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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 تأثیرگذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیک 
ایــران، در دوالیــه جهانــی و منطقــه ای بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. در ایــن گــزارش، گلچینــی از تحــوالت اخیــر در 

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

تسلط چین بر بازار باتری های الکتریکی 

باتری هــای الکتریکــی یکــی از حوزه هــای کلیــدی رقابــت میــان کشــورها و شــرکت ها محســوب می شــود. آمارهــای 
جدیــدی کــه در تایمــز مالــی منتشــر شــده، نشــان می دهــد تولیدکننــدگان باتــری چینــی تســلط خــود را بــر عرضــه 
جهانــی گســترش داده انــد؛ بــه نحــوی کــه دو تولیدکننــده برتــر در مجمــوع بــه ســهم 50 درصــدی از بــازار دســت یافتــه  

ــی و ژاپنــی را پشــت ســر گذاشــته اند. ــای کره جنوب و رقب
ــه  CATL، تأمین کننــده باتری هــای الکتریکــی خودروســازان از جملــه تســا و فولکــس واگــن، در 11 مــاه منتهــی ب
ــًا  ــرای تقریب ــگاوات ســاعت رســاند کــه ب ــه 165.7 گی ــری خــود را ب ــروش بات ــری، ف ــا رشــد دو براب ــر، ب ــان نوامب پای
3.3 میلیــون خــودروی الکتریکــی بــا سایزمتوســط کافــی اســت. ایــن امــر باعــث پیشــتازی ایــن شــرکت بــه عنــوان 
بزرگتریــن تولیدکننــده جهــان شــده و ســهم بــازار آن را بــه 37.1 درصــد می رســاند کــه از 32.2 درصــد در ســال 2021 
فراتــر رفتــه اســت. شــرکت BYD دومیــن تولیــد کننــده بــزرگ باتری هــای الکتریکــی چیــن نیــز بــه ســرعت ســهم 
ــگاوات ســاعت  ــه 60 گی ــر شــده و ب ــًا ســه براب ــری آن تقریب ــروش بات ــی را افزایــش می دهــد؛  ف ــازار جهان خــود از ب
در ســال 2022 رســیده اســت. ایــن رشــد موجــب شــده ایــن شــرکت ســهم خــود از بــازار جهانــی را بــه 13.6 درصــد 
افزایــش دهــد. داده هــا نشــان می دهــد کــه شــرکت LG Energy Solution کــره و پاناســونیک ژاپــن، رشــد کمتــر 
از 10 درصــدی را در 11 ماهــه نخســت ســال 2022 ثبــت کرده انــد. نکتــه جالــب آنکــه BYD جایگزیــن ال جــی، بــه 

عنــوان دومیــن تولیدکننــده بــزرگ در دنیــا شــده اســت.
ــا وجــود رشــد دو برابــری فــروش خودروهــای برقــی چیــن طــی ســال های اخیــر و ارتقــاء فــروش بــه 6.4 تــا 6.5  ب
ــا 30  ــن کشــور ت ــروش ای ــا، ف ــو یارانه ه ــا لغ ــی می شــود در ســال جــاری ب ــون خــودرو در ســال 2022، پیش بین میلی
ــا تشــدید رقابــت در داخــل و خــارج از کشــور،  ــد؛ برخــی از تحلیلگــران پیش بینــی کرده انــد کــه ب درصــد کاهــش یاب
ســهم بــازار CATL و BYD کاهــش می یابــد، امــا ایــن لحظــه هنــوز فــرا نرســیده اســت؛ عواملــی از جملــه  نقــاط 
قــوت CATL در توســعه فنــاوری، کنتــرل زنجیــره تأمیــن و صرفه جویــی، در مقایســه بــا ســایر خودروســازان، بــه آن 
برتــری داده اســت. برخــی از تحلیلگــران معتقدنــد کــه شــرکت CATL ، قــادر اســت تــا بــا تــاش بســیار، موقعیــت 
برترخــود را حفــظ کنــد، امــا در بلندمــدت بــا رقابــت شــرکت  های کره جنوبــی و سیاســت انــرژی پــاک ایــاالت متحــده 

روبــرو خواهــد شــد.
ــام  ــواد خ ــود م ــرده، کمب ــازار کمــک ک ــن ســهم بیشــتری از ب ــی در گرفت ــه شــرکت های چین ــه ب ــل دیگــری ک عام
ماننــد نیــکل و لیتیــوم و قیمــت بــاالی آنهــا بــوده اســت کــه باعــث تشــویق شــرکت های خودروســازی اروپایــی ماننــد 
فولکــس واگــن و ولــوو بــه اســتفاده از باتری هــای ارزان تــر چینــی شــده اســت. شــایان توجــه اســت کــه ارزش بــازار 

شــرکت CATL، حــدود 140 میلیــارد دالر اســت.
تأکیــد بــر ایــن امــر حائــز اهمیــت اســت کــه تعمیــق برتــری CATL در ایــن صنعــت، بــا ایجــاد و گســترش خطــوط 
ــا و آمریــکای شــمالی حــادث می شــود. در همیــن راســتا، ایــن شــرکت مــاه گذشــته تولیــد در  تولیــد در سراســر اروپ
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ــه شــمار مــی رود.  ــه عنــوان اولیــن شــعبه ایــن شــرکت در خــارج از چیــن ب شــعبه آلمانــی خــود را آغــاز کــرد کــه ب
دومیــن خــط تولیــد ایــن شــرکت در خــارج از چیــن، یــک کارخانــه عظیــم 100 گیــگاوات ســاعتی در مجارســتان خواهــد 

بــود.

نظم جهانی جدید انرژی در حال شکل گیری  است؟

فاینانشــال تایمــز اخیــرا در تحلیلــی ســفر رییــس جمهــور چیــن بــه عربســتان را نقطــه عطفــی در شــکل گیری نظــم 
ــور  ــت، رئیس جمه ــن روزول ــدار فرانکلی ــه دی ــده اســت ک ــل آم ــن تحلی ــده اســت. در ای ــان خوان ــرژی در جه ــد ان جدی
ــوان نقطــه  ــه ســال 1945 را می ت ــن ســعود، در 14 فوری ــز ب ــا پادشــاه عربســتان ســعودی، عبدالعزی ــاالت متحــده ب ای
آغــاز یکــی از مهم تریــن اتحادهــای ژئوپلیتیکــی 70 ســال گذشــته بــه شــمار آورد کــه در آن  ایجــاد امنیــت ایــاالت 

متحــده در خاورمیانــه بــا نفــت، معاملــه شــد. 
امــا بــه نظــر می رســد کــه شــرایط تغییــر کــرده اســت و ســال 2023 را می تــوان بــه عنــوان ســالی کــه ایــن معاملــه 
ــه در حــال  ــد بیــن چیــن و خاورمیان ــرژی جدی ــی ان ــرا نظــم جهان ــه شــمار آورد. زی ــر کــرد، ب ــه تغیی ــزرگ شــروع ب ب
شــکل گیری اســت؛ مدتــی اســت کــه چیــن مقادیــر فزاینــده ای نفــت و گاز طبیعــی مایــع شــده را از ایــران، ونزوئــا، 

روســیه و برخــی از کشــورهای آفریقایــی بــه واحــد پــول خــود، یــوان، خریــداری می کنــد. 
عــاوه بــر ایــن، می تــوان دیــدار اخیــر رئیــس جمهــور چیــن بــا رهبــران عربســتان ســعودی و شــورای همــکاری خلیــج 

فــارس را بــه عنــوان نقطــه عطفــی بــه شــمار آورد.
ــور  ــه منظ ــود ب ــر خ ــاش بزرگ ت ــی از ت ــوان بخش ــه عن ــا ب ــد دارد ت ــن قص ــان، چی ــی از کارشناس ــده برخ ــه عقی ب
دالرزدایــی از تجــارت کشــورهای بــه اصطــاح بریکــس، شــامل برزیــل، روســیه، هنــد، چیــن وهمچنیــن تجــارت بــا 
بســیاری از نقــاط دیگــر جهــان، بــه ویــژه پــس از آنکــه از ذخایــر دالر بــه عنــوان اســلحه در پــی حملــه روســیه بــه 

ــد. ــرژی را مجــددا طراحــی و بازنویســی نمای ــی ان ــازار جهان ــن ب ــرد و قوانی ــن اســتفاده شــد، بهــره بگی اوکرای
در واقــع، بخــش بســیار بیشــتری از تجــارت نفــت، بــا رنمینبــی انجــام خواهــد شــد. بــر اســاس ســخنان شــی، چیــن 
ــه طــور  ــده ب ــج ســال آین ــا پن ــارس را طــی ســه ت ــج ف ــا واردات خــود از کشــورهای شــورای همــکاری خلی ــه تنه ن
ــرد  ــرژی" حرکــت خواهــد ک ــه ان ــه در زمین ــه ســمت "همــکاری همه جانب ــش خواهــد داد، بلکــه ب چشــمگیری افزای
ــرمایه گذاری در  ــن س ــی و همچنی ــن جنوب ــای چی ــد دری ــی مانن ــترک در مکان های ــد مش ــاف و تولی ــامل اکتش ــه ش ک
پاالیشــگاه ها، مــواد شــیمیایی و پاســتیک می باشــد. چیــن امیــدوار اســت کــه تمــام هزینــه آن را تــا ســال 2025 در 

بــورس نفــت و گاز شــانگهای بــه رنمینبــی پرداخــت کنــد.
ایــن امــر، یــک تحــول عظیــم در تجــارت جهانــی انــرژی بــه شــمار مــی رود. روســیه، ایــران و ونزوئــا، 40 درصــد از 
ذخایــر اثبــات شــده نفــت اوپــک پــاس را در اختیــار دارنــد و عــاوه بــر ایــن، هــر ســه کشــور، نفــت خــود را بــا اعمــال 
ــز 40 درصــد  ــارس نی ــج ف ــن می فروشــند. از ســوی دیگــر، کشــورهای شــورای همــکاری خلی ــه چی ــاد ب ــف زی تخفی
دیگــر از ذخایــر اثبــات شــده نفــت جهــان را در اختیــار دارنــد. 20 درصــد باقــی مانــده در مناطقــی در مــدار روســیه و 

چیــن قــرار دارد.
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هــر چنــد کــه برخــی از کارشناســان، نســبت بــه فراگیــری پترویــوان و بــه طــور کلــی کاهــش قــدرت سیســتم مالــی 
ــا نقدینگــی ارز  ــون ی ــت قان ــی، حاکمی ــاد جهان ــان ســطح از اعتم ــد هم ــن را فاق ــد و چی ــد دارن ــر دالر تردی ــی ب مبتن
ذخیــره ای کــه ایــاالت متحــده از آنهــا برخــوردار اســت، می داننــد و مدعی انــد کــه ایــن امــر ســایر کشــورها را نســبت 

ــازد. ــت می س ــی کم رغب ــا رنمینب ــارت ب ــه تج ب
ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه اگرچــه بــازار نفــت تحــت تســلط کشــورهایی اســت کــه بــا چیــن )حداقــل از نظــر 
اقتصــاد سیاســی( نســبت بــه ایــاالت متحــده اشــتراکات بیشــتری دارنــد، امــا چینــی هــا بــا تبدیــل رنمینبــی بــه طــا در 

مبــادالت طــای شــانگهای و هنــگ کنــگ، در واقــع یــک شــبکه امنیتــی مالــی ایجــاد کرده انــد.
ــاند. در  ــن می کش ــه چی ــی را ب ــی غرب ــای صنعت ــرژی ارزان، بســیاری از کســب و کاره ــال حاضــر چشــم انداز ان در ح
همیــن راســتا می تــوان بــه اقــدام اخیــرBASF آلمــان بــرای کوچــک کــردن کارخانــه اصلــی خــود در لودویگشــافن 
و انتقــال عملیــات شــیمیایی آن بــه چیــن اشــاره نمــود. ایــن امــر می توانــد آغــازی باشــد بــرای پدیــده  ای کــه از آن 
تحــت عنــوان رونــد "مزرعــه بــه ســفره"1 نــام می برنــد کــه در آن چیــن بــه دنبــال کســب ارزش بیشــتری اســت. 

در واقــع چیــن بــا اســتفاده از انــرژی ارزان بــه عنــوان یــک مشــوق، تولیــد محلــی خــود را افزایــش داده اســت. )تعــدادی 
از تولیدکننــدگان اروپایــی نیــز بــه دلیــل هزینــه کمتــر انــرژی در ایــاالت متحــده کســب و کار خــود در ایــن کشــور 
ــا  ــه از آنه ــی ک ــرژی بیشــتر و محصوالت ــر ان ــر ذخای ــن ب ــرل چی ــه کنت ــد(. شــایان توجــه اســت ک ــش داده  ان را افزای

ــورم در غــرب باشــد.  ــدی در ایجــاد ت ــل مهــم جدی ــد عام ــرد، می توان سرچشــمه می گی

آثار تحریم ها بر سرمایه الیگارش روسیه

ــا انتهــای دســامبر، بیــش از 93  ــان فوریــه ت ــر اســاس گزارش هــای رســانه های روســی، میلیاردرهــای روســی از پای ب
میلیــارد دالر از دارایــی خــود را از دســت داده انــد؛ بدیــن معنــا کــه بســیاری از دارایی هــای آنهــا در غــرب بلوکــه شــده 
اســت. از ایــن میــزان، حــدود 46.6 میلیــارد دالر تقریبــًا بافاصلــه پــس از آغــاز جنــگ روســیه در اوکرایــن و 47 میلیــارد 
دالر باقیمانــده نیــز طــی ماه هــای بعــد بــا تحریم هــای بی ســابقه کشــورهای غربــی بــر علیــه روســیه از دســت رفــت. 
ــوی  ــت؛ به نح ــرار داده اس ــدف ق ــیه ه ــدرت را در روس ــه ق ــک ب ــدان روس  نزدی ــا، ثروتمن ــن محدودیت ه ــژه ای به وی
کــه بســیاری از چهره هــای برجســته تجــاری، دسترســی خــود بــه دارایی هایشــان در غــرب را کامــا از دســت داده انــد.

بــا ایــن حــال، میلیاردرهــای روســی تنهــا کســانی نبودنــد کــه شــاهد کاهــش ثــروت خــود در ســال 2022 بودنــد. در 
مجمــوع، 500 نفــر از ثروتمندتریــن افــراد جهــان از ســال 2021 حــدود 1.4 تریلیــون دالر از دســت داده انــد. نکتــه حائــز 
ــان روســی را  ــه بازرگان ــده علی ــاد کــرده و اقدامــات محدودکنن اهمیــت آنکــه مســکو بارهــا از تحریم هــای غــرب انتق

»راهزنــی بین المللــی« و مســدود کــردن دارایی هــای آنهــا را »ســرقت« خوانــده اســت.

افزایش مجدد صادرات گاز روسیه به چین 

اخیــرا مدیرعامــل شــرکت گاز پــروم اعــام کــرد ایــن شــرکت از اول ژانویــه 2023 بــه »ســطح بســیار مهــم جدیــدی« 
در صــادرات گاز بــه چیــن رســیده اســت و طــی ســال گذشــته، بــه درخواســت پکــن، عرضــه گاز بــه طــور منظــم از 

1-  farm to table
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ــتر،  ــل گاز بیش ــل و نق ــیرهای حم ــزی مس ــا برنامه ری ــد دارد ب ــروم قص ــت. گازپ ــه اس ــر رفت ــراردادی فرات ــدات ق تعه
صــدور گاز بــه چیــن را افزایــش دهــد. 

ــن  ــی صــادرات ای ــا حجــم کل ــن در ســال گذشــته، ام ــروم به چی ــش حجــم صــادرات گاز شــرکت گازپ علیرغــم افزای
شــرکت در ســال 2022 در مقایســه بــا ســال 2021، حــدودا بــا کاهــش 45 درصــدی مواجــه شده اســت. عاوه بــر ایــن، 
تولیــد گاز ایــن شــرکت نیــز حــدود 20 درصــد کاهــش یافتــه اســت. شــایان ذکــر اســت کــه صــادرات گاز ایــن شــرکت 
بــه اروپــا -بزرگتریــن مشــتری آن- در ســال گذشــته در پــی تحریم هــای ضــد روســیه وهمچنیــن وقــوع انفجارهایــی 

کــه بــه دو خــط لولــه گاز نــورد اســتریم آســیب رســاند، متوقــف شــد.
افزایــش شــدید صــادرات گاز روســیه بــه چیــن، بــه معنــای گشــودگی درهــای چیــن بــه روی روســیه گرفتــار و تبدیــل 
ــه  ــگ ب ــرای بیجین ــع بی شــماری ب ــرژی ارزان روســیه مناف ــن اســت. ان ــن اقتصــاد چی ــه پمــپ بنزی شــدن روســیه ب
همــراه خواهــد داشــت. بهتریــن وضعیتــی کــه چیــن می توانســت متصــور شــود، حــذف روســیه از بــازار اروپــا و  تضعیــف 
موقعیــت آن در برابــر چیــن بــه عنــوان بزرگتریــن بــازار انــرژی جهــان اســت. چیــن حــاال تمامــی کیــک انــرژی روســیه 

را در اختیــار دارد. 

افزایش دو برابری سهم یوان در صندوق ثروت ملی روسیه

 ،(NWF)اخیــرا وزارت دارایــی روســیه اعــام کــرد کــه حداکثــر ســهم یــوان چیــن در صنــدوق ثــروت ملــی روســیه
ــای کشــورهای  ــا ارزه ــا تجــارت ب ــرا مســکو قصــد دارد ت ــد، زی ــش می یاب ــه 60 درصــد افزای ــی  ب ــر یعن ــه دو براب ب
غیردوســت را کاهــش دهــد. عــاوه بــر ایــن، ســهم مجــاز طــا در NWF  نیــز بــه دو برابــر افزایــش یافتــه و بــه 40 
درصــد خواهــد رســید؛ ایــن  در حالــی اســت کــه موجــودی پونــد انگلیــس و یــن ژاپــن بــه صفــر کاهــش یافتــه اســت.

ایــن صنــدوق کــه درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت را ذخیــره می کنــد، بــرای حمایــت از سیســتم بازنشســتگی ملــی و 
کمــک بــه پوشــش کســری بودجــه در صــورت نیــاز ایجــاد شــده اســت. دارایــی هــای ایــن صنــدوق تــا اول دســامبر، 

بالــغ بــر 186.5 میلیــارد دالر بــود.
ــاختار  ــت« در س ــر دوس ــورهای »غی ــهم ارز کش ــته س ــش پیوس ــه کاه ــه ب ــرده ک ــام ک ــیه اع ــی روس وزارت دارای
ــوان در  ــه ی ــرد ک ــرا اعــام ک ــز اخی ــورس روســیه نی ــس ب ــد داد. رئی ــه خواه ــی ادام ــروت مل ــدوق ث دارایی هــای صن
مبــادالت بــورس مســکو، دالر آمریــکا را تحــت فشــار قــرار داده اســت. وی عنــوان کــرد کــه در ســال 2023  حجــم 
معامــات یوان-روبــل از حجــم معامــات دالر-روبــل پیشــی خواهــد گرفــت، زیــرا پیوندهــای مالــی بیــن مســکو و 

پکــن پیوســته در حــال افزایــش اســت. 

توقف واردات گاز روسیه توسط بریتانیا

ــن  ــت. ای ــرده اس ــی ک ــیه (LNG) را اجرای ــع روس ــی مای ــت واردات گاز طبیع ــه 2023 ، ممنوعی ــا از اول ژانوی بریتانی
تصمیــم در اواخــر مــاه اکتبــر اعــام شــده بــود و  هــدف از ایــن اقــدام، کاهــش وابســتگی انگلیــس بــه انــرژی روســیه 

و همچنیــن کاهــش درآمدهــای انــرژی روســیه عنــوان شــده بــود.
بریتانیــا بــه طــور متوســط ســاالنه حــدود 75 میلیــارد متــر مکعــب گاز مصــرف می کنــد. در ســال 2021، ایــن کشــور 
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3.12 میلیــارد متــر مکعــب گاز از روســیه وارد کــرد کــه حــدود 4 درصــد از کل مصــرف ایــن کشــور را تشــکیل مــی داد. 
در ســال 2022 و در مقایســه بــا ســال 2021، واردات گاز از روســیه 75 درصــد کاهــش یافتــه بــود. انگلیــس تصمیــم 

دارد تــا در ســال LNG ،2023 روســیه را بــا منابــع قطــر و آذربایجــان جایگزیــن کنــد. 
شــایان توجــه اســت کــه بــر اســاس گــزارش دفتــر آمــار ملــی بریتانیــا در ســال2021، روســیه، بزرگ تریــن تأمین کننــده 
ــن، 5.9  ــر ای ــاوه ب ــرد. ع ــن می ک ــور را تأمی ــن کش ــد از کل واردات ای ــوده و 24 درص ــا ب ــده بریتانی ــت تصفیه ش نف
درصــد از واردات نفــت خــام از روســیه تأمیــن می شــد. بــر اســاس آمــار منتشــر شــده در ســال 2022، ایــاالت متحــده 

بزرگتریــن منبــع تأمیــن ال ان جــی بــرای بریتانیــا بــوده اســت. 

بازسازی اوکراین از طریق دارایی های مصادره شده روسیه؟

ــاده اســتفاده از  ــن، آم ــی بازســازی اوکرای ــن مال ــه منظــور تأمی ــر اســاس گزارش هــای رســانه های روســی، آلمــان ب ب
دارایی هــای بانــک مرکــزی روســیه اســت کــه از ســال گذشــته در پــی تحریم هــا مســدود شــده اســت؛ هــر چنــد کــه 

تاکنــون ایــن تصمیــم را بــه صــورت رســمی اعــام نکرده انــد.
ــا و گــروه 7 ، حــدود 300 میلیــارد یــورو )311 میلیــارد دالر( از ذخایــر بانــک   شــایان توجــه اســت کــه اتحادیــه اروپ
مرکــزی روســیه و میلیاردهــا دارایــی متعلــق بــه بازرگانــان تحریــم شــده روســیه را مســدود کرده انــد. رئیــس کمیســیون 
اروپــا، پیشــتر عنــوان کــرده بــود کــه اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال »راه هــای قانونــی« بــرای مصــادره دارایی هــای روســیه 
بــرای اســتفاده در اوکرایــن اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تاکنــون ایــاالت متحــده بــه دلیــل نگرانــی از وارد شــدن 

لطمــه بــه شــهرت ایــن کشــور بــه عنــوان پناهــگاه امــن دارایی هــای خارجــی، محتــاط تــر عمــل کــرده اســت. 
بانــک مرکــزی روســیه اخیــرا اعــام کــرد، علی رغــم ایــن واقعیــت کــه دارایی هــای روســیه از نظــر قانونــی مصــادره 
ــم«  ــیار ک ــا را »بس ــل تحریم ه ــه دلی ــیه ب ــده روس ــدود ش ــای مس ــدن دارایی ه ــانس بازگردان ــا ش ــت، ام ــده  اس نش

می دانــد.

تحوالت منطقه ای 

طرح اقتصادی 8 میلیارد دالری دوبی

دوبــی اخیــرا از یــک طــرح توســعه اقتصــادی بلندپروازانــه رونمایــی کــرد. شــیخ محمــد بــن راشــد آل مکتــوم، حاکــم 
دوبــی گفــت: دســتور کار اقتصــادی دوبــی موســوم بــه D33، اهــداف اقتصــادی  بــه ارزش 32 تریلیــون درهــم امــارات 
)8.71 تریلیــون دالر( را در 10 ســال آینــده پیگیــری می کنــد. طبــق بیانیــه مطبوعاتــی حاکــم دوبــی، جنبه هــای قابــل 

توجــه ایــن طــرح عبــارت اســت از:

• دو برابر شدن تجارت خارجی دوبی و گشودن مسیرهای تجارت با 400 شهر دیگر	
• توسعه تولید صنعتی سبز و پایدار	
• راه اندازی "کریدورهای اقتصادی آینده" با آفریقا، آمریکای التین و آسیای جنوب شرقی	
• یافتن شغل برای 65000 جوان اماراتی	
• راه اندازی "Sandbox Dubai"، ابتکاری برای آزمایش فناوری های جدید و نوآورانه در این شیخ نشین	
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• شناسایی 400 شرکت با پتانسیل باال از نظر ظرفیت و رشد جهانی به منظور مورد حمایت قرار دادن	

هــدف کان ایــن طــرح، دو برابــر کــردن انــدازه اقتصــاد دوبــی در دهــه آینــده و تثبیــت موقعیــت آن در بیــن ســه شــهر 
ــر جهانی اســت.  برت

ایــن طــرح هم راســتا بــا تغییــرات اقتصــادی عمــده ای اســت کــه در دوبــی و در سراســر امــارات در حــال وقــوع اســت. 
ــرکت های  ــتر ش ــذب بیش ــدف ج ــا ه ــی را ب ــوش مصنوع ــوز ه ــی، مج ــی دوب ــی بین الملل ــز مال ــته، مرک ــال گذش س
ــرای  ــکاری را ب ــن ابت ــی همچنی ــی دوب ــات مال ــرد. اداره خدم ــدازی ک ــر راه ان ــی و آینده نگ ــوش مصنوع ــاوری ه فن
ــا هــدف کاهــش تخلفــات مالــی اعــام نمــود. حجــم تجــارت امــارات متحــده عربــی در  محافظــت از افشــاگران و ب

ــارد دالر رســید. ــه حــدود 600 میلی ســال 2022 ب

نقش آفرینی امارات در بخش لجستیک قزاقستان 

اخیــرا گــروه بنــادر AD Ports Group ابوظبــی قــراردادی را بــا قزاقســتان بــه امضــا رســاند. ایــن قــرارداد در زمینــه 
ایجــاد یــک ســرمایه گذاری مشــترک بــا Kazmortransflot، یکــی از شــرکت های تابعــه شــرکت دولتــی نفــت و گاز 
 AD Ports Group .جهــت ارائــه خدمــات کشــتیرانی و فراســاحلی در دریــای خــزر اســت KazMunayGas قزاقســتان

طــی یــک بیانیــه مطبوعاتــی، بــه خدماتــی کــه در قالــب ایــن قــرارداد ارائــه خواهــد کــرد اشــاره  کــرد:

• پشتیبانی دریایی از کشتی ها 	
• اقدامات برای اکتشاف اقیانوس یا استخراج مواد معدنی کف دریا 	
• بارگیری کانتینرها	
• حمل و نقل وسایل نقلیه	
• حمل و نقل نفت خام	

ســرمایه گــذاری 11 میلیــارد دالری آرامکــو و شــرکت توتــال در مجتمــع نفتــی جدیــد در 
عربســتان 

اخیــرا شــرکت توتــال اعــام کــرد کــه ســرمایه گذاری حــدود 11 میلیــارد دالری مشــترک بــا شــرکت نفــت عربســتان 
ــد داد. 62.5  ــورت خواه ــعودی ص ــتان س ــد در عربس ــیمی جدی ــع پتروش ــاخت مجتم ــدف س ــا ه ــو( ب ــعودی )آرامک س
ــال تعلــق خواهــد داشــت.  ــه شــرکت توت ــه عربســتان ســعودی و 37.5 درصــد از آن ب ــروژه ب درصــد از ســهام ایــن پ
اداره ایــن مجموعــه توســط هــر دو شــرکت انجــام خواهــد شــد و بــا شــرکت پاالیــش و پتروشــیمی عربســتان ســعودی 
)SATORP( در الجبیــل در ســواحل شــرقی عربســتان ســعودی یکپارچــه خواهــد شــد.هدف از ایــن همکاری، گســترش 
زنجیــره ارزش بــا تولیــد مــواد شــیمیایی پیشــرفته، کارآمدتــر و تســریع پیشــرفت صنعتــی در عربســتان عنــوان شــده 
ــال 2027  ــاز و در س ــال 2023 آغ ــه نخســت س ــه ماه ــروژه در س ــن پ ــاخت ای ــا، س ــاس برنامه ریزی ه ــر اس اســت. ب

مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.
اهمیــت ایــن پــروژه از آن جهــت اســت کــه قابلیــت ایجــاد حــدود 7000 شــغل جدیــد در عربســتان ســعودی و همچنیــن 
امــکان تبدیــل گازهــای خــارج شــده از پاالیشــگاه و نفــت و همچنیــن اتــان و بنزیــن طبیعــی عرضــه شــده توســط 
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آرامکــو بــه مــواد شــیمیایی بــا کیفیــت و ارزش باالتــر را فراهــم می ســازد. 
ــه عنــوان فرصتــی در جهــت ارتقــای  ــز اهمیــت اســت کــه عربســتان، جنــگ روســیه و اوکرایــن را ب ایــن نکتــه حائ
موقعیــت خــود در حــوزه نفــت و بــه عنــوان محــرک اقتصــاد جهانــی تلقــی می کنــد. در همیــن راســتا، آرامکــو در مــاه 
ــی ســرمایه گــذاری خواهــد کــرد و کار ســاخت یــک مجتمــع  ــارد دالر در کــره جنوب ــر اعــام کــرد کــه 7 میلی نوامب
تولیــد مــواد پتروشــیمی بــا ظرفیــت تولیــد حداکثــر 3.2 میلیــون تــن را در ســال 2023 آغــاز و تــا ســال 2026 تکمیــل 

خواهــد کــرد. 

عربستان در پی صادرات انرژی های پاک به کره جنوبی

ــرژی و اقتصــادی در حــال افزایــش اســت. در  ــه ان ــژه در زمین ــه وی ــی ب ــان عربســتان و کــره جنوب همکاری هــای می
همیــن راســتا اخیــرا عربســتان یــک محمولــه بــزرگ آمونیــاک آبــی1 را بــه کــره جنوبــی صــادر کــرد؛ در واقــع، آرامکــو 
 Lotte Fine Chemicals 25 هــزار تــن آمونیــاک آبــی را بــه شــرکت ، )SABIC( و شــرکت صنایــع پایــه عربســتان

ــد.  ــی ارســال کرده ان ــره جنوب ک
ــادی دارد.  ــوه زی ــای زیســت محیطــی بالق ــه و مزای ــد آن، هزین ــی تولی ــه کربن زدای ــه جنب ــه ب ــا توج ــی ب ــاک آب آمونی
هرچنــد کــه بــه عقیــده برخــی از کارشناســان، نــه تنهــا تولیــد آمونیــاک آبــی بــه مقــدار قابــل توجهــی انــرژی نیــاز دارد 
و لــذا نــه تنهــا انتشــار کربــن همچنــان ادامــه پیــدا می کنــد، بلکــه آمونیــاک مــاده ای ســمی نیــز بــه شــمار مــی رود. 
نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه روابــط عربســتان و کــره جنوبــی در ســال جــاری تقویــت شــده اســت؛ تنهــا در مــاه ژانویــه، 
ــه  ــرد ک ــه Lotte Fine Chemicals یادداشــت  تفاهــم امضــا ک ــی از جمل ــره جنوب ــن شــرکت از ک ــا چندی آرامکــو ب

برخــی از آنهــا مربــوط بــه تبــادل آمونیــاک بــود.
ارســال محمولــه آمونیــاک آبــی، در قالــب ســرمایه گــذاری 7 میلیارد دالری عربســتان ســعودی در تاسیســات پتروشــیمی 
کــره جنوبــی در پــی ســفر محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد عربســتان در مــاه نوامبــر بــه کــره جنوبــی، قابــل ارزیابــی اســت. 
هرچنــد کــه کــره جنوبــی تنهــا کشــوری نیســت کــه عربســتان ســعودی بــه آن آمونیــاک آبــی صــادر کــرده اســت؛ 

آرامکــو در ســال 2020، آمونیــاک آبــی را بــه ژاپــن صــادر کــرده بــود.
علیرغــم کاهــش واردات عربســتان ســعودی از کــره جنوبــی در ســال گذشــته، امــا صــادرات عربســتان ســعودی بــه کــره 

جنوبــی در مــدت یــک ســال گذشــته، بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت. 
ــتقات آن تشــکیل داده و  ــیلی و مش ــوخت های فس ــال 2021 را س ــی در س ــره جنوب ــه ک ــتان ب ــده صــادرات عربس عم

ــوده اســت. خــودرو، عمــده صــادرات کــره جنوبــی بــه عربســتان ســعودی ب
شــایان توجــه اســت کــه ســایر کشــورهای خلیــج فــارس نیــز اخیــرا بــه تولیــد آمونیــاک آبــی عاقمنــد شــده اند؛ در 
ــد  ــزرگ تولی ــرژی در آگوســت اعــام کــرد کــه قصــد احــداث یــک مرکــز ب ــی قطــر ان ــن راســتا، شــرکت دولت همی
آمونیــاک آبــی را دارد. عــاوه بــر ایــن، شــرکت ملــی نفــت ابوظبــی نیــز در ژوئــن، اقــدام بــه صــادرات آمونیــاک آبــی 

بــه ژاپــن کــرده بــود.
1 - آمونیاک آبی، یک منبع انرژی است که با جداسازی هیدروژن از دی اکسید کربن از طریق جذب کربن ایجاد می شود. سپس هیدروژن جدا شده با متان ترکیب 

می شود تا آمونیاک آبی تولید شود. آمونیاک آبی و هیدروژن آبی، هر دو از گاز طبیعی تولید می شوند.
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مصر در دام بدهی چین

مصــر قصــد دارد در 45 کیلومتــری شــرق قاهــره، پایتخــت جدیــد اداری بــا هزینــه ای بالــغ بــر 59 میلیــارد دالر احــداث 
کنــد تــا ادارات دولتــی مصــر و جمعیتــی حــدود 5 میلیــون نفــر را در خــود جــای دهــد.

عبدالفتــاح السیســی رییــس جمهــور مصــر بــرای اولیــن بــار در مــارس 2015 برنامــه خــود بــرای احــداث پایتخــت اداری 
جدیــد را اعــام کــرد و چیــن، یکــی از اولیــن کشــورهای خارجــی بــود کــه از ایــن پــروژه حمایــت کــرد و در ســپتامبر 
همــان ســال، شــرکت مهندســی ســاخت و ســاز دولتــی چیــن قــراردادی بــه ارزش 15 میلیــارد دالر بــرای تأمیــن مالــی 

ســاخت ایــن شــهر امضــا کــرد.
 )BRI( »شــایان توجــه اســت کــه ایــن اقــدام چیــن، در راســتای طــرح یــک تریلیــون دالری »ابتــکار کمربنــد و جــاده

چیــن و ســرمایه گــذاری ده هــا میلیــارد دالر بــرای پروژه هــای زیربنایــی در سراســر خاورمیانــه صــورت گرفتــه بــود.
ــن ســاختمان در  ــال، بلندتری ــوان مث ــه عن ــه شــده اســت؛ ب ــه تعبی ــن شــهر، ســاخت نمادهــای جاه طلبان در ســاختار ای
آفریقــا در ایــن شــهر در دســت احــداث اســت. عــاوه بــر ایــن، در ایــن شــهر مقــری بــه شــکل هشــت ضلعــی بــرای 
اســتقرار نیروهــای مســلح مصــر ســاخته خواهــد شــد کــه از نظــر وســعت، از پنتاگــون ایــاالت متحــده بزرگتــر اســت و 
بزرگتریــن مقــر نظامــی در جهــان خواهــد بــود. همچنیــن ایــن شــهر دارای یــک پــارک مرکــزی وســیع، دومیــن مســجد 

بــزرگ جهــان )پــس از مکــه( و دومیــن اســتادیوم ورزشــی بــزرگ در آفریقــا خواهــد بــود.
  ایــن پــروژه عظیــم و جاه طلبانــه، مــورد انتقــاد بســیاری اســت؛ برخــی از کارشناســان معتقدنــد در حالــی کــه فقــر در 
حــال افزایــش اســت و کشــور از تــورم بــاال رنــج می بــرد، سیســی بــه جــای تمرکــز بــر ایــن مســائل ضــروری تــر، 

ــد. ــد می کن ــر امــور ســطحی تأکی ب
در همیــن حــال، بــه نظــر می رســد کــه اقتصــاد مصــر در حــال فروپاشــی اســت؛ بدهــی خارجــی مصــر بــه باالتریــن 
حــد خــود رســیده اســت و دولــت بــه بســته نجــات 3 میلیــارد دالری صنــدوق بیــن المللــی پــول )IMF( بــرای کمــک 
بــه تقویــت اقتصــاد خــود متکــی اســت؛ ارزش پونــد مصــر در حــال ســقوط آزاد اســت؛ بــه نحــوی کــه از ابتــدای ســال 

2022، تقریبــًا 50 درصــد از ارزش خــود را در برابــر دالر آمریــکا از دســت داده اســت.
از آنجایــی کــه عمــده تأمیــن مالــی و نیــروی کار پــروژه ســاخت پایتخــت جدیــد اداری مصــر را چیــن متقبــل شــده و 
ایــن هزینــه از طریــق اســتقراضی تأمیــن شــده کــه طــی ماه هــای آتــی سررســید خواهــد شــد، احتمــال وقــوع یــک 

بحــران مالــی جــدی بــرای اقتصــاد مصــر و احتمــال ایجــاد مشــکاتی در روابــط چیــن و مصــر وجــود دارد. 
ــا ژوئــن ســال  ــه چیــن ت ــه شــمار می آیــد؛ میــزان بدهــی مصــر ب ــزرگ مصــر ب در واقــع، چیــن چهارمیــن طلبــکار ب
2022، بالــغ بــر 7.8 میلیــارد دالر بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، مصــر بــه زودی قــرار اســت معــادل  500 میلیــون دالر 

اوراق قرضــه یوانــی از چیــن دریافــت کنــد کــه از بهــره باالیــی نیــز برخــوردار اســت. 
در حالــی مصــر بــه طــور فزاینــده بــه منابــع مالــی چیــن متکــی می شــود کــه چیــن، از ابتــدای اجرایــی شــدن ابتــکار 
ــته  ــرار داش ــعه ق ــال توس ــورهای در ح ــرای کش ــی" ب ــاد "دام بده ــام ایج ــرض اته ــواره در مع ــاده، هم ــد و ج کمربن
اســت. منتقدیــن  ابتــکار کمربنــد و جــاده، اینگونــه اســتدالل می کننــد کــه چیــن وام هــای گســترده ای بــه کشــورهای 



14 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

ــور  ــه منظ ــان ب ــدی کشورش ــن توانمن ــر گرفت ــدون در نظ ــورها ب ــن کش ــران ای ــد و رهب ــه می کن ــعه ارائ درحال توس
بازپرداخــت ایــن وام هــا، از ایــن اقــدام چیــن اســتقبال می کننــد، امــا زمانــی کــه وام هــا سررســید می شــود، کشــورها از 
بازپرداخــت ناتواننــد و چیــن بــرای حــل ایــن معضــل، امتیــازات اســتعمارگرانه ای از ایــن کشــورها طلــب می کنــد. هــر 

چنــد کــه چیــن همــواره ایــن اتهامــات را رد کــرده اســت. 

ارتقاء روابط میان ژاپن با عربستان سعودی و عمان 

در دیــدار اخیــر وزیــر اقتصــاد، تجــارت و صنعــت ژاپــن از برخــی کشــورهای خلیــج فــارس، چندیــن قــرارداد در بخــش 
انــرژی بــا عربســتان ســعودی و عمــان نهایــی شــد. عمــان بــه دنبــال افزایــش صــادرات گاز طبیعــی خــود اســت. از 
ــرژی پــاک و فنــاوری جــذب کربــن عاقمنــد  ــه ان ــه شــدت نســبت ب ــرا ب ســوی دیگــر عربســتان ســعودی نیــز اخی
شــده اســت. در همیــن راســتا، آرامکــوی عربســتان در مــاه اکتبــر اقــدام بــه تأســیس یــک صنــدوق بــا هــدف تمرکــز 

ــن، هیــدروژن و آمونیــاک نمــود. ــه جــذب کرب ــوط ب ــر پروژه هــای مرب ب
شــرکت دولتــی گاز طبیعــی مایــع عمــان )عمــان LNG(، ســه قــرارداد عرضــه گاز طبیعــی بــه مجمــوع 2.35 میلیــون 
تــن در ســال بــا شــرکت های ژاپنــی Jera ،Itouchu و Mitsui امضــا کــرد. موعــد تحویــل گاز عمــان از ســال 2025 
خواهــد بــود. شــایان توجــه اســت کــه تولیــد گاز طبیعــی مایــع عمــان در ســال 2021 بــه باالتریــن حــد خــود رســیده 

بــود.
عــاوه بــر ایــن، عمــان و ژاپــن توافقنامه هــای همــکاری در زمینــه هیــدروژن، آمونیــاک پــاک، بازیافــت کربــن، نفــت 
و گاز طبیعــی امضــا کردنــد. همچنیــن دو کشــور در مــورد ســفر بــدون روادیــد بــا یکدیگــر بــه توافــق رســیدند و یــک 
توافقنامــه امضــا کردنــد. از ســوی دیگــر، طــی ســفر وزیــر انــرژی ژاپــن بــه منطقــه خلیــج فــارس، ژاپــن و عربســتان 

ســعودی 15 توافقنامــه دوجانبــه را امضــا کردنــد.

پایان سرمایه گذاری نروژ در اسراییل؟

ــا شــرکت های اســراییلی ناقــض  ــط خــود ب ــا قطــع رواب ــروژ در حــال بررســی کاهــش ی ــروت حاکمیتــی ن صنــدوق ث
ــا  ــط خــود را ب ــا تمــام رواب ــن موضــوع اســت کــه  آی ــدوق در حــال بررســی ای ــن صن حقــوق فلســطینی ها اســت. ای
ــون  ــه تاکن ــد. اگرچ ــف کن ــرائیلی را متوق ــرکت های اس ــتر در ش ــای بیش ــرمایه گذاری ه ــا س ــد ی ــع کن ــرائیل قط اس
ــرای شفاف ســازی در  تصمیمــی از ســوی ایــن صنــدوق اعــام نشــده اســت، امــا ایــن صنــدوق درخواســت هایی را ب
ــرده  ــزرگ ارســال ک ــایر شــرکت های ب ــزرگ و س ــای ب ــام بانک ه ــه تم ــت شــرکت های اســرائیلی از جمل ــورد فعالی م
اســت. احتمــاال تصمیــم نهایــی صنــدوق ثــروت حاکمیتــی نــروژ در ماه هــای ابتدایــی ســال 2023 منتشــر خواهــد شــد.

ایــن موضــوع بــه فوریــه 2020 برمی گــردد؛ زمانــی کــه ســازمان ملــل یــک "لیســت ســیاه" از 112 شــرکت، ســازمان 
ــن  ــد. ای ــطینی ها بوده ان ــوق فلس ــض حق ــه ناق ــرد ک ــر ک ــری را منتش ــه باخت ــراییلی در کران ــال اس ــه فع و مؤسس
ــل،  ــرکت های حمل ونق ــرژی، ش ــات و ان ــرکت های ارتباط ــرائیلی، ش ــزرگ اس ــای ب ــام بانک ه ــامل تم ــت ش فهرس

ــود. ــا ب ــاختمانی و کارخانه ه ــزرگ س ــرکت های ب ــزرگ، ش ــره ای ب ــوپرمارکت های زنجی س
ــاختمانی  ــرکت س ــود در دو ش ــای خ ــه دارایی ه ــرد ک ــام ک ــروژ اع ــی ن ــروت حاکمیت ــدوق ث ــد، صن ــال بع ــک س ی
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ــه  ــهرک هایی در کران ــاخت ش ــال س ــر دو در ح ــه ه ــرائیلی، Industry و Mivne و Shapir Engineering را ک اس
باختــری بودنــد، واگــذار کــرده اســت. از آن زمــان، اســرائیل مبــارزه دیپلماتیــک و اقتصــادی را بــا ایــن صنــدوق آغــاز 
کــرده اســت. اســراییل نگــران اســت کــه ســایر صندوق هــای ســرمایه گذاری و شــرکت های مســتقل اروپایــی از ایــن 

تصمیــم نــروژ پیــروی کننــد.
البتــه اســرائیل مدعــی اســت کــه حتــی اگــر نروژی هــا و ســایر شــرکت ها بــه طــور کامــل از اســرائیل خــارج شــوند، 
ــوئد،  ــرمایه گذاری EQT س ــرکت س ــتا ش ــن راس ــد. در همی ــا را بگیرن ــای آنه ــد ج ــری می توانن ــرکت های دیگ ش
ــا ســرمایه گــذاری  ــاوری پیشــرو در اســرائیل و اروپ ســپتامبر گذشــته اعــام کــرد کــه قصــد دارد در شــرکت های فن
ــر 10  ــغ ب ــای بال ــرمایه گذاری ه ــده س ــه آین ــه در ده ــرد ک ــام ک ــه 2022 اع ــی در فوری ــده عرب ــارات متح ــد. ام کن
ــرل  ــی کنت ــرمایه گذاری از ابوظب ــدوق س ــک صن ــراً ی ــن اخی ــد داد. همچنی ــورت خواه ــراییل ص ــارد دالر در اس میلی

ــت آورد. ــه دس ــرائیل را ب ــس اس ــرمایه گذاری فونیک ــه و س ــرکت بیم ش
ســرمایه گذاری از شــرق دور بــه ویــژه از چیــن نیــز افزایــش یافتــه اســت. توافقــی کــه در مــاه ژوئیــه بیــن اســرائیل، 
ــادی  ــاری و اقتص ــط تج ــدید رواب ــد ش ــه رش ــر ب ــد، منج ــد ش ــد منعق ــی و هن ــده عرب ــارات متح ــده، ام ــاالت متح ای
می شــود. مقامــات اســراییلی مدعــی  هســتند کــه رشــد صــادرات گاز اســرائیل بــه اروپــا پــس از قطــع شــدن گاز روســیه 
در ایــن قــاره، فرصــت دیپلماتیــک قدرتمنــدی خواهــد بــود کــه می توانــد بــه عنــوان موازنــه ای بــرای اقدامــات نــروژ 

عمــل کنــد.

داده های تازه 

تحوالت ژئواکونومیک خاورمیانه در 2022

ــا ســپری  ــر روابــط اقتصــادی روســیه و اروپ ســال 2022  بــه شــدت تحــت تأثیــر جنــگ اوکرایــن و پیامدهــای آن ب
شــد، امــا در ایــن ســال در خاورمیانــه نیــز تحــوالت ژئواکونومیــک مهمــی به ویــژه در حــوزه انــرژی رخ داد. برخــی از 

مهمتریــن تحــوالت منطقــه در ادامــه آمــده اســت: 

• توافــق آرامکــو بــا چیــن از تحــوالت مهــم حــوزه انــرژی در خاورمیانــه و در ســال 2022 بــود. پیشــنهاد انعقــاد 	
قــراردادی بــه منظــور ســاخت یــک مجتمــع پتروشــیمی در شــمال شــرق چیــن بــرای اولیــن بــار در ســال 2019 
مطــرح شــد؛ ایــن توافــق در مــاه مــارس 2022 نهایــی شــد. براســاس قــرارداد منعقــد شــده میــان آرامکــو و دولــت 
ــه عربســتان ســعودی،  ــام را انجــام خواهــد داد. شــایان توجــه اســت ک ــت خ ــش نف ــن مجتمــع پاالی ــن، ای چی
تأمین کننــده عمــده نفــت چیــن اســت و همکاری هــای فیمابیــن آنهــا بــه ویــژه در حــوزه نفــت، طــی ســفر اخیــر 
شــی جیــن پینــگ، بــه عربســتان ســعودی تقویــت شــد و منتــج بــه انعقــاد قراردادهــای بیشــتری بــا چیــن شــد.

• در ســال 2022 قطــر و آلمــان در مــورد صــادرات گاز طبیعــی قطــر بــه ایــن کشــور بــه توافــق دســت پیــدا کردنــد. 	
انعقــاد ایــن توافــق، بــه ویــژه در پــی جنــگ روســیه و اوکرایــن در اوایــل ســال 2022  و تــاش اروپــا در جهــت 
کاهــش وابســتگی گازی خــود بــه روســیه قابــل تحلیــل اســت. بــر اســاس ایــن توافــق، گاز قطــر از ســال 2026 
بــه آلمــان صــادر خواهــد شــد. امــارات متحــده عربــی نیــز در قالــب طــرح جایگزینــی بــرای گاز روســیه، موفــق 
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شــده بــود قــرارداد ارســال گاز طبیعــی بــه آلمــان را در مــاه ســپتامبر بــه امضــای دو طــرف برســاند.
• شــرکت قطــر انــرژی و ســینوپک چیــن در مــاه نوامبــر2022  قــرارداد بــزرگ گازی بــا یکدیگــر امضــا کردنــد. 	

بــر اســاس ایــن قــرارداد، قطــر ســاالنه 4 میلیــون تــن گاز طبیعــی مایــع را در مــدت 27 ســال بــه چیــن صــادر 
خواهــد کــرد. 

• در ســال 2022 اســرائیل و مراکــش بــه منظــور اکتشــاف انــرژی در ســواحل مراکــش بــه امضــا رســاندند. ایــن 	
ــه شــمار آورد. ــت ترامــپ ب ــا میانجیگــری دول ــوان یکــی دیگــر از پیامدهــای توافقنامــه ابراهیــم1 ب توافــق را می ت

• در ســال 2022 کشــورهای منطقــه خلیــج فــارس، راهبــرد کاهــش وابســتگی خــود بــه نفــت و گاز را پــی گرفتنــد 	
و در ایــن راســتا، انجــام پروژه هــای متعــدد در زمینــه انــرژی تجدیدپذیــر مــورد تأکیــد آنهــا بــوده اســت. در ادامــه 
بــه برخــی از مهمتریــن اقدامــات در زمینــه انــرژی خورشــیدی، بــادی و هیــدروژن ســبز در منطقــه خلیــج فــارس 

در ســال 2022 اشــاره می شــود:
• ــت 2060 	 ــه ظرفی ــم ب ــیدی عظی ــروگاه خورش ــک نی ــعودی ی ــتان س ــی عربس ــرمایه گذاری عموم ــدوق س صن

ــاخت. ــد س ــتان خواه ــرب عربس ــگاوات در غ م
• اعام موافقت شرکت AMEA Power مستقر در دوبی با ساخت دو نیروگاه خورشیدی در مراکش.	
• نیروگاه خورشیدی الخرسعه قطر به بهره برداری رسید.	
• ــورد توســعه پروژه هــای 	 ــا در م ــا کشــور تانزانی ــی را ب ــر "مصــدر" توافق ــی انرژی هــای تجدیدپذی شــرکت امارات

بــادی و خورشــیدی خشــکی در ایــن کشــور امضــاء نمــود.
• شرکت AMEA Power طرح تأسیس یک نیروگاه خورشیدی و بادی در مصر را نهایی کرد.	
• شرکت AMEA Power برنده مناقصه ایجاد یک قرارداد خورشیدی در آفریقای جنوبی شد.	
• در خــال کنفرانــس تغییــرات آب و هوایــی در مصــر، دو کشــور امــارات و مصــر در مــورد ســاخت یــک مزرعــه 	

بــادی جدیــد بــه توافــق رســیدند. 
• ــا مصــر در مــورد ســاخت یــک پــروژه تولیــد انــرژی بــادی در 	 شــرکت ACWA Power عربســتان ســعودی ب

خلیــج ســوئز بــه توافــق رســیدند. 
• شــرکت BEEAH مســتقر در شــارجه اعــام کــرد کــه یــک کارخانــه تبدیــل زبالــه بــه هیــدروژن ســبز در امــارات 	

ــاخت. خواهد س
• ADNOC و بریتیش پترولیوم در مورد همکاری در زمینه تولید هیدروژن سبز به تفاهم رسیدند. 	
• ــه 	 ــاخت کارخان ــرای س ــوئز ب ــال س ــه اقتصــادی کان ــا اداره کل منطق ــراردادی را ب ــار" ق ــعودی "الفن شــرکت س

ــدروژن ســبز امضــا کــرد. هی
• در ســال 2022 دو کشــور امــارات متحــده عربــی و عربســتان ســعودی بــه شــدت بــه دنبــال بهبــود روابــط خــود 	

بــا کشــورهای آفریقایــی بــه ویــژه در زمینــه انــرژی بودنــد. در گزارشــی کــه توســط شــرکت اماراتــی انرژی هــای 

1- توافقنامه صلح اسرائیل-امارات متحده عربی و توافق نامه عادی سازی روابط بحرین - اسرائیل
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تجدیدپذیــر مصــدر در نوامبــر منتشــر شــد، از آفریقــا بــه عنــوان یــک قطــب هیدروژنــی بالقــوه یــاد شــد.
• در ســال 2022 دادگاه عالــی فــدرال عــراق طــی حکمــی، صــادرات مســتقل انــرژی توســط اقلیــم کردســتان را 	

ــت اقلیــم کردســتان )KRG( از پذیــرش  ــون اساســی ایــن کشــور تشــخیص داد. هرچنــد کــه دول برخــاف قان
ایــن حکــم ســرباز زد و مناقشــه بیــن دولــت عــراق بــا دولــت اقلیــم کردســتان بــر ســر صــادرات انــرژی همچنــان 
ادامــه یافــت. شــرکت های بین المللــی انــرژی در پــی اعمــال فشــار بغــداد، خــروج از منطقــه کردســتان را آغــاز 

کرده انــد و احتمــاال ایــن رونــد در ســال آینــده نیــز ادامــه خواهــد یافــت. 
• از زمــان حصــول توافــق بیــن اســرائیل و لبنــان در مــورد مرزهــای دریایــی مــورد مناقشــه خــود در مــاه اکتبــر 	

ســال 2022، لبنــان اجــرای پروژه هــای اکتشــاف گاز خــود را بــا شــتاب پــی گرفتــه اســت و در ایــن راســتا غــول 
انــرژی فرانســوی، توتــال انــرژی، ایــن فرآینــد را هدایــت می کنــد.

کشف میدان گازی بزرگ در مصر 

ــا کشــف اخیــر یــک میــدان گازی جدیــد در بلــوک  اخیــرا مصــر از کشــف میــدان گازی جدیــدی خبــر داده اســت. ب
ــه یــک قطــب  ــر تبدیــل شــدن ب ــه آرزوی خــود مبنــی ب ــه، مصــر امیــدوار اســت ب ــای مدیتران نرگــس در شــرق دری
انــرژی و صادرکننــده اصلــی انــرژی در منطقــه برســد. حجــم ذخایــر ایــن میــدان  جدیــد ، 99.12 میلیــارد متــر مکعــب  

بــرآورد شــده اســت. 
تولیــد گاز مصــر در ســال 2021 بــه 67.8 میلیــارد مترمکعــب رســید کــه نشــان دهنــده برخــورداری از 1.7 درصــد از 
ســهم بــازار جهــان و بهتریــن رقــم در طــی یــک دهــه اخیــر بــوده اســت. در دســامبر 2021، صــادرات گاز طبیعــی ایــن 
کشــور 5500 میلیــون متــر مکعــب گــزارش شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال پیــش از آن کــه 2910 میلیــون 
متــر مکعــب بــود، حــدودا 2 برابــر افزایــش پیــدا کــرد. امــا رونــد تولیــد از آگوســت 2021 کاهــش یافــت؛ بــه نحــوی 
کــه در نیمــه نخســت ســال 2022 شــاهد کاهــش 3.5 درصــدی و تولیــد 33.5 میلیــارد متــر مکعــب گاز بــوده اســت.

ــه ســوخت های فســیلی روســیه کمــک  ــا ب ــکان کاهــش وابســتگی اروپ ــه ام ــر در مصــر، ب ــدان گازی اخی کشــف می
خواهــد کــرد. لــذا بــر اهمیــت مصــر در معــادالت بیــن المللــی بــه شــدت افــزوده اســت. اتحادیــه اروپــا در مــاه ژوئــن و 
تنهــا چنــد مــاه پــس از آغــاز جنــگ اوکرایــن و روســیه، قــراردادی را بــا مصــر و اســرائیل بــه منظــور افزایــش صــادرات 
گاز بــه اروپــا از شــرق مدیترانــه امضــا کــرد و بــه صراحــت هــدف از آن را آزاد شــدن از وابســتگی بــه انــرژی روســیه 

عنــوان کــرد. 


