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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 ژئواکونومیک 
ایــران، در دوالیــه جهانــی و منطقه ــای 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

آمریکا در مسیر اعمال تحریم های ثانویه علیه روسیه؟

   دفتــر کنتــرل دارایی هــای وزارت خزانــه داری آمریــکا اعــام کــرد کــه آمــاده اســت تــا هــر مؤسســه خــارج از روســیه 
ــد.  ــم کن ــد را تحری ــتفاده می کن ــکو اس ــای مس ــدف دورزدن تحریم ه ــا ه ــور ب ــن کش ــت ای ــتم پرداخ ــه از سیس را ک
ــا سیســتم کارت  ــا توســعه یافته ای ب ــد ی ــای جدی ــه قرارداده ــی ک ــکا، مؤسســات مال ــه داری آمری از منظــر وزارت خزان
پرداخــت ملــی روســیه )NSPK( منعقــد می کننــد در خطــر حمایــت از تاش هــای روســیه بــرای دورزدن تحریم هــای 
ــی MIR در خــارج از قلمــرو فدراســیون روســیه  ــاالت متحــده از طریــق اســتفاده گســترده از سیســتم پرداخــت مل ای

هســتند و بــا تحریــم مواجــه خواهنــد شــد.
ــت  ــی را مدیری ــه شــرکت سیســتم پرداخــت مل ــل ک ــره و مدیرعام ــس هیئت مدی ــن رئی ــه داری همچنی     وزارت خزان
می کنــد و بــه NSPK موســوم اســت را تحریــم کــرد. پیش ازایــن، ایــاالت متحــده تهدیــد کــرده بــود کــه بانک هــای 

خارجــی - به ویــژه مؤسســات مالــی ترکیــه - را بــه دلیــل همــکاری بــا سیســتم میــر تحریــم خواهــد کــرد.
   از زمــان معرفــی سیســتم پرداخــت جدیــد، بانک هــای روســیه بیــش از 129 میلیــون کارت میــر صــادر کرده انــد. ایــن 
کارت هــا در حــال حاضــر در ترکیــه، ویتنــام، ارمنســتان، کــره جنوبــی، ازبکســتان، بــاروس، قزاقســتان، قرقیزســتان، 

تاجیکســتان، اوســتیای جنوبــی و آبخازیــا پذیرفتــه می شــوند.
   درصورتی کــه ایــاالت متحــده ایــن تهدیــد خــود را عملیاتــی نمایــد در عمــل تحریم هــای بانکــی علیــه روســیه وارد 
ــا  ــی کــه ب ــا کــه ماهیــت فــرا ســرزمینی و جهانــی پیــدا می کنــد و هــر مؤسســه مال ــدان معن فــاز ثانویــه می شــود، ب

روســیه مبادالتــی انجــام دهــد را در برمی گیــرد.
   برخــاف تصــورات اولیــه، تحریم هــا آن گونــه کــه تصــور می شــد بــه اقتصــاد روســیه آســیب نــزده اســت. بعــاوه 
روســیه بــر تاش هــای خــود بــرای دورزدن تحریم هــا افــزوده و در ایــن میــان به ویــژه بــر متحدیــن آمریــکا همچــون 
ترکیــه، امــارات و هنــد تکیــه کــرده اســت. تکیــه روســیه بــه ایــن کشــورها و امتیازاتــی کــه بــه آنهــا می دهــد شــرایط 
ــو  ــت. از یک س ــرار داده اس ــواری ق ــت دش ــرب را در موقعی ــم آورده و غ ــا فراه ــرای دورزدن تحریم ه ــدی ب ــا ح را ت
ــا متحدیــن  ــد ب ــرای اعمــال سفت وســخت تحریم هــا، غــرب بای ــدارد و از طــرف دیگــر ب تحریم هــا، کارایــی الزم را ن

خــود وارد چالــش شــود.  
   بااین حــال اقــدام وزارت خزانــه داری آمریــکا نشــانه مهمــی در جهــت ســوق یافتــن تدریجــی ایــن کشــور بــه اعمــال 

تحریم هــای ثانویــه علیــه روســیه اســت. 

امیدواری پوتین به تجارت 200 میلیارد دالری با چین

ــش  ــانگهای از افزای ــکاری ش ــازمان هم ــر س ــاس اخی ــی در اج ــای چین ــا همت ــدار ب ــیه در دی ــور روس    رئیس جمه
تجــارت بــا چیــن بــه 200 میلیــارد دالر در ســال جــاری خبــر داد. پوتیــن تأکیــد کــرده اســت کــه روابــط بــا چیــن بــه 
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طــور فعــال درحال توســعه اســت. او اشــاره کــرده کــه در ســال گذشــته، حجــم مبــادالت تجــاری 35 درصــد افزایــش 
یافــت و از 140 میلیــارد دالر گذشــت. وی افــزود: مــن متقاعــد شــده ام کــه تــا پایــان ســال بــه رکوردهــای جدیــدی 
خواهیــم رســید و در آینــده نزدیــک، طبــق توافقــات، حجــم مبــادالت تجــاری ســاالنه را بــه 200 میلیــارد دالر یــا بیشــتر 
خواهیــم رســاند.  تحریم هــای شــدید غــرب علیــه روســیه، چیــن را بــه مهم تریــن شــریک تجــاری ایــن کشــور بــدل 

کــرده اســت. شــریکی کــه حــدود 30 درصــد از کل تجــارت خارجــی روســیه را در دســت دارد. 

پاالیشگاه های روسی در کنترل آلمان 

   وزارت اقتصــاد اخیــراً اعــام کــرد کــه برلیــن کنتــرل زیرمجموعه هــای آلمانــی شــرکت های بــزرگ نفتــی روســیه، 
ــه  ــا را ب ــه و آنه ــت گرفت Rosneft Deutschland (RDG ،Rosneft( و RN Refining & Marketing را در دس

مــدت شــش مــاه تحــت مدیریــت دولــت ایــن کشــور قــرار می دهــد. مقامــات آلمانــی، دلیــل ایــن اقــدام را اطمینــان 
ــم،  ــات مه ــدگان خدم ــه ارائه دهن ــس از اینک ــت. پ ــمرده اس ــنفت برش ــت روس ــگاه نف ــه پاالیش ــرداری از س از بهره ب
بیمه گــران و بانک هــا از همــکاری بــا شــرکت روســی خــودداری کردنــد، تــداوم فعالیــت ایــن پاالیشــگاه ها بــه خطــر 

افتــاده اســت. 
ــه  ــاده، شــرکتی ک ــن م ــر اســاس ای ــان اســت. ب ــرژی آلم ــت ان ــون امنی ــاده 17 قان ــدام، م ــن اق ــی ای ــای قانون    مبن
ــا  ــه کاال ی ــرد و ارائ ــداوم کارک ــه ت ــادر ب ــه ق ــد، درصورتی ک ــرژی را اداره می کن ــش ان ــی در بخ ــاخت های حیات زیرس

ــد.  ــه وجــود نیای ــرژی ب ــت ان ــی در امنی ــا اختال ــرد ت ــرار می گی ــت ق ــت دول ــات نباشــد تحــت مدیری خدم
ــد کــه آن     شــرکت های روســنفت حــدود 20 درصــد از ظرفیت هــای پاالیشــگاه نفــت در آلمــان را تشــکیل می دهن
ــه یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های ایــن کشــور تبدیــل می کنــد. صدراعظــم آلمــان ایــن تصمیــم را دشــوار امــا  را ب
ضــروری بــرای امنیــت انــرژی آلمــان برشــمرد و تــاش بــرای تصاحــب ایــن شــرکت ها را رد کــرد. در اوایــل ســال 

جــاری، برلیــن یــک شــرکت زیرمجموعــه گازپــروم بــه نــام گازپــروم آلمانیــا را تصاحــب کــرد.

تحوالت منطقه ای

اردوغان در پی بازی برد - برد با پوتین 

   باوجودآنکــه ترکیــه تنهــا شــریک گفتگــوی ســازمان همــکاری شــانگهای اســت و حتــی عضــو ناظــر نیــز محســوب 
ــب  ــب طی ــرد. رج ــرکت ک ــطح، ش ــن س ــانگهای در باالتری ــکاری ش ــازمان هم ــر س ــاس اخی ــا در اج ــود ام نمی ش
ــن  ــا کشــورها در جهــت کاهــش بحــران اقتصــادی ای ــی ب ــرای رایزن ــی ب ــوان فرصت ــن اجــاس به عن ــان از ای اردوغ
کشــور بهــره بــرد. تمرکــز اردوغــان در ایــن اجــاس بــر رایزنــی بــا پوتیــن بــرای شــکل دهی بــه قراردادهــای جدیــد 

در حــوزه انــرژی بــا هــدف کاهــش کســری تــراز تجــاری ایــن کشــور بــود. 
   پــس از دیــدار دو رهبــر، پوتیــن اعــام کــرد کــه دو کشــور اراده جــدی بــرای حــذف دالر از مبــادالت خــود دارنــد. 
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او همچنیــن از موافقــت روســیه بــرای پرداخــت 25 درصــد از مجمــوع گاز صادراتــی ایــن کشــور بــه ترکیــه بــه روبــل 
خبــر داد و تأکیــد کــرد کــه ایــن مکانیســم بــه زودی عملیاتــی می شــود. برخــی رســانه ها مدعــی شــدند کــه اردوغــان 

در ایــن دیــدار خواســتار تخفیــف 25 درصــدی در قیمــت گاز صادراتــی روســیه بــه ترکیــه شــده اســت. 
   در یــک ســال منتهــی بــه ژوئــن 2022 در پیامــد افزایــش شــدید قیمــت حامل هــای انــرژی، ترکیــه 83.5 میلیــارد 
ــود  ــوب می ش ــه محس ــرژی ترکی ــده ان ــن تأمین کنن ــیه مهم تری ــت. روس ــرده اس ــه ک ــرژی، هزین ــرای واردات ان دالر ب
ــرای دورزدن  ــرایط ب ــهیل ش ــا تس ــن ب ــا پوتی ــرد ب ــرد - ب ــازی ب ــی ب ــکل دهی به نوع ــا ش ــد ب ــان می کوش و اردوغ
ــد و بحــران  ــیه کســب نمای ــرژی از روس ــتای واردات ان ــی در راس ــه، امتیازات ــیه از مســیر ترکی ــا توســط روس تحریم ه

ارزی و اقتصــادی ایــن کشــور را کاهــش دهــد.
ــتانه  ــه در آس ــت ک ــران اس ــدت نگ ــت و به ش ــه اس ــاز مواج ــی سرنوشت س ــا انتخابات ــال 2023 ب ــان در س    اردوغ
انتخابــات ســقوط لیــر تشــدید شــود و زمینه هــای شکســت در انتخابــات را فراهــم کنــد. کســری حســاب جاری ترکیــه 
در 7 مــاه گذشــته حــدود 37 میلیــارد دالر بــوده اســت. تنهــا در مــاه گذشــته کســری تجــارت خارجــی ترکیــه حــدود 11 
ــا پایــان ســال 2022 کســری حســاب جاری  ــا تــداوم ایــن روندهــا پیش بینــی می شــود ت میلیــارد دالر بــوده اســت و ب

ترکیــه بــه حــدود 50 میلیــارد دالر افزایــش یابــد. 
ــه  ــود ک ــید می ش ــده سررس ــاه آین ــی 12 م ــه ط ــی ترکی ــای خارج ــارد دالر از بدهی ه ــن 182 میلی ــر ای ــزون ب    اف
ــًا ناشــی از افزایــش  ــه عمدت ــر را افزایــش می دهــد. شــکاف حســاب جاری ترکی ــر اقتصــاد ایــن کشــور و لی فشــارها ب
هزینه هــای واردات ایــن کشــور بــوده اســت. ایــن شــکاف در 7ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه 

ــا 43 درصــد افزایــش بــه 20۶ میلیــارد دالر رســیده اســت. ســال 2021 ب
   حــدود 23 درصــد کل واردات ترکیــه را انــرژی تشــکیل می دهــد و روســیه بــا ســهم حــدود 1۶ درصــدی بزرگ تریــن 
ــد  ــه کردن ــرک، مکانیســمی به طــرف روســی ارائ ــات ت ــر مقام ــه اســت. در ماه هــای اخی ــه ترکی ــرژی ب ــده ان صادرکنن
کــه در قالــب آن ترکیــه اجــازه می یابــد هزینــه واردات انــرژی خــود از روســیه را بــه لیــر پرداخــت نمایــد و احتمــااًل در 

برابــر آن فضاهایــی بــرای شــرکت های روســی جهــت دورزدن تحریم هــا فراهــم نمایــد.
    افــزون بــر ایــن اردوغــان بــه پوتیــن پیشــنهاد داده کــه پرداخــت بخشــی از هزینــه واردات انــرژی ترکیــه از روســیه 
را بــه بعــد از انتخابــات ســال 2023 موکــول نمایــد. امــا در دیــدار اردوغــان و پوتیــن در مــاه اوت 2022، رئیس جمهــور 
روســیه تنهــا بــا پرداخــت بخــش اندکــی از طلــب ناشــی از صــادرات گاز روســیه بــه ترکیــه در قالــب روبــل موافقــت 
کــرد. بــا مخالفــت قاطــع روســیه در مــورد پیشــنهاد پرداخــت هزینه هــای واردات گاز بــه لیــر، ترکیــه اخیــراً بــر پرداخــت 

بدهــی بــه روبــل و دریافــت اعتبــارات مالــی از روســیه متمرکــز شــده اســت. 
ــه اســت و اردوغــان از مســیر  ــن کشــور چشــم دوخت ــه ســرمایه گذاری شــرکت های روس در ای ــه ب ــن ترکی    همچنی
مذاکــره بــا پوتیــن می کوشــد تــا ســرمایه های بیشــتری از روســیه جــذب نمایــد. شــرکت روس اتــم تاکنــون در قالــب 
ــار  ــت و انتظ ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــور س ــن کش ــارد دالر در ای ــه 5 میلی ــته ای ترکی ــروگاه هس ــتین نی ــاخت نخس س
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مــی رود ایــن رقــم را بــه 15 میلیــارد دالر افزایــش دهــد. افــزون بــر ایــن احتمــااًل ترکیــه خــط اعتبــاری از گازپــروم 
ــه واردات گاز  ــت هزین ــرای پرداخ ــرد و از آن ب ــد ک ــت خواه ــل دریاف ــه روب ــروم ب ــرکت گازپ ــه ش ــته ب ــک وابس بان
اســتفاده خواهــد کــرد. ایــن اقــدام می توانــد نیــاز ترکیــه بــه دالر را کاهــش دهــد و درعین حــال خطــر مســدود شــدن 

ــد. ــش می ده ــز کاه ــیه را نی ــای روس دارایی ه
   امــا تاکنــون مهم تریــن اثــر همــکاری فزاینــده اردوغــان بــا روســیه در جریــان ســرمایه های بــا منشــأ نامعلــوم بــه 
ترکیــه بــروز و ظهــور یافتــه کــه در شــش مــاه اخیــر به شــدت افزایــش یافتــه اســت. در ۶ ماهــه نخســت ســال جــاری، 
ــارد دالر رســیده اســت و ســهم مهمــی در کاهــش کســری  ــه 24 میلی ــه ب ــه ترکی ــوم ب ــا منشــأ نامعل ورود ســرمایه ب
ــه  ــا را ب ــازار غــرب، آنه ــل شــرکت های روســی از ب ــًا کام ــرده اســت. حــذف تقریب ــا ک ــن کشــور ایف حســاب جاری ای
ــه  ــده ای از شــرکت های روســی در ترکی ــداد فزاین ــارات راهــی کــرده اســت. تع ــن و ام ــه، چی ــد ترکی کشــورهایی مانن
فعالیــت می کننــد. بیــن ماه هــای آوریــل تــا جــوالی 2022 حــدود 25 هــزار خانــه در ترکیــه بــه فــروش رفتــه اســت. 
ــه  ــان گردشــگران روس ب ــر ایــن، جری ــد. افــزون ب ــداری کرده ان ــزان را شــهروندان روســیه خری 20 درصــد از ایــن می

ــه اســت. ــز به صــورت چشــمگیری افزایــش یافت ــه نی ترکی
ــداوم خواهــد  ــااًل ت ــن احتم ــا پوتی ــرد ب ــرد - ب ــازی ب ــرای شــکل دهی به نوعــی ب ــان ب ــده اردوغ    کوشــش های فزاین
یافــت. در یک ســوی ایــن بــازی ترکیــه بــه محلــی بــرای دورزدن تحریم هــای روســیه بــدل شــده و در طــرف دیگــر 
ــگاه اجتماعــی اردوغــان در  ــه و ارتقــای پای ــا کاهــش بحــران اقتصــادی ترکی ــد ب ــازات اقتصــادی روســیه می توان امتی

انتخابــات 2023 مؤثــر باشــد.
ــا دارد آشــکارا  ــه اروپ ــکا و اتحادی ــا آمری ــط تنگاتنــگ ب ــو محســوب می شــود رواب ــه در عیــن اینکــه عضــو نات    ترکی
ــه هشــدار  ــن زمین ــرک در ای ــه شــرکت های ت ــراً ب ــاالت متحــده اخی ــه اســت. ای ــده گرفت تحریم هــای روســیه را نادی
داد و معــاون وزارت خزانــه داری آمریــکا در نامــه ای بــه اتــاق بازرگانــی ترکیــه در مــورد عواقــب دورزدن تحریم هــای 

روســیه هشــدار داد.
    افــزون بــر ایــن در روزهــای اخیــراً صریحــًا بانک هــای ترکیــه را بــه تحریــم تهدیــد کــرد. امــا بــه نظــر می رســد 
ــد و  ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــن ت ــه پوتی ــت ک ــن نیس ــوز روش ــت. هن ــه اس ــدی نگرفت ــدارها را ج ــن هش ــان ای اردوغ
می خواهــد ناجــی اردوغــان در انتخابــات 23-2022 باشــد؛ امــا آنچــه روشــن اســت آنکــه ترکیــه بــه طــور فزاینــده ای 

ــود. ــدل می ش ــیه ب ــای روس ــرای دورزدن تحریم ه ــی ب ــه جغرافیای ب

توافق جدید آذربایجان و قزاقستان

ــرد.  ــن کشــور امضــا ک ــا ای ــه آذربایجــان، توافقنامه هــای مهمــی ب ــر خــود ب    رئیس جمهــور قزاقســتان در ســفر اخی
ــه  ــکل، س ــک پروت ــم، ی ــت تفاه ــازده یادداش ــتراتژیک و ی ــکاری اس ــرارداد هم ــتانی، دو ق ــای قزاقس ــی اف و همت عل
موافقت نامــه و یــک طــرح همــکاری امضــا کردنــد کــه توســط نهادهــا و شــرکت های دولتــی پیشــرو دو کشــور در ایــن 
ــات دو  ــال در حوزه هــای توافق ــرژی، تجــارت، راه آهــن، هوافضــا و توســعه دیجیت ــل، ان زمینه هــا امضــا شــد. حمل ونق
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کشــور بــود.
   "برنامــه جامــع توســعه همــکاری بیــن جمهــوری آذربایجــان و جمهــوری قزاقســتان بــرای ســال های 2022-202۶" 
ــای  ــل در بخش ه ــط متقاب ــم رواب ــدف تحکی ــا ه ــق ب ــن تواف ــد، مهم تری ــور امضــا ش ــر دو رئیس جمه ــط ه ــه توس ک
مختلــف بــود. علــی اف پــس از امضــای اســناد تأکیــد کــرد کــه تمرکــز دو کشــور بــر اولویت هــای فعالیــت متقابــل در 
زمینــه حمل ونقــل و لجســتیک بــه مــا امــکان می دهــد تــا صــادرات و واردات بیشــتری انجــام دهیــم. محــور اصلــی 
ــیر  ــام مس ــپین و ادغ ــدور کاس ــا کری ــی ی ــدور میان ــتفاده از کری ــتیک، اس ــل و لجس ــور در حمل ونق ــکاری دو کش هم
ــی  ــه افزایــش گــردش مال ــدور ب ــن کری چندوجهــی زنگــزور در آن اســت. انتظــار مــی رود تحقــق پتانســیل کامــل ای
دوجانبــه کمــک کنــد کــه در نیمــه اول ســال 2022 بــه 194 میلیــون دالر رســید. پیش بینــی می شــود گــردش مالــی 

تجــاری دو کشــور تــا پایــان ســال جــاری بــه 480 میلیــون دالر برســد.
ــه  ــن س ــکاری بی ــه هم ــد ک ــق کردن ــو تواف ــه در باک ــتان و ترکی ــان، قزاقس ــه آذربایج ــن، وزرای خارج ــاه ژوئ    در م
ــن  ــد. طرفی ــت کنن ــد تقوی ــود و جدی ــای موج ــق توافق ه ــه ای را از طری ــاالت منطق ــد و اتص ــت کنن ــور را تقوی کش
توافــق کردنــد کــه در راســتای فعلیــت یافتــن پتانســیل های کریــدور میانــی یــا ترانــس خــزر کــه از آســیای جنــوب 
ــه و بیشــتر کشــورهای  ــزر، آذربایجــان، گرجســتان، ترکی ــای خ ــود و از قزاقســتان، دری ــروع می ش ــن ش ــرقی و چی ش
ــی  ــدر ترکمن باش ــتان( و بن ــو )قزاقس ــادر آکتائ ــان(، بن ــو )آذربایج ــدر باک ــد. بن ــرمایه گذاری کنن ــذرد، س ــی می گ اروپای

ــوند. ــوب می ش ــی محس ــل چندوجه ــدور حمل ونق ــن کری ــی ای ــی اصل ــیرهای دریای ــتان( مس )ترکمنس
ــی  ــا حمــل می شــود، 9۶ درصــد از مســیرهای دریای ــه اروپ ــن ب ــری کــه ســاالنه از چی ــون کانتین    از حــدود 10 میلی
انتقــال پیــدا می کننــد و تنهــا 4 درصــد باقی مانــده از راه آهــن ترانــس ســیبری اســتفاده می کننــد کــه بــه آن کریــدور 

ــد.  ــور می کن ــتان عب ــم از قزاقس ــکی راه ابریش ــیر خش ــن مس ــوان مهم تری ــد و به عن ــز می گوین ــمالی نی ش
   آذربایجــان و ترکیــه مدعی انــد کــه کریــدور میانــی در مقایســه بــا کریــدور شــمالی به عنــوان یــک مســیر تجــاری 
ــدور  ــد. کری ــش می ده ــر کاه ــفر را 2000 کیلومت ــافت س ــت و مس ــریع تر اس ــر و س ــیا، اقتصادی ت ــا و آس ــن اروپ بی
ــی  ــا مســیر دریای ــان ســفر را در مقایســه ب ــد و زم ــور می کن ــری عب ــی مطلوب ت ــن از شــرایط آب وهوای ــی همچنی میان
15 روز کوتــاه می کنــد. عــاوه بــر ایــن، کریــدور میانــه فرصت هــای بزرگــی را بــرای حمل ونقــل کاال در آســیا فراهــم 
ــه  ــا و منطق ــمال آفریق ــه، ش ــه خاورمیان ــال کاال ب ــه، انتق ــدری در ترکی ــاالت بن ــازی اتص ــا یکپارچه س ــا ب ــد ت می کن

مدیترانــه تســریع و تســهیل شــود. 
   آذربایجــان در یــک ســال اخیــر تاش هــای وســیعی بــرای توســعه کریــدور میانــی و به ویــژه مســیر زنگــزور انجــام 
داده اســت و در ایــن راســتا کوشــیده اســت تــا همــکاری کشــورهای آســیای مرکــزی بــرای تبدیــل ایــن مســیر بــه 
مســیر اصلــی حمل ونقــل کاال در اوراســیا را جلــب نمایــد. روشــن اســت کــه پیشــرفت ایــن کریــدور و تبدیل شــدن آن 

بــه مســیر اصلــی حمل ونقــل کاال در پهنــه اوراســیا علیــه منافــع ژئواکونومیــک ایــران اســت. 
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کاهش شدید صادرات پاکستان به افغانستان 

ــه ایــن کشــور     گــزارش جدیــد اتــاق بازرگانــی و صنعــت افغانســتان نشــان از کاهــش شــدید صــادرات پاکســتان ب
دارد. در یــک ســال منتهــی بــه شــهریور 1401 صــادرات پاکســتان بــه افغانســتان بیــش از 55 درصــد کاهــش یافتــه 
اســت. کاهــش شــدید قــدرت خریــد مــردم افغانســتان، افزایــش تولیــدات داخلــی و محدودیت هــای بانکــی، مهم تریــن 
عوامــل در کاهــش واردات کاال از پاکســتان بوده انــد. بــرای نخســتین بار در ســال های اخیــر واردات ســاالنه افغانســتان 

از پاکســتان بــه کمتــر از یــک میلیــارد دالر کاهــش یافتــه اســت.
   امــا در مقابــل صــادرات افغانســتان بــه پاکســتان افزایــش چشــمگیری نشــان می دهــد و در یــک ســال گذشــته بــه 
ــر از  ــت پایین ت ــه قیم ــتان ب ــنگ افغانس ــادرات زغال س ــت. ص ــیده اس ــون دالر رس ــارد و 300 میلی ــک میلی ــش از ی بی
ــوده اســت. در یــک ســال  ــه پاکســتان، مهم تریــن عامــل افزایــش صــادرات افغانســتان ب ــی ب قیمــت بازارهــای جهان
گذشــته افغانســتان روزانــه 5 هــزار تــن زغال ســنگ بــه پاکســتان صــادر کــرده اســت. برخــی برآوردهــا نشــان می دهــد 
ــرد. ــارد دالر منفعــت می ب کــه پاکســتان از رهگــذر واردات زغال ســنگ ارزان قیمــت افغانســتان، ســاالنه حــدود 2 میلی

تجارت اسرائیل و جهان عرب در دوسالگی توافق ابراهیم

   15 ســپتامبر، دومیــن ســال شــکل گیری توافــق ابراهیــم بــود. توافقــی کــه راه را بــر عادی ســازی روابــط اســرائیل بــا 
امــارات، بحریــن، مراکــش و ســودان گشــود. در دومیــن ســالگرد ایــن توافــق، وزیــر خــارج امــارات راهــی اســرائیل شــد 
تــا توســعه مناســبات را بررســی نمایــد. در آســتانه ســفر مقــام اماراتــی آمــاری در مــورد رونــد توســعه روابــط تجــاری 

اســرائیل و امــارات منتشــر شــده کــه شــایان توجــه اســت.
   وزارت امــور اقتصــادی اســرائیل اعــام کــرده اســت کــه تجــارت کاالیــی بیــن ایــن کشــور و شــرکای عــرب در نیمــه 
ــه   ــد ک ــرائیل نشــان می ده ــای وزارت اقتصــاد اس ــیده اســت. برآورده ــارد دالر رس ــه 1.4 میلی نخســت ســال 2022 ب
200 تــا 300 میلیــون دالر دیگــر بــه حجــم تجــارت تــا پایــان ســال جــاری افــزوده شــود. ایــن تجــارت حــوزه نظامــی 
ــه اســت را شــامل نمی شــود. مجمــوع  ــه ایــن کشــورها را در برمی گیــرد و محرمان ــًا صــادرات اســرائیل ب را کــه عمدت

تجــارت بیــن ایــن کشــورها و اســرائیل در حــوزه کاال و خدمــات در ســال 2021 بــه حــدود 1.2 میلیــارد دالر رســید.
   در ایــن میــان روابــط تجــاری بــا امــارات رشــد بســیار بیشــتری داشــته اســت. ســفیر اســرائیل در امــارات، مدعــی 
اســت کــه تجــارت بیــن دو کشــور در ســه ســال آینــده بــه 5 میلیــارد دالر خواهــد رســید. البتــه ظاهــراً شــرکت های 
اســرائیلی انتظــارات غیرواقعــی زیــادی در مــورد تجــارت بــا امــارات داشــته اند کــه در یــک ســال اخیــر روشــن شــده 
اســت کــه کســب ســود از تجــارت بــا ایــن کشــور چنــدان ســاده نیســت. مقامــات اســرائیلی در آســتانه دومیــن ســال 
ــه   واقع بیــن شــدن تجــار اســرائیلی اشــاره کــرده و گفته انــد کــه شــرکت ها متوجــه شــدند امــارات،  توافــق ابراهیــم ب

ســرزمین رؤیاهــای آنــان نیســت. 
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   بــا وجــود ایــن، ســرمایه گذاری های امــارات در اســرائیل در حــال افزایــش اســت. شــرکت ســرمایه گذاری 
ــه، ســرمایه گذاری کــرد.  Mubadala  امــارات یــک میلیــارد دالر در حفــاری نفــت در میــدان تمــر در دریــای مدیتران

ــون دالر ســرمایه گذاری کــرده اســت. دو کشــور  ــر 100 میلی ــغ ب ــارات در صندوق هــای ســرمایه گذاری اســرائیل بال ام
ــد. ــون دالر ایجــاد کردن ــه 100 میلی ــا ســرمایه اولی ــد ب ــق و توســعه جدی ــدوق تحقی ــن یــک صن همچنی

ــا وعــده ســرمایه گذاری  10 میلیــارد دالری     امــا مهم تریــن صندوقــی کــه در نتیجــه توافــق ابراهیــم ایجــاد شــد، ب
محمــد بــن زایــد بــرای ســرمایه گذاری در اســرائیل ایجــاد شــد. در پیامــد آشــفتگی های سیاســی در اســرائیل و تغییــر 
ــی  ــن مال ــوز تأمی ــدوق هن ــن، صن ــا وجــود ای ــی نشــد. ب ــد عملیات ــدای ســال 2022، وارد فراین ــا ابت مــداوم دولت هــا ت

ــت.  ــرده اس ــاز نک ــرائیل را آغ ــدی در اس ــرمایه گذاری ج ــای س فرصت ه
   ســفیر اســرائیل در امــارات اشــاره کــرده اســت کــه اماراتی هــا کمتــر بــه اســتارت آپ ها عاقــه دارنــد و پــول کان را 
ــه یافتــن پروژه هــای ارزشــمندی  ــزرگ ســرمایه گذاری می کننــد و تاکنــون موفــق ب تنهــا در پروژه هــای زیرســاختی ب
نشــده اند. حتــی شــرکت بــزرگ بنــدری امــارات موســوم بــه DP مناقصــه ای را بــرای بهره بــرداری از بنــدر حیفــا بــه 

دســت آورد؛ امــا بعــداً از انجــام پــروژه انصــراف داد.
   امــا دو طــرف امیدوارنــد در پیامــد امضــای موافقت نامــه تجــارت آزاد در مــاه مــی 2022، تجــارت طرفیــن به ســرعت 
ــد در  ــای درحال رش ــر از حوزه ه ــی دیگ ــگری یک ــد. گردش ــش یاب ــارد دالر افزای ــه 10 میلی ــد رود و در 2030 ب روبه رش
روابــط امــارات و اســرائیل اســت. حــدود 500 هــزار اســرائیلی در دو ســال گذشــته از امــارات دیــدن کردنــد کــه بیشــتر 
ــس از آن،  ــا و پ ــروس کرون ــری وی ــول همه گی ــی در ط ــد. حت ــفر کردن ــور س ــن کش ــه ای ــگر ب ــوان گردش ــا به عن آنه

امــارات مرزهــای خــود را بــرای گردشــگران اســرائیلی بــاز نگــه داشــت.
   در دوســالگی توافــق ابراهیــم می تــوان گفــت کــه آثــار اقتصــادی آن عمدتــًا بــه توســعه تجــارت اســرائیل و امــارات 
محــدود شــده اســت. روابــط دو طــرف در حــوزه ســرمایه گذاری چنــدان توســعه نیافته و روابــط اقتصــادی اســرائیل بــا 

ســایر کشــورهای عربــی کــه متأثــر از ایــن توافــق بــا آن عادی ســازی نمودنــد، گســترش نیافتــه اســت.

سرمایه گذاری آمازون در امارات

   )AWS)، شــرکت خدمــات وب آمــازون، از ســرمایه گذاری 5 میلیــارد دالر در امــارات تــا 203۶ خبــر داده اســت. ایــن 
شــرکت اخیــراً دومیــن منطقــه ابــری خاورمیانــه خــود را در امــارات راه انــدازی کــرده اســت کــه بــه ســازمان ها امــکان 
 AWS ــه ــدازی منطق ــد. راه ان ــتفاده کنن ــان اس ــری جه ــات اب ــدگان خدم ــن ارائه دهن ــی از بزرگ تری ــد از یک می ده
خاورمیانــه )امــارات متحــده عربــی( در امــارات متحــده عربــی، بــا هــدف حمایــت از کارآفرینــان، شــرکت ها، دولت هــا 

و ســایر نهادهــا در ذخیــره ایمــن داده هــای آنهــا صــورت گرفتــه اســت.
ــارد  ــدود 11 میلی ــده ح ــال آین ــرکت در 15 س ــن ش ــای ای ــرمایه گذاری و فعالیت ه ــد س ــود در پیام ــی می ش    پیش بین
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــده ای ــی ش ــای پیش بین ــاوه هزینه ه ــود. بع ــزوده ش ــارات اف ــی ام ــص داخل ــد ناخال ــه تولی دالر ب
ساخت وســاز و بهره بــرداری از منطقــه جدیــد بــه طــور متوســط   ســاالنه از ۶000 شــغل تمام وقــت، پشــتیبانی 
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ــک  ــوان ی ــود به عن ــت خ ــای موقعی ــرای ارتق ــی ب ــت ابوظب ــداد، موقعی ــن رخ ــد ای ــی گفته ان ــات امارات ــد. مقام می کن
ــد. ــت می کن ــب وکار را تقوی ــد کس ــت از رش ــرای حمای ــرفته ب ــاوری پیش ــتفاده از فن ــا اس ــرو ب ــال پیش ــاد دیجیت اقتص

ــل  ــه دلی ــری را ب ــاوری اب ــی فن ــرکت های جهان ــادی از ش ــداد زی ــارس تع ــکاری خلیج ف ــورای هم ــورهای ش    کش
ــذب  ــه، ج ــال تحــول در منطق ــال در ح ــاوری و چشــم انداز دیجیت ــر فن ــز ب ــوان و متمرک ــدگان ج ــش مصرف کنن افزای
ــی می شــود  ــارد دالر رســید و پیش بین ــه 3۶8.97 میلی ــری در ســال 2021 ب ــش اب ــی رایان ــازار جهان ــد. ارزش ب می کنن

ــا نــرخ ســاالنه تقریبــًا 1۶ درصــدی از ســال 2022 تــا 2030 رشــد کنــد.  کــه ب
ــی آن هســتند. انتظــار  ــری ماشــینی از محرک هــای اصل ــد هــوش مصنوعــی و یادگی    فناوری هــای نوظهــوری مانن
ــه 495  ــد و ب ــش یاب ــد افزای ــش از 20 درص ــاالنه بی ــی س ــری عموم ــات اب ــرای خدم ــی ب ــای جهان ــی رود هزینه ه م
میلیــارد دالر در ســال جــاری میــادی برســد - تقریبــًا 84 میلیــارد دالر بیشــتر از آنچــه در ســال 2020 هزینــه شــده 
اســت - و در ســال 2023 بــه ۶00 میلیــارد دالر برســد. AWS بزرگ تریــن ارائه دهنــده خدمــات ابــری در جهــان اســت 
ــا ســهم  ــازار جهانــی را کنتــرل می کنــد. مایکروســافت و گــوگل کلــود ب کــه از ســه ماهه اول ســال 2022 یک ســوم ب

ــازار بــه ترتیــب 21 و 8 درصــد در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. ب

امارات در اندیشه 50 سال آینده 

   وزیــر امــور آینــده امــارات متحــده عربــی اخیــراً بــار دیگــر از پروژه هــای توســعه ای و اقتصــادی ایــن کشــور در قالــب 
اســتراتژی کان موســوم بــه "پروژه هــای 50" بــا هــدف تبدیــل ایــن کشــور بــه یــک قطــب جهانــی در 50 ســال آینــده 
ــوان کــرده اســت.  ــده عن ــرای چالش هــای آین ــارات ب ــکار را آماده ســازی ام ــن ابت ــه اســت. او هــدف از ای ســخن گفت
ــای  ــترش توافق نامه ه ــامل گس ــده را ش ــال آین ــرای 50 س ــارات را ب ــادی ام ــتراتژی اقتص ــدی اس ــر کلی ــه عنص او س
ــژه در حــوزه فناوری هــای اطاعــات برشــمرد.  ــد به وی ــع پیشــرفته و توســعه بخش هــای جدی تجــاری، توســعه صنای

   قراردادهــای مشــارکت اقتصــادی جامــع اقتصــادی اخیــر کــه امــارات در ســال جــاری بــا هنــد، اســرائیل و اندونــزی 
ــوان یکــی از  ــا به عن ــی از آنه ــر امارات ــه وزی ــای تجــارت آزادی اســت ک ــرده اســت، گام نخســت در توافق ه امضــا ک
ــد مشــارکت جامــع  ــج توافــق جدی ــه زودی پن ــه اســت. او اشــاره کــرده اســت کــه ب ــروژه 50 ســخن گفت پایه هــای پ
ــر از توســعه  ــا فرات ــن توافقنامه ه ــن راســتا امضــا خواهــد شــد. امضــای ای ــا کشــورهای دیگــری در همی اقتصــادی ب
روابــط تجــاری امــارات، تجــارت شــرکت هایی کــه امــارات را به عنــوان پایــگاه فعالیــت خــود انتخــاب می کننــد را بــا 

ــد.  ــی بســیار تســهیل می کن هســته اقتصــاد جهان
در حوزه هــای جدیــد فناورانــه، امــارات عربــی متحــده ســازمان تنظیــم مقــررات دارایی هــای مجــازی راه انــدازی کــرده 
ــرای فعالیــت شــرکت ها  ــی ب ــن ســازمان چارچوب ــه کار کــرد. ای ــارس 2022 شــروع ب ــاه م ــن ســازمان در م اســت. ای
ــی در جــذب  ــارات متحــده عرب ــه ام ــد و ب ــم می کن ــال فراه ــای دیجیت ــایر دارایی ه ــال و س ــای دیجیت ــوزه ارزه در ح
ــی  ــده دیجیتال ــه آین ــرده ک ــد ک ــارات تأکی ــده ام ــور آین ــر ام ــد. وزی ــک می کن ــوزه کم ــن ح ــال در ای ــرکت های فع ش

ــی خــود را دوچنــدان کنــد. ــود، بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه امــارات تاش هــای دیجیتال خواهــد ب
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ــر آمــوزش شــهروندان ایــن کشــور و توســعه     یکــی دیگــر از برنامه هــای امــارات در افــق 50 ســال آتــی تمرکــز ب
ــی اســت.  ــن اقتصــاد جهان ــرای زندگــی در مت ــن کشــور ب ــد ای ــژه نســل جدی قابلیت هــای شــهروندان به وی

   وزیــر امــور آینــده امــارات بــا اشــاره بــه رژیــم جدیــد ویــزای ایــن کشــور بــا هــدف جــذب کارآفرینــان، اینفلوئنســرها 
و ســایر نخبــگان تأکیــد کــرده اســت امــارات بــه دنبــال اســتعدادیابی از خــارج از کشــور نیــز خواهــد بــود. در همیــن 
ــه برنامه هــای  ــرای جــذب شــرکت های دیجیتــال از جمل راســتا، امــارات متحــده عربــی اخیــراً اقدامــات متعــددی را ب

ویــزا انجــام داده اســت. 
امــارات متحــده عربــی بــا 0.13 درصــد از جمعیــت جهــان، در حــال حاضــر حــدود 1.5 درصــد تجــارت جهانــی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. ایــن کشــور می کوشــد موفقیت هــای خــود در اقتصــاد جهانــی را توســعه دهــد. از همیــن 
رو در پنجاهمیــن ســالگرد تأســیس ایــن کشــور، برنامه هــای بلندپروازانــه ای بــرای 50 ســال آینــده ترســیم کــرده اســت.

افزایش ترانزیت کاال از مسیر افغانستان 

   وزارت مالیــه افغانســتان در گــزارش جدیــدی مدعــی شــده اســت کــه در ســال جــاری میــزان ترانزیــت کاالهــای 
کشــورهای آســیای مرکــزی بــه جنــوب آســیا و جنــوب آســیا بــه آســیای مرکــزی از طریــق افغانســتان نســبت بــه ســال 

گذشــته حــدود 3 برابــر افزایــش یافتــه اســت.
ــت.  ــه اس ــتان انتقال یافت ــیر افغانس ــی از مس ــای ترانزیت ــه کااله ــزار محمول ــش از 57 ه ــر بی ــال اخی ــک س    در ی
ــه شــده اســت. زغال ســنگ، پنبــه  ــا هنــد و پاکســتان مبادل عمــده ایــن کاالهــا میــان کشــورهای آســیای مرکــزی ب
ــیا  ــوب آس ــزی و جن ــن آســیای مرک ــی از مســیر افغانســتان بی ــای ترانزیت ــن کااله و محصــوالت کشــاورزی مهم تری

بوده انــد.
ــن  ــر ای ــزون ب ــت کاال از مســیر افغانســتان کمــک کــرده اســت. اف ــن ترانزی ــق گرفت ــه رون ــز ب ــن نی    جنــگ اوکرای
افغانســتان در یــک ســال گذشــته بــه کشــورهای آســیای مرکــزی و جنــوب آســیا حــدود 138 میلیــارد افغانــی صــادرات 
داشــته اســت کــه نســبت بــه ســال پیــش از آن حــدود 70 میلیــارد افغانــی افزایــش نشــان می دهــد. دولــت طالبــان 
ــیا  ــوب آس ــزی و جن ــیای مرک ــان آس ــی می ــیر ترانزیت ــن مس ــه مهم تری ــتان را ب ــا افغانس ــد ت ــاش می کن ــدت ت به ش

تبدیــل نمایــد و در ایــن مســیر از حمایــت پاکســتان برخــوردار اســت. 

مصر اوراق قرضه یوآنی منتشر می کند 

   دولــت مصــر اخیــراً از تصمیــم خــود بــرای انتشــار اوراق قرضــه بــه واحــد پــول چیــن، یــوآن، خبــر داد. وزیــر دارایــی 
مصــر اعــام کــرد اوراق قرضــه بــه ارزش 2 میلیــارد دالر را در قالــب اوراق یوانــی منتشــر خواهــد شــد. بــا وجــود آنکــه 
دالر هنــوز از موقعیــت مســلطی در مبــادالت جهانــی برخــوردار اســت امــا بین المللــی شــدن یــوآن نیــز ســرعت گرفتــه 

. ست ا
   در مــاه آوریــل، بانــک مرکــزی اســرائیل نیــز یــوآن را بــه ذخایــر ارز خارجــی خــود اضافــه کــرد. عربســتان ســعودی 
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ــای  ــد تحریم ه ــد. در پیام ــتفاده کن ــن اس ــه چی ــت ب ــروش نف ــرای ف ــای دالر ب ــوآن به ج ــر دارد از ی ــن در نظ همچنی
غــرب، روســیه اخیــراً بــه ســومین بــازار بــزرگ یــوآن در جهــان بــدل شــده اســت. هنــد نیــز بخشــی از پرداخت هــای 

ــوآن صــورت می دهــد. ــه ی ــرژی از روســیه را ب واردات ان
    اگرچــه هنــوز یــوآن بــرای تبدیل شــدن بــه رقیــب تمام عیــار دالر راه درازی در پیــش دارد امــا ســرعت بین المللــی 
ــرار  ــتور کار ق ــوآن را در دس ــردن ی ــی ک ــش، بین الملل ــال ها پی ــن از س ــت چی ــت. دول ــه اس ــن ارز، قابل توج ــدن ای ش

داده اســت. 

داده های تازه 

پیامدهای کاهش صادرات گاز روسیه بر اقتصاد اروپا از منظر صندوق بین المللی پول 

   کاهــش صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا از مهم تریــن رخدادهــای دگرگون کننــده اقتصــاد سیاســی بین الملــل اســت. 
ــا را معلــق کــرد. احتمــال قطــع کامــل  ــه اروپ ــورد اســتریم 1 ب ــار دیگــر صــادرات گاز از مســیر ن ــراً یک ب روســیه اخی
گاز روســیه بــه اروپــا در زمســتان پیــش رو باالســت. اروپــا تــا 2027 نمی توانــد بــه طــور کامــل از واردات گاز روســیه 
ــی کاهــش و قطــع گاز روســیه را بررســی کــرده  ــار احتمال ــول، آث ــی پ ــازه صنــدوق بین الملل ــاز شــود. گــزارش ت بی نی

ــوان خاصــه کــرد: ــل می ت ــن گــزارش را به صــورت ذی ــکات کلیــدی ای اســت. ن
ــا  ــرده اســت و اقتصــاد اروپ ــار ک ــش تیره وت ــی را بیش ازپی ــن، چشــم انداز رشــد جهان ــه اوکرای    1- تهاجــم روســیه ب
باتوجه بــه روابــط تجــاری، ســرمایه گذاری و مالــی بــا روســیه بــا مشــکات جــدی مواجــه شــده اســت. اکنــون اروپــا 
ــود  ــرژی خ ــده ان ــن تأمین کنن ــی از روســیه، بزرگ تری ــای قطــع تدریجــی صــادرات گاز طبیع ــل پیامده ــال تحم در ح
ــر و  ــی باالت ــان قیمت های ــود گاز همچن ــورد کمب ــی در م ــل و بی ســابقه و نگران ــک خاموشــی کام اســت. چشــم انداز ی
اثــرات اقتصــادی را تشــدید می کنــد. درحالی کــه سیاســت گذاران به ســرعت در تکاپــو هســتند امــا آنــان فاقــد طرحــی 

ــد. ــن رخدادن ــده ای ــرات ویران کنن ــاندن تأثی ــت و به حداقل رس ــرای مدیری ب
   2- در برخــی از کشــورهایی کــه بیشــترین آســیب را در اروپــای مرکــزی و شــرقی دارنــد - مجارســتان، جمهــوری 
ــا  ــا 40 درصــد از مصــرف گاز و کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی ت ــا خطــر کمبــود ت اســلواکی و جمهــوری چــک - ب
ــای  ــش تنگناه ــن، کاه ــرژی جایگزی ــع ان ــن مناب ــا تأمی ــرات را ب ــن تأثی ــوان ای ــال می ت ــد. بااین ح ــد مواجه ان ۶ درص
زیرســاختی، تشــویق بــه صرفه جویــی در مصــرف انــرژی و حمایــت از خانواده هــای آســیب پذیر و گســترش 

ــش داد. ــه کاه ــو اتحادی ــورهای عض ــر کش ــتن گاز در سراس ــتراک گذاش ــه اش ــرای ب ــتگی ب ــای همبس توافق نامه ه
ــع انــرژی در کشــورهای مختلــف اتحادیــه بســیار متفــاوت اســت.  ــرای گاز و ســایر مناب ــه روســیه ب    3-وابســتگی ب
زیرســاخت های اروپــا و عرضــه جهانــی تاکنــون بــا کاهــش ۶0 درصــدی تحویــل گاز روســیه از ژوئــن 2021 مقابلــه 
ــه ســال قبــل، 9 درصــد کاهــش داشــته اســت و از عرضه هــای  ــد. کل مصــرف گاز در ســه ماهه اول نســبت ب کرده ان

ــژه LNG اســتفاده شــده اســت.  ــی به وی جایگزیــن در بازارهــای جهان
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ــن  ــرژی جایگزی ــع ان ــه مناب ــا دسترســی ب ــوان در کوتاه مــدت ب ــدار 70 درصــدی گاز روســیه را می ت ــا مق    کاهــش ت
و باتوجه بــه کاهــش تقاضــا بــه دلیــل قیمت هایــی بــاال، مدیریــت کــرد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه برخــی کشــورها 
ــت دشــوار خواهــد  ــن وضعی ــداوم ای ــا این حــال، ت ــد. ب ــف کنن ــه واردات روســیه را متوق ــه طــور یک جانب توانســته اند ب
بــود. کاهــش شــدید صــادرات گاز روســیه می توانــد منجــر بــه کمبــود 15 تــا 40 درصــدی مصــرف ســاالنه در برخــی 

از کشــورهای اروپــای مرکــزی و شــرقی شــود.
   4-مــا )صنــدوق بین المللــی پــول( تأثیــرات را بــه دو صــورت مــورد ســنجش قــرار داده ایــم. یکــی از آنهــا رویکــرد 
ــل شــوند.  ــا تعدی ــه الزم اســت برســد و قیمت ه ــی ک ــد به جای ــد گاز می توان ــرض می کن ــه ف ــه اســت ک ــازار یکپارچ ب
ــا  ــش قیمت ه ــه افزای ــه ب ــدون توج ــه از گاز ب ــتفاده بهین ــر اس ــه ب ــده اســت ک ــازار پراکن ــا ب ــر از رویکرده یکــی دیگ
متمرکــز اســت. در ایــن مــدل گاز به جایــی کــه نیــاز اســت نمــی رود. اســتفاده از رویکــرد بــازار یکپارچــه - رویکــردی 
کــه اتحادیــه دنبــال می کنــد - بــرای بــرآورد تأثیــر مســتقیم، تاکنــون نشــان می دهــد کــه ممکــن اســت 0.2 درصــد 

کاهــش بــرای فعالیــت اقتصــادی اتحادیــه اروپــا در نیمــه اول ســال 2022 باشــد.
   5-اگــر بازارهــای اتحادیــه اروپــا هــم در داخــل و هــم بــا ســایر نقــاط جهــان یکپارچــه باقــی بماننــد، رویکــرد بــازار 
یکپارچــه بــه مــا نشــان می دهــد کــه بــازار جهانــی LNG بــه مهــار اثــرات اقتصــادی کمــک می کنــد. بــه ایــن دلیــل 
کــه مصــرف کاهــش یافتــه در تمــام کشــورهای مرتبــط بــا بــازار جهانــی توزیــع شــده اســت. در نهایــت، بــا فــرض 
عــدم پشــتیبانی LNG، تأثیــر آن بزرگ تــر می شــود: در آن صــورت تنهــا اتحادیــه اروپــا بــرای مقابلــه بــا قیمت هــای 

سرســام آور گاز بایــد مصــرف را کاهــش دهــد. 
   ۶-اگــر محدودیت هــای فیزیکــی مانــع از جریــان گاز شــود، رویکــرد بــازار پراکنــده نشــان می دهــد کــه تأثیــر منفــی 
بــر تولیــد اقتصــادی به ویــژه بــرای برخــی از کشــورهای اروپــای مرکــزی و شــرقی کــه میــزان اســتفاده از گاز روســیه 
باالســت و عرضه هــای جایگزیــن اندکــی وجــود دارد، قابل توجــه خواهــد بــود و می توانــد بــه کاهــش تــا ۶ درصــدی 
تولیــد به ویــژه مجارســتان، جمهــوری اســلواکی و جمهــوری چــک منجــر شــود. ایتالیــا نیــز بــه دلیــل وابســتگی زیــاد 

بــه گاز در تولیــد بــرق بــا تأثیــرات قابل توجهــی روبــرو خواهــد شــد.
ــش  ــر اتری ــرات آن ب ــی، اث ــرف گاز خانگ ــش مص ــی کاه ــن و توانای ــع جایگزی ــترس بودن مناب ــه دردس ــته ب    7-بس
ــایر  ــرای س ــادی ب ــرات اقتص ــود. اث ــد ب ــه خواه ــان قابل توج ــا همچن ــت؛ ام ــد داش ــری خواه ــدت کمت ــان، ش و آلم
کشــورهایی کــه دسترســی کافــی بــه بازارهــای بین المللــی LNG دارنــد، متوســط   و احتمــااًل کمتــر از 1 درصــد خواهــد 
بــود. تأثیــرات در ســال آینــده بــه اوج خــود می رســد، ســپس بــا در دســترس قرارگرفتــن منابــع گاز جایگزیــن، کمتــر 

می شــود.
ــه میــزان قابل توجهــی افزایــش دهــد. کاهــش  ــد تــورم را ب    8-افزایــش قیمــت عمده فروشــی گاز همچنیــن می توان

ــا یک ســوم کاهــش دهــد. ــد زیان هــای اقتصــادی را ت ــه مصــرف می توان داوطلبان
نقشــه ذیــل کــه در ایــن گــزارش منتشــر شــده به روشــنی نشــان می دهــد کــه بخــش مهمــی از کشــورهای اروپایــی 
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وابســتگی چشــمگیری بــه گاز وارداتــی از روســیه دارنــد. 
نقشه 1- میزان وابستگی اروپا به گاز روسیه

   

نمــودار ذیــل نیــز تأثیــرات کاهــش شــدید صــادرات گاز روســیه بــر اقتصادهــای اروپایــی را نشــان می دهــد. ایــن نمــودار 
ــای شــرقی به شــدت از  ــاوت اســت. کشــورهای اروپ ــه بســیار متف ــری کشــورهای اتحادی ــه اثرپذی ــد ک نشــان می ده

ایــن امــر متأثــر می شــوند امــا کشــورهایی ماننــد ســوئد تأثیرپذیــری چندانــی ندارنــد. 



18 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

نمودار1 - اثرپذیری اقتصادهای اروپایی از کاهش صادرات گاز روسیه

موقعیت برتر آسیا در تجارت دریایی 

   داده هــای تــازه آنکتــاد نشــان از برتــری آشــکار آســیا در تجــارت دریایــی دارد. ســهم ۶0 درصــدی ایــن منطقــه در 
بارگیــری و ســهم 40 درصــدی آن در تخلیــه کاال به خوبــی موقعیــت برتــر آن را نشــان می دهــد. به ویــژه در مقایســه 

بــا ســهم کمتــر 20 درصــدی کانون هــای ســنتی تجارتــی یعنــی آمریــکا و اتحادیــه اروپــا. 
نمودار 2- سهم مناطق در تجارت دریایی 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان19

پیشران های جدید رشد اقتصادی چین 

ــد  ــده ای در رش ــور فزاین ــه ط ــد ب ــعه جدی ــای توس ــه محرک ه ــد ک ــان می ده ــن نش ــت چی ــد دول ــای جدی    داده ه
اقتصــادی چیــن نقش آفرینــی می کننــد. شــاخص محــرک رشــد جدیــد کــه توســط اداره ملــی آمــار چیــن تهیــه شــده 

اســت در ســال 2021 بــا 35.4 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل بــه 598.8 رســید.
ــراه  ــه هم ــه ب ــوان ارزش پای ــاز را به عن ــرار داده و 100 امتی ــه ق ــال پای ــوان س ــال 2014 را به عن ــاخص س ــن ش    ای
ــی،  ــه اقتصــاد اینترنت ــار زیرشــاخص هایی ک ــد کســب وکار را درکن ــای جدی ــد و اشــکال و مدل ه ــع جدی ــی صنای پویای
ــرار می دهــد. ــی اســت را پوشــش و ســنجش ق ــای صنعت ــش و ارتق ــی اقتصــادی، ســطح دان ــوآوری، پویای ــت ن قابلی

ــد  ــا 48.4 درص ــی ب ــاد اینترنت ــاخص اقتص ــد، زیرش ــود کردن ــال 2021 صع ــاخص ها در س ــه زیرش ــه هم    درحالی ک
ــد نقــش داشــته اســت. ــه 19۶3.۶ رســید کــه 81.9 درصــد در رشــد شــاخص محــرک رشــد جدی افزایــش ســاالنه ب

   تــا پایــان ســال گذشــته، تعــداد کاربــران اینترنــت موبایــل در چیــن بــه 1.42 میلیــارد نفــر رســید کــه 5 درصــد نســبت 
بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت، درحالی کــه تعــداد کاربــران اینترنــت ثابــت بــه 540 میلیــون نفــر رســیده اســت 

کــه نســبت بــه ســال قبــل 10.8 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــب وکارهای  ــعه یافته اند و کس ــرعت توس ــی به س ــارت الکترونیک ــات تج ــایر خدم ــذا و س ــل غ ــن، تحوی ــد آنای    خری
فــروش را از طریــق پخــش زنــده، خریدهــای گروهــی و ســایر کانال هــای آنایــن گســترش داده انــد. در نتیجــه، بــازار 
ــوده اســت. ســال گذشــته،  خرده فروشــی آنایــن شــاهد ســناریوهای مصــرف بیشــتر و تقاضــای مصــرف روبه رشــد ب
خرده فروشــی آنایــن چیــن 14.1 درصــد افزایــش یافــت و بــه 13.1 تریلیــون یــوآن )حــدود 1.9 تریلیــون دالر( رســید. 
ــای  ــی کااله ــد از کل خرده فروش ــه و 24.5 درص ــش یافت ــد افزای ــی 12 درص ــای فیزیک ــن کااله ــی آنای خرده فروش

مصرفــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــد  ــه 14.۶ درص ــرد ک ــرمایه گذاری ک ــعه )R&D( س ــق و توس ــوان در تحقی ــون ی ــن 2.8 تریلی ــال 2021، چی    در س
نســبت بــه ســال 2020 افزایــش یافــت. ســرمایه گذاری تحقیــق و توســعه ایــن کشــور بــرای شــش ســال متوالــی رشــد 
دورقمــی را حفــظ کــرد. ســال گذشــته، چیــن ۶9۶000 پتنــت اختــراع را مجــاز کــرد کــه میانگیــن مالکیــت اختراعــات 

بــا ارزش اختــراع 7.5 بــه بــاال در هــر 10000 نفــر رســید. 

تجارت 11 تریلیون دالری جهان درحال توسعه 

   داده هــای جدیــد آنکتــاد نشــان از احیــای تجــارت در جهــان درحال توســعه دارد. بــر مبنــای داده هایــی کــه آنکتــاد 
ــال  ــده و در ح ــارج ش ــا خ ــوب کرون ــعه از آش ــان درحال توس ــات در جه ــارت کاال و خدم ــرده، تج ــر ک ــی منتش به تازگ
احیــا شــدن اســت. حجــم تجــارت کاال و خدمــات در کشــورهای درحال توســعه بــه 11.2 تریلیــون دالر در ســال 2021 

افزایــش یافتــه اســت. 
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نمودار3-روند رشد تجارت کاال و خدمات در جهان درحال توسعه 2021-2005)تریلیون دالر(

کشورهایی که بیشترین میزان غالت مورد نیاز خود را وارد می کنند

   گــزارش تــازه آنکتــاد ده کشــوری کــه باالتریــن میــزان غــات موردنیــاز خــود را از طریــق واردات تأمیــن می کننــد 
بــه تصویــر کشــیده اســت. جایــگاه عربســتان ســعودی و وابســتگی شــدید آن بــه واردات غــات قابــل توجــه اســت. 

نمودار 4-ده کشور نخست که عمده غالت مصرفی را وارد می کنند)2017-2019(


