی بــود کــه در مجمــوع از ژانویــه تــا نوامبــر بــه 80.38 میلیــون تــن رســید.

ــه اقتصــاد بحــران زده روســیه جــزم کــرده و  ــرای کمــک ب ــن عــزم خــود را ب ــد نشــان مــی دهــد کــه چی ــن رون ای
ــا کاهــش شــدید واردات نفــت  ــد ب ــاز نگهداشــته اســت. مقایســه ایــن رون ــازار را بــه روی نفــت روســیه ب همچنــان ب
چیــن از ایــران در دوره پــس از خــروج آمریــکا از برجــام بــه خوبــی تفــاوت جایــگاه ایــران و روســیه در رادار سیاســت 

خارجــی چیــن را نشــان مــی دهــد. 

تحوالت منطقه ای 

نتایج اقتصادی سفر رییس جمهور چین به عربستان

ســفر رییــس جمهــور چیــن بــه عربســتان عمدتــا از زاویــه موضــع گیــری  هــای ایــن کشــور علیــه ایــران برجســته 
شــد. امــا ایــن ســفر نتایــج اقتصــادی مهمــی در بــر داشــت. در جریــان ســفر شــی جیــن پینــگ بــه عربســتان ســعودی، 
مجموعــه ای از توافقنامــه هــا بــه امضــای طرفیــن رســید کــه حاکــی از تعمیــق روابــط بیــن دو کشــور اســت. از یــک 
ســو عربســتان ســعودی بزرگتریــن صادرکننــده نفــت جهــان اســت و از ســوی دیگــر، چیــن بــه عنــوان غــول اقتصــادی، 
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ــر ایــن، چیــن بــه شــریک تجــاری عمــده  بزرگتریــن مصــرف کننــده انــرژی در جهــان بــه شــمار مــی رود. عــاوه ب
ــرار کــرده  ــا آنهــا برق ــط اقتصــادی در حــال گسترشــی ب ــارس تبدیــل شــده اســت و رواب ــی خلیــج ف کشــورهای عرب
اســت. چیــن بــا تجــارت دوجانبــه بــه ارزش 87.3 میلیــارد دالر در ســال 2021، بزرگتریــن شــریک تجــاری عربســتان 
ســعودی بــه شــمار مــی رود. از ایــن میــزان، 30.3 میلیــارد دالر صــادرات چیــن بــه عربســتان ســعودی و مابقــی ) 57 
میلیــارد دالر( واردات چیــن از عربســتان را تشــکیل می دهــد.  بــر اســاس داده هــای گمــرک چیــن، عربســتان ســعودی، 
بزرگتریــن تامین کننــده نفــت چیــن اســت کــه 18 درصــد از کل خریــد نفــت خــام پکــن را تامیــن مــی کنــد. چیــن در 
10 ماهــه اول ســال 2022، مجموعــًا 73.54 میلیــون تــن )1.77 میلیــون بشــکه در روز( از عربســتان نفــت خــام وارد 
کــرده اســت. واردات نفــت چیــن در ســال گذشــته بــه 87.56 میلیــون تــن بــه ارزش 43.9 میلیــارد دالر رســید کــه 77 

ــن از عربســتان را تشــکیل می دهــد. درصــد از کل واردات چی

ــه  ــی از جمل ــگاه چین ــن پاالیش ــا چندی ــاالنه ب ــه س ــای عرض ــعودی، قرارداده ــتان س ــو عربس ــی آرامک ــرکت دولت ش
Norinco ،Sinochem ،CNOOC ،CNPC ،Sinopec و همچنیــن پاالیشــگاه خصوصــی پتروشــیمی  ژجیانــگ امضــا 

کــرده اســت.

طــی ایــن ســفر، عربســتان ســعودی و چیــن، توافقنامــه مشــارکت اســتراتژیک جامــع امضــا کردند. بر اســاس گزارشــات، 
ــات  ــاوری اطاعــات، خدم ــرژی ســبز، فن ــه ان ــذاری در زمین ــرارداد ســرمایه گ ــی 34 ق شــرکت هــای ســعودی و چین
ابــری، حمــل و نقــل، لجســتیک، صنایــع پزشــکی، مســکن و ســاخت و ســاز را امضــا کردنــد. ایــن توافقــات عبارتنــد از:

ــاوری  ــا فن ــای ب ــری در مجتمع ه ــش اب ــات رایان ــه خدم ــرای ارائ ــوآوی ب ــتان و ه ــت عربس ــن دول ــه بی * تفاهم نام
ــتان. ــهرهای عربس ــرفته در ش پیش

* تفاهم نامــه بیــن آرامکــو عربســتان و شــاندونگ انــرژی کــه شــامل یــک توافــق بالقــوه عرضــه نفــت خــام و قــرارداد 
فــروش محصــوالت شــیمیایی و همچنیــن بررســی همــکاری در زمینــه پاالیــش و پتروشــیمی  یکپارچــه در چیــن اســت.

ــرای  ــا نهادهــای چینــی امضــا کــرده اســت کــه بســتر الزم ب * شــرکت ACWA Power عربســتان 9 تفاهم نامــه ب
تامیــن مالــی، ســرمایه گــذاری و ســاخت پــروژه هــای انــرژی پــاک و تجدیدپذیــر ACWA در عربســتان ســعودی و 

ــد. ــد و جــاده را فراهــم می کن کشــورهای عضــو طــرح ابتــکاری کمربن

ــای  ــه خودروه ــک کارخان ــاد ی ــرای ایج ــن ب ــتان و ENOVATE Motors چی ــن Sumou عربس ــه بی * تفاهم نام
ــال. ــودرو در س ــزار خ ــت 100ه ــا ظرفی ــعودی ب ــتان س ــی در عربس الکتریک

ــز  قراردادهــای تجــاری  ــر،  دو کشــور در ســال هــای گذشــته نی ــا و قراردادهــای ســفر اخی ــه ه ــر توافقنام ــزون ب اف
مهمــی بــا یکدیگــر امضــا کــرده انــد. آرامکــو در اوایــل ســال 2022 بــه منظــور ســاخت یــک مجتمــع پاالیشــگاهی و 
پتروشــیمی، 10 میلیــارد دالر در چیــن ســرمایه گــذاری کــرد کــه بزرگتریــن ســرمایه گــذاری ایــن شــرکت در دومیــن 
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اقتصــاد بــزرگ جهــان بــه حســاب می آیــد. در قالــب ایــن پــروژه کــه پیــش بینــی مــی شــود در ســال 2024 عملیاتــی 
شــود، یــک پاالیشــگاه ترکیبــی تاســیس مــی شــود کــه در قالــب آن 300 هــزار بشــکه در روز مشــتقات نفتــی و 1.5 
میلیــون تــن اتیلــن در ســال بــه بــازار عرضــه مــی شــود. آرامکــو قــرار اســت تــا 210 هــزار بشــکه در روز نفــت خــام 
بــه ایــن پاالیشــگاه عرضــه کنــد. ســرمایه گــذاری مشــابه دیگــر آرامکــو در چیــن، خریــد 25 درصــد از ســهام شــرکت 
ــال 2008  ــن پاالیشــگاه در س ــده اســت. ای ــداث ش ــینوپک اح ــه توســط س ــان اســت ک ــیمی  فوجی ــش و پتروش پاالی
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و 280 هــزار بشــکه در روز  مشــتقات نفتــی و 1.1 میلیــون تــن اتیلــن در ســال تولیــد مــی 
کنــد. افــزون بــر ایــن آرامکــو در ســال 2018 یادداشــت تفاهمــی  بــا مقامــات اســتان ژجیانــگ بــرای ســرمایه گــذاری 
9 درصــدی در شــرکت پتروشــیمی  ژجیانــگ امضــا کــرد کــه بزرگتریــن پاالیشــگاه چیــن بــا ظرفیــت 800 هــزار بشــکه 
در روز اســت. از آن زمــان تاکنــون هیــچ پیشــرفتی در ایــن تفامنامــه اعــام نشــده اســت. از دیگــر ســو ســینوپک غــول 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــذاری ک ــرمایه گ ــو )YASREF( ، س ــوع آرامک ــش ینب ــرکت پاالی ــن، 37.5 درصــد در ش ــی چی نفت
شــرکت یــک پاالیشــگاه  بــا ظرفیــت 400 هــزار بشــکه در روز را در ینبــوع در ســواحل دریــای ســرخ اداره می کنــد.

 EIG صنــدوق دولتــی جــاده ابریشــم چیــن بــه عنــوان بخشــی از کنسرســیومی  بــه رهبــری شــرکای انــرژی جهانــی
مســتقر در ایــاالت متحــده، قــراردادی را در ســال 2021 بــرای خریــد 49 درصــد از ســهام شــرکت خطــوط لولــه نفــت 
ــوان  ــه عن ــن ب ــاده ابریشــم همچنی ــی ج ــدوق دولت ــرد. صن ــد ک ــارد دالر منعق ــغ 12.4 میلی ــه مبل آرامکــو عربســتان ب
بخشــی از کنسرســیومی بــا مشــارکت شــرکت هــای آمریکایــی، در خریــد  49 درصــد ســهام شــرکت خطــوط لولــه گاز 

آرامکــو بــه مبلــغ 15.5 میلیــارد دالر مشــارکت کــرد. 

افــزون بــر ایــن  ACwa Power کــه بخشــی از مالکیــت آن متعلــق بــه صنــدوق ســرمایه گــذاری دولتــی عربســتان 
اســت، در ســپتامبر اعــام کــرد کــه بــا صنــدوق جــاده ابریشــم بــرای ســرمایه گــذاری مشــترک در یــک نیــروگاه گازی 
1.5 گیگاواتــی )GW( در ازبکســتان بــه مبلــغ یــک میلیــارد دالر، در قالــب بخشــی از ابتــکار یــک کمربنــد یــک جــاده، 

بــه توافــق رســیده اســت. 

شــرکت دولتــی مهندســی انــرژی چیــن )CEEC( در حــال ســاخت یــک نیــروگاه خورشــیدی 2.6 گیگاواتی در الشــعیبیه 
بــرای ACWA Power عربســتان ســعودی اســت کــه بزرگتریــن پــروژه خورشــیدی خاورمیانــه بــه شــمار میرود.

در حــوزه دفاعــی و امنیتــی شــرکت ارتباطــات و سیســتم های الکترونیــک پیشــرفته عربســتان ســعودی )ACES( در 
مــاه مــارس قــراردادی بــا گــروه فنــاوری الکترونیــک چیــن بــه منظــور تولیــد هواپیماهــای بــدون سرنشــین در ایــن 

کشــور امضــا کــرده اســت.

بــا دقــت در گســتره و حجــم قراردادهــای شــرکت هــای چینــی، چرخــش چیــن از ایــران بــه عربســتان چنــدان جــای 
تعجبــی نــدارد. در یــک دهــه اخیــر کــه روابــط چیــن و عربســتان بــه شــدت رو بــه توســعه رفتــه اســت، روابــط ایــران و 
چیــن از منظــر تجــاری و ســرمایه گــذاری رو بــه قهقــرا بــوده اســت. چیــن نــه تنهــا ســرمایه گــذاری در ایــران صــورت 
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نــداده بلکــه تجــارت عــادی و محــدود دو کشــور را دچــار مشــکات جــدی کــرده اســت. 

توافق جدید عربستان و آذربایجان 

فدراســیون اتــاق هــای عربســتان و آژانــس توســعه تجــارت شــرکت هــای کوچــک و متوســط آذربایجــان از امضــای 
توافــق نامــه ای بــرای ایجــاد یــک شــورای تجــاری مشــترک عربســتان و آذربایجــان بــرای تقویــت تجــارت دو کشــور 
و افزایــش حجــم تجــارت و همــکاری هــای ســرمایه گــذاری بیــن دو کشــور خبــر دادنــد. امضــای ایــن توافــق همزمــان 

بــا هفتمیــن نشســت کمیتــه مشــترک عربســتان و آذربایجــان در باکــو پایتخــت ایــن کشــور صــورت گرفــت. 

شــورای تجــاری مشــترک، فعالیــت هــای تجــاری و تبلیغاتــی را در زمینــه ارتقــا و گســترش همــکاری هــای تجــاری و 
اقتصــادی آذربایجــان و عربســتان بــا تمرکــز بــر اولویــت هــای دســتور کار همــکاری هــای اقتصــادی دو کشــور ســامان 
خواهــد داد. همچنیــن بســتری را بــرای بازرگانــان عربســتانی و آذربایجانــی فراهــم مــی کنــد تــا فعالیــت هــای خــود را 

معرفــی و ترویــج و شــراکت تجــاری ایجــاد کننــد.

ــل  ــای اقتصــادی، تســهیل تعام ــرای همکاری ه ــد ب ــی جدی ــای کیف ــایش زمینه ه ــا گش ــاری مشــترک ب ــورای تج ش
مســتمر بیــن بخش هــای تجــاری عربســتان و آذربایجــان، تــاش بــرای رفــع چالش هــا و موانــع و همچنیــن تبــادل 
ــال  ــرمایه گذاری را دنب ــارت و س ــترش تج ــرمایه گذاری، گس ــای س ــود و فرصت ه ــای موج ــورد بازاره ــات در م اطاع
ــط اقتصــادی،  ــود رواب ــرای بهب ــه مقامــات ذیصــاح در دو کشــور ب ــی ب ــه های ــه توصی خواهــد کــرد. مشــارکت و ارائ
تشــویق شــرکت در نمایشــگاه هــا و انجمــن هــا و تبــادل هیئــت هــای تجــاری در دســتور کار ایــن شــورا خواهــد بــود. 
ــان مشــاغل ســعودی و  ــدگان صاحب ــی متشــکل از نماین ــح شــده اســت کــه شــورای بازرگان ــن توافقنامــه تصری در ای
آذربایجانــی عاقمنــد بــه ســرمایه گــذاری و تجــارت خواهــد بــود و ایــن شــورا جلســات دوره ای را در ریــاض و باکــو 
برگــزار خواهــد کــرد تــا در مــورد فرصــت هــای همــکاری تجــاری و ســرمایه گــذاری بیــن دو کشــور بحــث و گفتگــو 

صــورت گیــرد. 

ترکیه در پی تجارتی فراتر از 20 میلیارد دالر با عراق 

رئیــس شــورای تجــارت ترکیــه و عــراق اخیــرا  اعــام کــرده اســت کــه کشــورش و عــراق در تــاش انــد تــا حجــم 
مبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور را بــه بیــش از 20 میلیــارد دالر افزایــش دهنــد. در همیــن راســتا هیئتــی از ســوی 
ایــن شــورا در تاریــخ 18 تــا 19 دســامبر بــرای بررســی راه هــای افزایــش تجــارت و ســرمایه گذاری بیــن دو کشــور بــه 

عــراق ســفر کردنــد.

ــردد آزاد  ــان از ت ــد، اطمین ــدور روادی ــل ص ــریع در مراح ــت تس ــر اهمی ــی ب ــات عراق ــا مقام ــدار ب ــت در دی ــن هیئ ای
کامیون هــای ترکیــه و ترانزیــت و دسترســی آســان بــه منابــع مالــی بــرای افزایــش صــادرات، تجــارت و ســرمایه گذاری 
بیــن دو کشــور تاکیــد کردنــد. حجــم مبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور در حــال حاضــر حــدود 20 میلیــارد دالر اســت، 
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در حالــی کــه دو کشــور بــرای افزایــش بیــش از آن تــاش مــی کننــد.

آغاز مذاکرات تجارت آزاد امارات و اوکراین 

ــوه  ــق تجــارت آزاد بالق ــر ســر تواف ــن ب ــا اوکرای ــرات خــود را ب ــه مذاک ــرد ک ــرا اعــام ک ــی اخی ــارات متحــده عرب ام
موســوم بــه توافقنامــه مشــارکت اقتصــادی جامــع )CEPA( در راســتای آزادســازی گســترده تــر روابــط تجــاری آغــاز 
کــرده اســت. ایــن مذاکــرات در شــرایطی آغــاز مــی شــود  کــه اوکرایــن، یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان گنــدم و 
غــات در جهــان، بــه دنبــال راه هایــی بــرای حمایــت از اقتصــاد آســیب دیــده خــود اســت، در حالــی کــه امــارات بــه 
دنبــال تضمیــن امنیــت غذایــی خــود اســت. از منظــر وزیــر تجــارت خارجــی امــارات، ایــن توافــق فرصت هــای جدیــد 
را بــرای صادرکننــدگان، ســرمایه گذاران و تولیدکننــدگان اماراتــی فراهــم می کنــد و همچنیــن دسترســی بــه بازارهــای 

جدیــد در آســیا، آفریقــا و خاورمیانــه را بــرای تولیــدات کشــاورزی و صنعتــی اوکرایــن مــی گشــاید. 

ــه  ــه اوکرایــن، تجــارت بیــن امــارات و اوکرایــن ب در ســال های قبــل از همه گیــری COVID-19 و حملــه روســیه ب
طــور پیوســته در حــال افزایــش بــود. پــس از کاهــش در ســال 2020، ارقــام تجــارت در ســال 2021 زمانــی کــه تجــارت 
ــه ســال 2020 و 12  ــًا 29 درصــدی نســبت ب ــش تقریب ــید، افزای ــون دالر رس ــش از 900 میلی ــی بی ــه کم ــی ب غیرنفت
درصــدی نســبت بــه ســال 2019 را نشــان مــی دهــد. صــادرات غــات اوکرایــن بــه ویــژه بــرای امــارات متحــده عربــی 
ــد، اهمیــت دارد.  ــوع کن ــد امنیــت غذایــی خــود را افزایــش داده و زنجیره هــای تامیــن خــود را متن کــه تــاش می کن
امــارات متحــده عربــی در حــال حاضــر یــک مرکــز تجــاری منطقــه ای و جهانــی اســت و بــه دنبــال تقویــت جایــگاه 
ــی مــواد غذایــی اســت. امنیــت غذایــی یکــی از جنبه هــای مهــم توافق نامه هــای  ــه عنــوان یــک مرکــز جهان خــود ب

مشــارکت اقتصــادی جامعــی اســت کــه بــا ســایر کشــورها از جملــه هنــد و اســرائیل منعقــد کــرده اســت.

از دیگــر ســو اوکرایــن امــارات متحــده عربــی را دروازه دسترســی بــه بــازار بســیاری از کشــورهای خاورمیانــه و آفریقــا 
ــن  ــگ، اوکرای ــل از جن ــت. قب ــم اس ــیار مه ــا بس ــاد آنه ــرای اقتص ــن ب ــاورزی اوکرای ــوالت کش ــه محص ــد ک می دان

ــود. ــارات امضــا کــرده ب ــا ام ــه ارزش میلیاردهــا دالر ب ــی ب قراردادهــا و تفاهــم نامــه های

جنــگ در اوکرایــن عرضــه جهانــی غــذا را مختــل کــرده و بــه افزایــش تــورم بــرای کاالهــای ضــروری کمــک کــرده 
اســت. منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بــه ویــژه در معــرض ایــن تحــوالت قــرار گرفتــه اســت زیــرا  کشــورهای ایــن 
منطقــه بزرگتریــن واردکننــدگان غــات روســیه و اوکرایــن هســتند. در پرتــو نقــش امــارات متحــده عربــی بــه عنــوان 
مرکــزی بــرای بازارهــای دیگــر در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، ایــن توافــق احتمــااًل منافــع اقتصــادی قابــل توجهــی را 

بــرای ســایر کشــورهای منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا و فراتــر از آن بــه همــراه خواهــد داشــت.

چین 500 هزار شغل در پاکستان ایجاد می کند؟

ــه در  ــژه اقتصــادی )SEZ( ک ــه وی ــار منطق ــده چه ــی ش ــرا مدع ــژه اقتصــادی پاکســتان اخی ــس اداره مناطــق وی رئی
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چارچــوب کریــدور اقتصــادی چیــن و پاکســتان )CPEC( ایجــاد می شــوند، احتمــااًل حــدود 575000 شــغل مســتقیم و 
بیــش از یــک میلیــون شــغل غیرمســتقیم در پاکســتان ایجــاد خواهنــد کــرد. ایــن مقــام مســئول گفــت: "مــا مطالعــه ای 
را بــرای ارزیابــی فرصــت هــای شــغلی در چهــار منطقــه از 9 منطقــه ویــژه اقتصــادی از جملــه خیبــر پختونخــوا، ســند، 
پنجــاب و بلوچســتان انجــام داده ایــم تــا مشــاغل و صنایــع بالقــوه در ایــن مناطــق را شناســایی کنیــم." او افــزود کــه 
نیــروی کار و مهندســان آمــوزش دیــده و ماهــر نــه تنهــا مشــاغل خوبــی در مناطــق اقتصــادی پیــدا مــی کننــد، بلکــه 

شــرکت هــای چینــی و محلــی را قــادر مــی ســازند تــا متخصصــان ماهــر را از مناطــق محلــی جــذب کننــد.

صنایــع بالقــوه در حــال راه انــدازی در مناطــق ویــژه اقتصــادی کریــدور اقتصــادی چین-پاکســتان شــامل فــرآوری مــواد 
غذایــی، روغــن پخــت و پــز، ســرامیک، طــا و جواهــرات، ســنگ مرمــر، مــواد معدنــی، ماشــین آالت کشــاورزی، آهــن 

و فــوالد، مونتــاژ موتــور ســیکلت، لــوازم برقــی و خــودرو مــی باشــد.

کریــدور اقتصــاد چین-پاکســتان کــه در ســال 2013 راه انــدازی شــد، کریــدوری اســت کــه بنــدر گــوادر پاکســتان را بــه 
کاشــغر در منطقــه خودمختــار ســین کیانــگ در شــمال غربــی چیــن متصــل مــی کنــد. توســعه همــکاری دو کشــور در 

حــوزه هــای انــرژی، حمــل و نقــل و همــکاری هــای صنعتــی در کانــون ایــن طــرح قــرار دارد.

نفوذ ژئواکونومیک امارات در سودان 

دو شــرکت  امــارات متحــده عربــی اخیــرا  قــراردادی بــا ســودان بــرای ســاخت یــک بنــدر جدیــد در ســواحل دریــای 
ســرخ امضــا کردنــد. در قالــب ایــن قــرارداد ســودان بــه AD Ports Group و Invictus Investment حــق توســعه، 
 AD Ports Group .مدیریــت و بهــره بــرداری از مناطــق اقتصــادی و دارایــی هــای بنــدری در ســودان را اعطــا کــرد
ــرمایه گذاری های  ــودان س ــود در س ــای خ ــت از پروژه ه ــرای حمای ــود ب ــد ب ــادر خواهن و Invictus Investment ق

مشــترک، شــراکت و ســایر قراردادهــای تجــاری ایجــاد کننــد.

در گــزارش هــای رســانه ای جزییــات دیگــر و بویــژه اینکــه  بنــدر یــا مناطــق اقتصــادی در کــدام مناطــق واقــع خواهــد 
شــد مشــخص نشــده اســت. بــا ایــن حــال، AD Ports Group و Invictus Investment اشــاره کرده انــد کــه قصــد 

دارنــد یــک ســرویس حمــل و نقــل در ســودان راه انــدازی کننــد. 

روابــط اقتصــادی و انــرژی بیــن امــارات متحــده عربــی و قــاره آفریقــا بــه ســرعت در حــال رشــد اســت. در ایــن راســتا 
در ســال هــای اخیــر قراردادهــای مهمــی میــان طرفیــن امضــا و اجرایــی شــده اســت. دفتــر صــادرات ابوظبــی در مــاه 
ــا جامعــه اقتصــادی کشــورهای غــرب آفریقــا )ECOWAS( موافقتنامــه تامیــن مالــی امضــا کــرد. در قالــب  ژوئــن ب
ایــن قــرارداد یــک خــط اعتبــاری 20 میلیــون دالری ایجــاد شــد کــه هــدف آن تقویــت تجــارت امــارات بــا غــرب آفریقا 
بــود.در مــاه ژوئیــه، امــارات متحــده عربــی و کنیــا مذاکراتــی را بــرای ایجــاد یــک توافقنامــه مشــارکت اقتصــادی جامــع 
آغــاز کردنــد کــه بــه ســرعت بــه ســرانجام رســید. امــارات قبــًا چنیــن قراردادهایــی را کــه اساســًا قراردادهــای تجــارت 
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آزاد اســت بــا اســرائیل، هنــد و اندونــزی بســته بــود. شــرکت اماراتــی انــرژی هــای تجدیدپذیــر "مصــدر" در مــاه اوت 
ــارات متحــده  ــرد. ام ــا امضــا ک ــادی و خورشــیدی در تانزانی ــرژی ب ــروژه هــای ان ــرای توســعه پ ــراردادی را ب 2021 ق

عربــی و تانزانیــا قــرارداد اجتنــاب از مالیــات مضاعــف را در ســپتامبر 2022 امضــا کردنــد.

ــرای گســترش  ــی ب ــارات متحــده عرب ــای ام ــی ه ــاه طلب ــادر ســودان در راســتای ج ــرای توســعه بن ــد ب ــق جدی تواف
عملیــات بنــادر خــود در سراســر خاورمیانــه و قــاره آفریقــا  صــورت گرفتــه اســت. پیــش از ایــن امــارات پــروژه هــای 

ــه اســت.  ــادر ایــن کشــور را در دســت گرفت مشــابهی در مصــر اجرایــی کــرده و کنتــرل بخشــی از بن

کارآفرینان مصری و چینی در پی توسعه روابط

اخیــرا مصــر و چیــن انجمــن کارآفرینــان مصری-چینــی را بــرای تشــویق ســرمایه گــذاری چینــی هــا در مصــر، در قاهره 
ــا حضــور مقامــات و  ــد. انجمــن جدیــد بــه طــور رســمی در مراســمی کــه اخیــرا در پایتخــت مصــر ب ایجــاد کــرده ان
بازرگانــان مصــری و چینــی از جملــه وزیــر دارایــی مصــر برگــزار شــد، تأســیس شــد.این اولیــن انجمــن در نــوع خــود 

در مصــر اســت.

ــی کــه شــرکت های چینــی فعــال در مصــر از آن برخــوردار  ــه شــهرت خوب ــا توجــه ب ــر دارایــی مصــر ب از منظــر وزی
هســتند، ایــن کشــور مشــتاقانه منتظــر رفــع هرگونــه مانعــی اســت کــه بــرای بــه حداکثــر رســاندن ســرمایه گذاری ایــن 
شــرکت هــا ممکــن اســت ایجــاد شــود. او تاکیــد کــرده کــه مصــر درهــای خــود را بــه روی ســرمایه گذاری های چینــی 
بــاز می کنــد کــه طــی 10 ســال گذشــته افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. او افــزود کــه ســرمایه گــذاری چینــی هــا 
بــه ایجــاد 24.000 فرصــت شــغلی در مصــر کمــک کــرد. مقــام مصــری اشــاره کــرده اســت کــه ایــن کشــور قصــد دارد 

اوراق قرضــه یــوآن چیــن )پانــدا( بــه ارزش 500 میلیــون دالر در بــازار چیــن منتشــر کنــد. 

وزیــر مصــری بــر نقــش محــوری منطقــه اقتصــادی کانــال ســوئز در پیشــبرد طــرح کمربنــد و جــاده چیــن بــه ویــژه از 
طریــق منطقــه همــکاری اقتصــادی و تجــاری ســوئز چیــن و مصــر تاکیــد کــرد. حــدود 140 شــرکت چینــی در مصــر 
فعالیــت مــی کننــد، از جملــه 102 شــرکت در منطقــه TEDA، حــدود یــک میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری کــرده انــد. 

روابــط مصــر و چیــن از زمــان بــه قــدرت رســیدن عبدالفتــاح السیســی، رئیــس جمهــور ایــن کشــور در ســال 2014، 
ارتقــا یافتــه اســت. سیســی هفــت بــار از پکــن بازدیــد کــرده و هشــت بــار بــا همتــای چینــی خــود شــی جیــن پینــگ، 
ماقــات کــرده اســت. ایــن دو رهبــر در ســال 2014 توافقنامــه مشــارکت راهبــردی مصــر و چیــن را امضــا کــرده بودنــد 
و مصــر از زمــان آغــاز بــه کار مگاپــروژه ابریشــم، در آن مشــارکت داشــته اســت. بــر اســاس داده هــای وزارت دارایــی 
مصــر، حجــم واردات مصــر از چیــن در 10 ماهــه اول ســال 2022 بــه 12.1 میلیــارد دالر رســیده اســت، در حالــی کــه  
صــادرات مصــر بــه چیــن در مــدت مشــابه بــه ارزش 385 میلیــون دالر بــوده اســت. حجــم تجــارت بیــن چیــن و مصــر 
در ســال 2021 بــه 19.98 میلیــارد دالر رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 37.3 درصــد افزایــش داشــت.
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انجمــن تــازه تاســیس بــه عنــوان ســکوی پرتــاب بــرای ســرمایه گــذاران چینــی در خاورمیانــه و آفریقــا در چارچــوب 
طــرح کمربنــد و جــاده عمــل خواهــد کــرد. چیــن بــه دنبــال بهــره منــدی از مزیــت هــای بــزرگ بــازار عظیــم مصــر 
ــارت در  ــب تج ــوان قط ــه عن ــر ب ــت مص ــن موقعی ــده همچنی ــرف کنن ــون مص ــش از 100 میلی ــامل بی ــه ش ــت ک اس

ــن و ســایر کشــورها باشــد. ــن چی ــه ارتباطــی بی ــا اســت. مصــر می خواهــد حلق ــه و آفریق خاورمیان

ــای انجمــن  ــت امن ــی، ریاســت هیئ ــه کشــورهای عرب ــر کل اتحادی ــر خارجــه ســابق مصــر و دبی عمــرو موســی، وزی
ــزوم هدایــت ســرمایه گــذاری هــای  ــان ل ــا بی ــر عهــده خواهــد داشــت. موســی در ایــن مراســم ب ــازه تاســیس را ب ت
چینــی گفــت: پــروژه کمربنــد و جــاده بیــن چیــن و کشــورهای عربــی ایــده همــکاری را از تفکــر اقتصــادی اســتعماری 
بــه تعاونــی تبدیــل کــرده و مــی توانــد از حرکــت رو بــه جلــو مصــر و چیــن بــا توســعه کانــال ســوئز، ایجــاد صنایــع 

مشــترک و صــادرات محصــوالت بــه بــازار آفریقــا حمایــت کنــد. 

نظرســنجی انجــام شــده توســط مؤسســه واشــنگتن در مــاه ســپتامبر نشــان داد کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت مصــر بــه 
روابــط کشــور خــود بــا چیــن اهمیتــی بیــش از روابــط بــا ایــاالت متحــده مــی دهنــد. در ایــن نظــر ســنجی47 درصــد 
از مصــری هــا بــا ایــن جملــه موافــق بودنــد: » ایــن روزهــا، مــا نمــی توانیــم بــه ایــاالت متحــده تکیــه کنیــم. بنابرایــن 
مــا بایــد بــه روســیه یــا چیــن بــه عنــوان شــریک روی بیاوریــم. نزدیکــی مصــر بــا چیــن بــه قاهــره ایــن فرصــت را 

مــی دهــد کــه بــه گــروه بریکــس بپیونــدد و از منافــع آن بهــره منــد شــود. 

داده های تازه

سرمایه گذاری 214 میلیارد دالری چین در زیرساخت ها 

ــا  ــزرگ را ب ــروژه ب ــر 2022، 106 پ ــان نوامب ــا پای ــور ت ــن کش ــه ای ــد ک ــام کردن ــرا اع ــن اخی ــی چی ــات مال مقام
ســرمایه گذاری حــدود 1.5 تریلیــون یــوان )حــدود 214.9 میلیــارد دالر آمریــکا( تصویــب کــرده است.کمیســیون توســعه 
ــط  ــه توس ــروژه ک ــش از 2700 پ ــر، بی ــاه نوامب ــان م ــا پای ــرد ت ــام ک ــه ای اع ــی )NDRC( در بیانی ــات مل و اصاح
ابزارهــای مالــی مبتنــی بــر سیاســت و توســعه کشــور تامیــن مالــی شــده انــد، همگــی رونــد اجرایــی را آغــاز کــرده انــد. 
مجمــوع ســرمایه گــذاری ســاالنه -- بــه ارزش 640 میلیــارد یــوان -- از بودجــه دولــت مرکــزی همگــی تخصیــص 
یافتــه اســت و نــرخ پــروژه هــای در حــال ســاخت بــه باالتریــن ســطح در نزدیــک بــه پنــج ســال گذشــته رســیده اســت. 
از منظــر کمســیون ملــی توســعه و اصاحــات اســتفاده از ابزارهــای مالــی توســعه ای، پیشــبرد پــروژه هــای زیربنایــی را 
تســریع خواهــد بخشــید. کمیســیون اعــام کــرده اســت کــه انتظــار دارد رشــد اقتصــادی چیــن بــا کاهــش محدودیــت 

هــای کرونایــی و افزایــش اجــرای پــروژه هــا ســرعت بیشــتری بیابــد. 
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کشورهای بدهکار خاورمیانه 

بانــک جهانــی اخیــرا آخریــن گــزارش ســاالنه بدهــی خارجــی پایــان ســال خــود را منتشــر کــرد. در ایــن گــزارش آمــده 
اســت کــه بدهــی مصــر، ایــران و ترکیــه در ســال گذشــته بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت. بــر اســاس 
گــزارش بانــک جهانــی، بدهــی کشــورهای خاورمیانــه را بــه تفکیــک بــه صــورت ذیــل مــی تــوان دســته بنــدی کــرد:

ترکیه

بدهــی خارجــی ترکیــه در ســال 2022، 435.5 میلیــارد دالر بــوده کــه نســبت بــه 441.2 میلیــارد دالر در ســال 2020 
کاهــش داشــته اســت.در مــاه ژوئــن، آژانــس رتبه بنــدی اعتبــاری S&P Global، گــزارش داد کــه ترکیــه بــه دلیــل 
ــی  ــاال معضل ــیار ب ــورم بس ــیب پذیر اســت. ت ــی آس ــر بحــران نقدینگ ــاال و مشــکات اقتصــادی، در براب ــای ب بدهی ه

اساســی اســت. 

مصر

ــارد دالر در ســال 2020  ــه 129.8 میلی ــه نســبت ب ــارد دالر رســید ک ــه 143.3 میلی بدهــی خارجــی مصــر در 2022 ب
افزایــش یافــت.

مصــر بســیاری از پــول هــای قــرض گرفتــه شــده خــود را صــرف زیرســاخت هــا کــرده اســت. برخــی از تحلیلگــران 
معتقدنــد مصــر پتانســیل باالیــی بــرای بازپرداخــت بدهــی خــود دارد.

اردن

بدهــی اردن در ســال 2022 بالــغ بــر 41.8 میلیــارد دالر بــود کــه از 38 میلیــارد دالر در ســال 2020 بیشــتر بــود. عــاوه 
بــر وام هــای خارجــی، اردن بــه طــور منظــم از همســایگان ثروتمنــد خــود در خلیــج فــارس کمــک هــای اقتصــادی 
دریافــت مــی کنــد تــا بــه بودجــه خــود تزریــق کنــد. درآمــد گردشــگری اردن در حــال افزایــش اســت و مــی توانــد بــه 

ایــن کشــور در بازپرداخــت وام هــا کمــک کنــد. 

لبنان

بدهــی لبنــان درســال 2022، 66.9 میلیــارد دالر بــود کــه نســبت بــه 68.9 میلیــارد دالر در ســال 2020 کاهــش داشــت. 
لبنــان در بحبوحــه بحــران اقتصــادی ویرانگــر قــرار دارد. علیرغــم کاهــش انــدک بدهــی، بســیاری از نهادهــا تمایلــی 

بــه وام دادن بــه لبنــان تــا زمانــی کــه اصاحــات حکومتــی و مبــارزه بــا فســاد را اجــرا نکنــد، ندارنــد.

عراق

بدهــی خارجــی عــراق در پایــان ســال 2021 25.3 دالر بــود. در ســال 2020، بدهــی عــراق 26.3 دالر بــود کــه نشــان 
دهنــده کاهــش اســت.
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ایران

از منظــر بانــک جهانــی بدهــی خارجــی ایــران بــه 10.4 میلیــارد دالر رســید. ایــن تقریبــًا دو برابــر 5.4 میلیــارد دالر در 
ســال 2020 اســت. امــا برخــی رســانه هــا گــزارش داده انــد کــه بدهــی خارجــی ایــران در حــال کاهــش اســت. 

سوریه

بدهــی خارجــی ســوریه در پایــان ســال 2021 بــه 5 میلیــارد دالر رســید کــه نســبت بــه 4.8 میلیــارد دالر در ســال 2020 
افزایــش یافتــه اســت. اقتصــاد ســوریه بــه دلیــل ادامــه جنــگ داخلــی در حــال فروپاشــی اســت. افــزون بــر ایــن تحریــم 

هــای آمریــکا و اروپــا علیــه ایــن کشــور بــه  اقتصــاد و غیرنظامیــان آســیب مــی رســاند.

یمن

بدهــی کشــور جنــگ زده یمــن در ســال 2022  7.6 میلیــارد دالر بــود کــه از 7.1 میلیــارد دالر در ســال 2020 بیشــتر 
بــود.


