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مقدمه

ایــران در اقتصــاد سیاســی بین الملــل موقعیتــی دوگانــه دارد. از یک ســو ارتباطــات بین المللــی ایــن کشــور بــه کمتریــن 
ــی  ــط روان ــر رســیده اســت و از دیگــر ســو کشــور به صــورت مضاعــف از تحــوالت در محی ــای اخی ــزان در دهه ه می
ــی"،  ــش تحــوالت تجــارت جهان ــای "پای ــود. سلســله گزارش ه ــر می ش ــل متأث ــی اقتصــاد سیاســی بین المل و عملیات
باهــدف بررســی رویدادهــای بااهمیــت از منظــر تأثیرگــذاری بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک ایــران، 
ــر در  ــی از تحــوالت اخی ــزارش، گلچین ــن گ ــده اســت. در ای ــر درآم ــته تحری ــه رش ــه ای ب ــی و منطق ــه جهان در دوالی

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

چالش های سیستم پرداخت روسی 

   رئیــس بانــک مرکــزی روســیه اخیــراً اعــام کــرده اســت کــه روســیه در گســترش جهانــی سیســتم پرداخــت خــود 
کــه بــرای دورزدن تحریم هــای غــرب ایجــاد شــده، بــا مشــکاتی مواجــه اســت. ویــزا و مســترکارت، فعالیــت خــود را 
در روســیه پــس از حملــه بــه اوکرایــن بــه حالــت تعلیــق درآوردنــد. مهم تــر آنکــه نقــل و انتقــاالت بانکــی بیــن اروپــا 

و روســیه نیــز دشــوار شــده اســت. 
   روســیه در ســال 2015 پــس از اولیــن دور تحریم هــای غــرب بــه دلیــل الحــاق کریمــه بــه روســیه در ســال قبــل، 
توســعه سیســتم پرداخــت داخلــی خــود را آغــاز کــرد. رئیــس بانــک مرکــزی روســیه اذعــان کــرد کــه بــا بســیاری از 
بانک هــا و نهادهــای قانونــی از بســیاری از کشــورها بــرای گســترش اســتفاده از کارت هــای بانکــی میــر کار می کنیــم 
امــا بــا مشــکاتی روبــرو هســتیم. وی افــزود کــه بانک هــای خارجــی تمایلــی بــه پیوســتن بــه سیســتم میــر ندارنــد؛ 

ــتند. ــود هس ــه خ ــوه( علی ــای )بالق ــر تحریم ه ــاندن خط ــرای به حداقل رس ــاش ب ــرا در ت زی
   بیــش از 100 میلیــون کارت میــر طــی هفــت ســال گذشــته صــادر شــده اســت و بــه ایــن معنــی کــه بــر اســاس 
ــی و  ــدان بخــش دولت ــد. کارمن ــده کارت، بیــش از نیمــی از جمعیــت روســیه یــک کارت دارن ــام شــرکت صادرکنن ارق
مســتمری بگیران بــرای دریافــت وجــوه و مزایــای دولتــی بــه کارت میــر نیــاز دارنــد. سیســتم پرداخــت میــر در حــال 
حاضــر تنهــا در تعــداد معــدودی از کشــورها از جملــه بــاروس و قزاقســتان در دســترس اســت. چندیــن بانــک روســی 

ــوان جایگزیــن هســتند. ــا Union Pay چیــن به عن ــر روی صــدور کارت ب ــد کــه در حــال کار ب گفتن

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه 

   اورســوال فــون در الیــن اخیــراً اعــام کــرد کــه برنامه هــای والدیمیــر پوتیــن در دســتور دادن بــه بســیج نیروهــای 
ذخیــره ارتــش بــرای تقویــت جنــگ در اوکرایــن و ســازماندهی رفراندوم هــای ســاختگی در ســرزمین های اشــغالی ایــن 
کشــور،  زمینــه ای بــرای دور جدیــد تحریم هــای اتحادیــه اروپــا اســت. تحریم هــای جدیــد بــر "افــراد و نهادهایــی کــه 
ــاوری غیرنظامــی اســت. کمیســیون  ــر فن ــی ب ــد صادرات ــد و کنترل هــای جدی ــت می کنن ــن حمای ــه اوکرای از تهاجــم ب

اروپــا هنــوز جزئیــات بیشــتری ارائــه نکــرده اســت. 
   از 24 فوریــه 2022، اتحادیــه اروپــا شــش دور تحریــم را علیــه روســیه بــه همــراه اقدامــات تکمیلــی بــرای افزایــش 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــال ک ــیاه، اعم ــت س ــته در لیس ــرکت های برجس ــراد و ش ــی از اف ــت بلندباالی ــا و لیس ــی آنه کارای
ــای  ــرفته، محدودیت ه ــای پیش ــادرات فناوری ه ــت ص ــنگ، ممنوعی ــت و زغال س ــم واردات نف ــامل تحری ــا ش تحریم ه
شــدید در حمل ونقــل جــاده ای و دریایــی، اخــراج بانک هــای کلیــدی روســیه از سیســتم ســوئیفت و تعلیــق رســانه های 

ــه انتشــار اطاعــات نادرســت و تبلیغــات طــرف دار جنــگ متهــم شــده اند می باشــد.  دولتــی روســیه کــه ب
ــوک اقتصــادی  ــن بل ــز پیامدهــای منفــی گســترده ای داشــته اســت. ای ــا نی ــه اروپ ــرای اتحادی  بااین حــال تحریم هــا ب



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان7

بــا بدتریــن بحــران انــرژی تاریــخ خــود مواجــه شــده و اخیــراً برخــی تحریم هــا علیــه نفــت و زغال ســنگ روســیه را 
تعدیــل کــرده اســت. 

تمرکز روسیه بر صادرات گاز به چین 

 والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهــور روســیه در نشســت اخیــر ســران ســازمان همــکاری شــانگهای از احــداث خــط لولــه 
ــات ســاخت  ــروم در حــال نهایــی کــردن جزئی ــر داد. پوتیــن اعــام کــرد کــه گازپ ــه چیــن خب ــد صــادرات گاز ب جدی
پــروژه خــط لولــه گاز ســایوز وســتوک بــا شــرکای چینــی و مغولــی خــود اســت. پوتیــن در حاشــیه ایــن اجــاس بــا 
شــی جیــن پینــگ، رهبــر چیــن و اوخناگییــن خورلســوخ، رئیس جمهــور مغولســتان بــرای نهایــی کــردن ایــن پــروژه 

گفتگــو کــرد.
   خــط لولــه ســایوز وســتوک کــه بــرای انتقــال گاز طبیعــی بــه چیــن از طریــق مغولســتان طراحــی شــده اســت، بخشــی 
ــد  ــق ایــن خــط می توان ــروم، روســیه از طری ــه گازپ ــه گفت ــر Power of Siberia 2 اســت. ب ــه بزرگ ت از خــط لول
ســاالنه 50 میلیــارد مترمکعــب گاز بــه چیــن صــادر کنــد. قــرارداد نخســت چیــن و روســیه در زمینــه صــادرات گاز بــه 
ــی از  ــت کنون ــده اســت. در وضعی ــی ش ــال 2019، اجرای ــدای س ــال از ابت ــدت 25 س ــه م ــارد دالر و ب ارزش 400 میلی
طریــق ایــن خــط ســاالنه حــدود 50 میلیــارد مترمکعــب گاز بــه چیــن صــادر می شــود. روســیه و چیــن بــرای پرداخــت 

بهــای گاز بــه یــوان و روبــل توافــق کرده انــد. 
   خــط لولــه جدیــد می توانــد روســیه را بــه بازیگــر بامنــازع در بــازار گاز چیــن بــدل نمایــد و از دیگــر ســو چیــن را بــه 
مهم تریــن بــازار گازی روســیه تبدیــل و به تدریــج جایگزیــن اتحادیــه اروپــا نمایــد. اتحادیــه اروپــا می کوشــد تــا ســال 

2027 واردات انــرژی از روســیه را بــه صفــر برســاند. روســیه در مقابــل در تکاپــو بــرای یافتــن بازارهــای جدیــد اســت.
   چیــن در کانــون توجــه و تمرکــز روســیه قــرار داد. قــرار اســت ســاخت ایــن خــط لولــه از ســال 2023 آغــاز شــود و در 
2027 هم زمــان بــا قطــع کامــل واردات گاز روســیه توســط اتحادیــه اروپــا جایگزیــن شــود. روســیه اعــام کــرده اســت 
کــه ایــن خــط جایگزیــن نــورد اســتریم 2 خواهــد شــد، خطــی کــه در هنــگام آغــاز جنــگ اوکرایــن تــازه عملیاتــی شــده 
بــود و بــا تحریم هــای اتحادیــه اروپــا عمــًا از مــدار خــارج شــد و شــرکت ســازنده آن اعــام ورشکســتگی کــرد. در 

صــورت اجرایی شــدن ایــن خــط ژئوپلیتیــک انــرژی، تغییــرات مهمــی را بــه چشــم خواهــد دیــد. 
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نقشه 1-مسیر خط لوله جدید صادرات گاز روسیه به چین از طریق مغولستان 

آلمان از زمستان عبور می کند؟ 

   وزیــر اقتصــاد آلمــان هشــدار داده اســت کــه ایــن کشــور بــا وجــود تکمیــل حداکثــری ذخایــر ایــن کشــور ممکــن 
ــازی گاز  ــودی ذخیره س ــای موج ــاس داده ه ــر اس ــه ب ــرد ک ــد ک ــود. او تأکی ــرو ش ــی روب ــود گاز طبیع ــا کمب ــت ب اس
)AGSI(، انبارهــای گاز ایــن کشــور بیــش از 90 ٪ پــر اســت امــا تــا پایــان زمســتان کامــًا مصــرف می شــود، زیــرا 

ــرده اســت. ــًا قطــع ک ــان را تقریب ــان گاز به ســوی آلم روســیه جری
   او گفتــه اســت اگــر همــه چیــز بــا حداکثرســازی ذخایــر گاز در داخــل کشــور خــوب پیــش بــرود و مــا بــا آب وهــوای 
نرمالــی در زمســتان مواجــه باشــیم، ایــن فرصــت را داریــم کــه به راحتــی از زمســتان عبــور کنیــم. بااین حــال، ذخیــره 
در پایــان زمســتان دوبــاره خالــی خواهــد شــد. او درعین حــال گفتــه اســت آلمــان در صــورت بــروز زمســتان بســیار ســرد 
می توانــد بــا تنگناهــای مکــرر گاز روبــرو شــود. روســیه حــدود 40 ٪ از گاز اتحادیــه اروپــا را قبــل از جنــگ اوکرایــن 

تأمیــن کــرد. در شــرایط کنونــی، واردات اتحادیــه اروپــا از روســیه بــه کمتــر از 9 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

جمهوری های شوروی، جغرافیای دورزدن تحریم های روسیه 

ــرار  ــرب ق ــدید غ ــای ش ــدف تحریم ه ــود ه ــه خ ــم اینک ــاروس علی رغ ــه ب ــد ک ــان می ده ــد نش ــای جدی    داده ه
گرفتــه اســت، بیشــترین ســهم صــادرات را بــه روســیه در ماه هــای اخیــر داشــته اســت. بــاروس پــس از پیشــی گرفتن 
از آلمــان به عنــوان دومیــن صادرکننــده بــزرگ بــه روســیه در بهــار، صــادرات خــود بــه ایــن کشــور را در مــاه ژوئــن 

بــه بیــش از 2 میلیــارد دالر افزایــش داد.
   تاش هــای مســکو بــرای دورزدن تحریم هــا و کاهــش پیامدهــای خــروج شــرکت های خارجــی، از طریــق »واردات 
ــی  ــی جغرافیای ــامل نزدیک ــل ش ــایر عوام ــد. س ــا می کن ــاروس ایف ــش واردات از ب ــی در افزای ــش مهم ــوازی«، نق م

ــد. ــر می کن ــل روســیه، صــادرات را ارزان ت ــر روب ــی بــاروس در براب ــول مل روســیه و ضعــف نســبی پ
   برخــی جمهوری هــای شــوروی ســابق همچــون گرجســتان و ازبکســتان نیــز صــادرات خــود بــه روســیه را افزایــش 
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دادنــد. در مــاه جــوالی، صــادرات از ازبکســتان در مجمــوع بــه 25۸ میلیــون دالر رســید کــه نســبت بــه مــاه مشــابه 
ــد  ــا 40 درص ــه 2021 و 2022 ب ــن ژوئی ــتان بی ــادرات گرجس ــت. ص ــته اس ــش داش ــد افزای ــته 170 درص ــال گذش س
افزایــش بــه ۸2.6 میلیــون دالر رســید. اطاعــات مربــوط بــه دیگــر جمهوری هــای شــوروی ســابق ماننــد آذربایجــان، 
ــه روســیه را در پیامــد تحریم هــا،  ــز صــادرات ب ــان نی ــا احتمــااًل آن تاجیکســتان و ترکمنســتان در دســترس نیســت ام

افزایــش داده انــد.
   روســیه پــس از تحریم هــای غــرب بــه دلیــل تهاجــم بــه اوکرایــن، داده هــای واردات و صــادرات خــود را طبقه بنــدی 

کــرده و منتشــر نمی کنــد. 

همه پرسی تحریمی مجارستان 

ــه  ــا از تحریم هــای اتحادی ــد کــه آی    حــزب حاکــم مجارســتان می خواهــد از شــهروندان ایــن کشــور نظرســنجی کن
اروپــا علیــه روســیه بــه دلیــل جنــگ در اوکرایــن حمایــت می کننــد یــا خیــر؟ رهبــر حــزب حاکــم، در کنفرانــس خبــری 
اخیــر گفــت کــه ایــن حــزب قصــد دارد خواســتار "مشــاوره ملــی" در مــورد تحریم هــای انــرژی علیــه روســیه شــود 

کــه بــه گفتــه او توســط "نخبــگان بروکســل" اتحادیــه اروپــا و نــه دولــت مجارســتان، اعمــال شــده اســت. 
   او تأکیــد کــرد کــه تحریم هــا آســیب می زنــد. آنهــا )نخبــگان اتحادیــه( اقتصــاد اروپــا را نابــود می کننــد ... مــا بایــد 
تصمیــم گیرنــدگان اروپایــی و اعضــای نخبــگان را متقاعــد کنیــم کــه نبایــد تحریم هــای انــرژی را حفــظ کننــد؛ زیــرا 

مشــکات بزرگــی ایجــاد خواهــد کــرد.
ــن  ــه واجدی ــت ک ــمی اس ــنجی غیررس ــک نظرس ــد، ی ــی« می نام ــاوره مل ــت آن را »مش ــه دول ــنجی ک ــن نظرس    ای
ــان روی کار  ــه از زم ــن نظرســنجی هایی ک ــد. چنی ــد در آن شــرکت کنن ــن می توانن ــا آنای ــق پســت ی شــرایط از طری
ــای  ــط دولت ه ــار توس ــن ب ــال 2010، چندی ــت در س ــت - پوپولیس ــت وزیر ناسیونالیس ــان، نخس ــور اورب ــدن ویکت آم
پوپولیســت ملی گــرای ویکتــور اوربــان صــادر شــده اســت، از ســوی احــزاب اپوزیســیون بــه دلیــل داشــتن پرســش های 

ــه اســت. ــرار گرفت ــزام آور، مــورد انتقــاد ق ــی ال ــاط قانون ــه و عــدم ارتب جانب داران
ــد در  ــت می توان ــه دول ــزار سیاســی" اســت ک ــک "اب ــی ی ــن رایزن ــه ای ــرده ک ــان ک ــز اذع ــم نی ــزب حاک ــر ح    رهب
بحث هــای خــود بــا اتحادیــه اروپــا دربــاره تمدیــد یــا اعمــال تحریم هــای بیشــتر علیــه روســیه از آن اســتفاده کنــد. او 
گفــت کــه دولــت در مــورد زمــان بررســی تصمیــم خواهــد گرفــت. دولــت مجارســتان صریحــًا بــا تحریم هــای اتحادیــه 
اروپــا علیــه مســکو مخالفــت کــرده و اســتدالل می کنــد کــه ایــن تحریم هــا بیشــتر بــه اقتصــاد اروپــا آســیب می زنــد 
تــا روســیه. بوداپســت همچنیــن از تأمیــن تســلیحات بــرای اوکرایــن یــا اجــازه انتقــال تســلیحات دیگــر کشــورها بــه 

ایــن کشــور، خــودداری کــرده اســت.
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تحوالت منطقه ای 

بانک های ترکیه استفاده از میر را تعلیق کردند

ــنگتن،  ــدار واش ــال هش ــه دنب ــه ب ــد ک ــام کردن ــراً اع ــه اخی ــم ترکی ــای مه    Isbank و Denizbank  از بانک ه

اســتفاده از سیســتم پرداخــت MIR روســیه را متوقــف کرده انــد. ایزبانــک ترکیــه نیــز پیــروی از تحریم هــای روســیه را 
اعــام کــرد. وزارت خزانــه داری آمریــکا اخیــراً هشــدار داد نهادهــای مالــی ســایر کشــورها در صــورت کمــک بــه مســکو 
از مجازات هــای ایــاالت متحــده، مصــون نخواهنــد بــود. ایــن هشــدار آشــکارا بــه بانک هــای ترکیــه بیــان شــده بــود. 
بانک هــای ترکیــه در اوایــل مــاه اوت بــه شــبکه پرداخــت MIR پیوســتند و بــه گردشــگران روســی اجــازه دادنــد تــا 

هزینــه خریدهــای خــود را در ایــن کشــور بپردازنــد.
ــن دور تحریم هــای  ــس از اولی ــزا و مســترکارت پ ــی وی ــه داخل ــوان گزین ــک مرکــزی روســیه به عن ــر توســط بان    می
غــرب علیــه روســیه در ســال 2014 ایجــاد شــد. از زمــان معرفــی سیســتم پرداخــت جدیــد، بانک هــای روســیه بیــش 
ــدی در دورزدن  ــورهای کلی ــی از کش ــر یک ــای اخی ــه در ماه ه ــد. ترکی ــادر کرده ان ــون کارت MIR ص از 129 میلی
ــرای تعامــات  ــه، شــرایط ب ــی از بانک هــای ترکی ــن همــکاری طیف ــان یافت ــا پای ــوده اســت. ب تحریم هــای روســیه ب

ــود.  ــوارتر می ش ــیه دش ــی روس مال

ازبکستان هشدار آمریکا را جدی گرفت

   سیســتم بانکــی ازبکســتان نیــز همــکاری بــا سیســتم پرداخــت بانکــی روســیه و کارت هــای بانکــی موســوم بــه میــر 
را متوقــف کــرد. پــس از هشــدار وزارت خزانــه داری آمریــکا، اوزکارد، مرکــز پــردازش بین بانکــی در ازبکســتان، اعــام 
کــرد کــه خدمــات کارت میــر در ازبکســتان بــه دلیــل مشــکات فنــی بــه حالــت تعلیــق درآمــد. روشــن اســت کــه 

دلیــل ایــن تعلیــق فشــارهای ایــاالت متحــده اســت. 
   باوجودآنکــه ازبکســتان عضــو ســازمان همــکاری شــانگهای و حــوزه ســنتی نفــوذ روســیه محســوب می شــود، ایــن 
اقــدام قابــل تامــل اســت. ایــن اقــدام نشــان می دهــد نظــام بانکــی حتــی در کشــوری ماننــد ازبکســتان تــا چــه میــزان 

بــه فشــارهای آمریــکا حســاس اســت. 

آغاز مذاکرات تجارت آزاد اسرائیل و بحرین 

   اخیــراً اســرائیل و بحریــن از آغــاز مذاکــرات بــرای دســتیابی بــه توافقنامــه تجــارت آزاد بیــن دو طــرف خبــر دادنــد. 
ــه "رفــع  ــه تقویــت روابــط دوجانبــه و کمــک ب وزارت اقتصــاد اســرائیل در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه ایــن توافــق ب

ــع، گســترش همکاری هــای اقتصــادی و ایجــاد پیوندهــای بیشــتر بیــن دو طــرف" کمــک خواهــد کــرد.  موان
   بــر اســاس ایــن بیانیــه، مبــادالت تجــاری بیــن اســرائیل و بحریــن در ســال 2021 بــه 7.5 میلیــون دالر افزایــش 
ــع  ــزات گران بهــا، محصــوالت صنای ــه فل ــون دالر در زمین ــن در مجمــوع 4 میلی ــه بحری یافــت و صــادرات اســرائیل ب
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شــیمیایی و ماشــین آالت مهندســی بــرق بــود. ایــن درحالــی  اســت کــه واردات اســرائیل از بحریــن حــدود 3.5 میلیــون 
ــاالت  ــت ای ــا حمای ــی را ب ــه توافق نامه های ــود ک ــی ب ــور عرب ــار کش ــه چه ــن از جمل ــت. بحری ــده اس ــرآورد ش دالر ب
متحــده بــرای عادی ســازی روابــط خــود بــا اســرائیل در ســال 2020 امضــا کردنــد. کشــورهای دیگــر امــارات متحــده 

عربــی، ســودان و مراکــش بودنــد.

ترکیه در پی اتصال ریلی به شورای همکاری خلیج فارس 

ــا قطــر و ســایر اعضــای شــورای همــکاری خلیج فــارس     مقامــات تجــاری ترکیــه از برنامــه اتصــال ریلــی ترکیــه ب
ــه فقــدان مــرز میــان ترکیــه و ایــن کشــورها از طریــق کویــت و عــراق صــورت  ــد. ایــن اتصــال باتوجه ب خبــر داده ان
می گیــرد. ترکیــه از مدت هــا پیــش کوشــیده تــا مســیر ریلــی خــود و عــراق را توســعه دهــد و ایــن کشــور را بــه پلــی 

بــرای دسترســی بــه کشــورهای شــورای همــکاری خلیج فــارس بــدل نمایــد.
ــس  ــارس پ ــکاری خلیج ف ــدی شــورای هم ــوان دو عضــو کلی ــارات به عن ــا عربســتان و ام ــه ب ــط سیاســی ترکی    رواب
ــن  ــود در ای ــده خ ــف ش ــت اقتصــادی تضعی ــد موقعی ــه می کوش ــه اســت. ترکی ــود رفت ــراً رو بهب ــش اخی ــال ها تن از س

کشــورها را احیــا نمایــد. 

قراردادهای جدید قزاقستان و امارات 

   اخیــراً قزاقســتان و امــارات متحــده عربــی قراردادهــای تجــاری جدیــدی امضــا کرده انــد کــه بــر اســاس آن دو کشــور 
پروژه هــای ســرمایه گذاری بــه ارزش 900 میلیــون دالر را اجــرا خواهنــد کــرد. اســنادی کــه قــرار اســت همکاری هــا را 
در طیــف گســترده ای از بخش هــای اقتصــادی تقویــت کنــد، در چارچــوب ســفر هفتــه گذشــته نخســت وزیر قزاقســتان 

بــه ابوظبــی امضــا شــد.
ــه فرصت هــای ســرمایه گذاری در قزاقســتان توجــه بیشــتری نشــان دهنــد.     او از ســرمایه گذاران اماراتــی خواســت ب
ــت  ــه ماهه نخس ــتان در س ــه قزاقس ــی ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــی، ورود س ــت جهان ــران در سیاس ــود بح ــا وج ب

امســال بــا رشــد 54 درصــدی بــه 6.۸ میلیــارد دالر رســید.
ــژه در  ــی اســت، به وی ــه عرب ــی شــریک اســتراتژیک، تجــاری و اقتصــادی قزاقســتان در منطق ــارات متحــده عرب    ام
ــتقیم  ــرمایه گذاری مس ــی. س ــاورزی و فضای ــتیکی، کش ــات لجس ــل، خدم ــرژی، حمل ونق ــیمی، ان ــای پتروش بخش ه

ــوده اســت. ــارد دالر ب امــارات در قزاقســتان در 16 ســال گذشــته بیــش از 2.6 میلی
ــی 2۸5  ــه دارای ــارات ک ــه ام ــی مبادل ــرمایه گذاری دولت ــرکت س ــس ش ــا رئی ــی ب ــتان در ابوظب ــت وزیر قزاقس    نخس
میلیــارد دالری دارد و در رتبــه ســیزدهم در رتبه بنــدی جهانــی صندوق هــای دولتــی قــرار دارد، ماقــات کــرد. پــس از 
ایــن نشســت، مدیــر شــرکت اماراتــی عاقــه خــود را بــرای ســرمایه گذاری در بخش هــای انــرژی ســبز، امــور مالــی، 

معــدن، و نفــت و گاز قزاقســتان ابــراز کــرد. 
ــای  ــن هلدینگ ه ــی از بزرگ تری ــی ADQ - یک ــر اجرای ــل و مدی ــا مدیرعام ــن ب ــتان همچنی ــت وزیر قزاقس    نخس
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ــا ســرمایه گذاری مســتقیم و غیرمســتقیم در بیــش از 90 شــرکت، مذاکــره کــرد. در ایــن ســفر در مجمــوع،  منطقــه ب
ــه معــدن، کشــاورزی، نفــت و گاز و  ــارد دالر در زمین ــه ارزش 6.5 میلی ــروژه ســرمایه گذاری ب هیئــت قزاقســتانی 40 پ

ــرد. ــه ک ــی ارائ ــرکت های امارات ــه ش ــاز را ب ساخت وس
   نخســت وزیر قزاقســتان همچنیــن در ایــن ســفر بــر پتانســیل مســیر تجــارت بین المللــی ترانــس خــزر )TITR( معروف 
ــاره ای و جــذب ســرمایه گذاری  ــرای تحقــق پتانســیل تجــاری بین ق ــی ب ــوان محــور اصل ــی« به عن ــدور میان ــه »کری ب
ــی  ــل بین الملل ــال درحال توســعه مســیر حمل ونق ــه طــور فع ــه قزاقســتان ب ــرد ک ــد ک ــرد. او تأکی ــد ک خصوصــی تأکی
ترانــس خــزر اســت و افــزود کــه قــرار اســت یــک کارخانــه کشتی ســازی در امتــداد ســواحل دریــای خــزر احــداث کنــد.

ــان و  ــزر، آذربایج ــای خ ــتان، دری ــق قزاقس ــود. از طری ــاز می ش ــن آغ ــگ چی ــان یونگان ــی لی ــدر دریای    TITR از بن
ــک قزاقســتان  ــو و کوری ــی آکتائ ــادر دریای ــه بن ــق راه آهــن ب ــا از طری ــا می رســد. کااله ــه اروپ ــه ب گرجســتان و ترکی
ــو( در  ــدر باک ــو )بن ــی باک ــی بین الملل ــارت دریای ــدر تج ــه بن ــزر ب ــای خ ــق دری ــتی از طری ــا کش ــپس ب ــل و س حم
آذربایجــان ارســال می شــوند. در آذربایجــان، کانتینرهــا در طــول ۸26 کیلومتــر راه آهــن باکــو - تفلیــس - قــارص بــه 
ــه  ــه دو بخــش تقســیم می شــود کــه هــر دو ب ســمت گرجســتان و در نهایــت ترکیــه حمــل می شــوند. ایــن مســیر ب
ــه می گــذرد. مســیر دیگــری از طریــق  ــا منتهــی می شــوند - یکــی از آنهــا از شــهرهای ترکیــه و دریــای مدیتران اروپ

ــا شــهر چرنومورســک اوکرایــن امتــداد دارد. دریــای ســیاه ت
   در ســال 2021، تــردد ترانزیــت و کانتینــری در TITR از 25000 کانتینــر بیســت فوتــی )TEU( فراتــر رفــت کــه 20 
درصــد نســبت بــه ســال 2020 افزایــش یافتــه اســت. تقویــت ایــن کریــدور کامــًا در تعــارض بــا منافــع ژئواکونومیــک 

و ترانزیتــی ایــران قــرار داد.

مصر سه بندر گردشگری احداث می کند

   رئیس جمهــور مصــر اخیــراً اعــام کــرد کــه ســه بنــدر جدیــد بــا اســتفاده از درآمــد کانــال ســوئز بــرای حمایــت از 
ــال  ــود. کان ــداث می ش ــگری اح ــت گردش ــعه صنع ــتای توس ــد در راس ــای جدی ــود. بندره ــداث می ش ــی اح اقتصــاد مل
ــاه  ــون دالر را در م ــود، 745 میلی ــخ خ ــه در تاری ــد ماهان ــن درآم ــان، باالتری ــتراتژیک جه ــراه اس ــن آب ــوئز، مهم تری س

آگوســت بــه دســت آورد. درآمــد ســاالنه ایــن آبــراه در ســال  2021 حــدود 7 میلیــارد دالر بــود.
   توســعه بنــادر جدیــد در راســتای تبدیــل مصــر بــه کریــدور جدیــد قایق هــا و کشــتی های تفریحــی صــورت می گیــرد. 
در ایــن راســتا زیرســاخت های الزم بــرای ارائــه خدمــات شــامل ســوخت و آب نگــه داری، بــرای کشــتی های تفریحــی 
ــرای بهره منــدی از  ــادر ایجــاد خواهــد شــد. پیش ازایــن در مــاه ژوئیــه دولــت مصــر، اســتراتژی جدیــدی ب در ایــن بن
موقعیــت ژئواکونومیــک ایــن کشــور و به ویــژه کانــال ســوئز در راســتای توســعه گردشــگری بــا محوریــت کشــتی های 

تفریحــی را تصویــب کــرد.
   مصــر به ویــژه امیــدوار بــه ورود خیــل گردشــگران اروپایــی در طــول زمســتان پیــش  رو بــه دلیــل بحــران انــرژی و 
بــا اســتفاده از کشــتی ها و قایق هــای تفریحــی بــه بنــادر ایــن کشــور اســت. اســرائیل ترکیــه و یونــان در ایــن حــوزه 
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ــا  ــد ت ــره می کوش ــده اند. قاه ــوردار ش ــتری برخ ــیار بیش ــای بس ــر از موفقیت ه ــه مص ــبت ب ــگری نس ــاص از گردش خ
بــا اســتفاده از وضعیــت ژئواکونومیــک خــود و درآمدهــای سرشــار کانــال ســوئز، وارد رقابــت بــا ایــن بازیگــران شــود و 

ســهمی از ایــن بــازار بــه دســت آورد.

داده های تازه 

اتحادیه اروپا همچنان مهم ترین بازار نفت روسیه 

   داده هــای گــزارش جدیــد آژانــس بین المللــی انــرژی نشــان می دهــد کــه علی رغــم کاهــش چشــمگیر واردات نفــت 
اتحادیــه اروپــا از روســیه، اروپــا هنــوز مهم تریــن بــازار نفتــی روســیه اســت. صــادرات نفــت خــام روســیه بــه اتحادیــه 
اروپــا و بریتانیــا از 2.6 میلیــون بشــکه در روز در مــاه اوت بــه 1.7 میلیــون بشــکه در روز در مــاه اوت کاهــش یافــت امــا 

اتحادیــه اروپــا همچنــان بزرگ تریــن بــازار نفــت روســیه اســت.
ــه اوکرایــن متوقــف کــرده اســت و  ــه مســکو ب ــا در حــال حاضــر واردات نفــت خــام روســیه را پــس از حمل    بریتانی
ــل نشــان می دهــد واردات از  ــه کــه نمــودار ذی ــوع خواهــد کــرد. همــان گون ــا واردات را از دســامبر ممن ــه اروپ اتحادی
ــروژ حــدود  ــاالت متحــده جایگزیــن حــدود نیمــی از ۸00.000 بشــکه واردات ازدســت رفته روســیه شــده اســت و ن ای

یک ســوم آن را تأمیــن می کنــد.
نمودار 1- واردات نفتی اتحادیه اروپا و بریتانیا از روسیه، نروژ و آمریکا 

ــام روســیه  ــت خ ــون بشــکه نف ــد 1.4 میلی ــا بای ــه اروپ ــه اتحادی ــرده اســت ک ــرژی اعــام ک ــی ان ــس بین الملل    آژان
را جایگزیــن کنــد کــه 300 هــزار بشــکه در روز بــه طــور بالقــوه از ایــاالت متحــده و 400 هــزار بشــکه از قزاقســتان 
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قابــل تأمیــن خواهــد بــود. همچنیــن نــروژ قصــد دارد تولیــد خــود را در ســه ماهه چهــارم ســال 2022، بــه طــور بالقــوه 
220000 بشــکه در روز افزایــش دهــد تــا خــأ حــذف نفــت روســیه از بــازار اروپــا را تــا حــدی جبــران نمایــد.

ــرای  ــه و آمریــکای التیــن ب ــرژی معتقــد اســت کــه واردات از مناطــق دیگــر ماننــد خاورمیان ــی ان    آژانــس بین الملل
تأمیــن کامــل تقاضــای اتحادیــه اروپــا موردنیــاز اســت. البتــه حتــی پــس از اول دســامبر کــه تحریــم نفــت روســیه از 
ســوی اتحادیــه اروپــا اجرایــی خواهــد شــد، بخشــی از نفــت روســیه از طریــق خطــوط لولــه بــه اتحادیــه اروپــا ســرازیر 

ــم شــامل برخــی از پاالیشــگاه های محصــور در خشــکی نمی شــود.  ــن تحری ــرا ای خواهــد شــد؛ زی
نمودار 2- صادرات نفت روسیه بر اساس مقصد

ــا هــر ســه  ــد ام ــا در ســال گذشــته بودن ــت روســیه در اروپ ــدگان نف ــن واردکنن ــد و لهســتان بزرگ تری ــان، هلن    آلم
ایــن کشــورها ظرفیــت واردکــردن نفــت خــام از طریــق دریــا را دارنــد. بااین حــال، کشــورهای محصــور در خشــکی در 

اروپــای شــرقی، ماننــد اســلواکی یــا مجارســتان، جایگزیــن کمــی بــرای تأمیــن خــط لولــه از روســیه دارنــد.
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نمودار 3- میزان واردات نفت و میعانات گازی کشورهای اروپایی از روسیه 
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نمودار 4- کشورهایی که بیشترین واردات نفت را از روسیه دارند

   وابســتگی اتحادیــه اروپــا بــه روســیه تنهــا محــدود بــه واردات نفــت نیســت؛ بلکــه این وابســتگی توســط شــرکت هایی 
ماننــد Rosneft (ROSN.MM) و Lukoil (LKOH.MM) کــه کنتــرل برخــی از بزرگ تریــن پاالیشــگاه های 

اتحادیــه اروپــا را در دســت دارنــد، تشــدید شــده اســت.
   از همیــن روســت کــه طبــق گــزارش آژانــس بین المللــی انــرژی، جریــان نفــت خــام روســیه بــر اســاس داده هــای 
بارگیــری در مــاه اوت، بــه ایتالیــا و هلنــد افزایــش یافــت، جایــی کــه شــرکت بــزرگ نفتــی روســیه لــوک اویــل مالــک 

ــت.  ــگاه ها اس پاالیش
   دولــت آلمــان در 16 ســپتامبر کنتــرل یــک پاالیشــگاه متعلــق بــه Rosneft را بــه دســت گرفــت کــه حــدود 90 
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درصــد ســوخت موردنیــاز برلیــن را تأمیــن می کنــد. در همــان روز، دولــت ایتالیــا اعــام کــرد کــه امیــدوار اســت لــوک 
اویــل بــرای پاالیشــگاه ISAB خــود در سیســیل کــه یک پنجــم ظرفیــت پاالیشــی ایــن کشــور را تشــکیل می دهــد، 

خریــدار پیــدا کنــد. 

رشد چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 2021

ــدی 64  ــا رش ــی در 2021 ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــد، س ــان می ده ــاد نش ــودار آنکت ــن نم ــه ای ــه ک ــان گون هم
درصــدی نســبت بــه 2020 بــه 15۸0 میلیــارد دالر رســیده اســت. کشــورهای در حــال توســعه بخــش قابل توجهــی از 

ــچ. ــًا هی ــوده اســت؟ تقریب ــدر ب ــزان ســرمایه گذاری چق ــن می ــران از ای ــد. ســهم ای ــزان را جــذب کرده ان ــن می ای
نمودار 5- روند تحول در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال های 2020 و 2021

چه کشورهایی بیشترین کسری و مازاد تجاری را دارند؟

ــراز تجــاری در  ــزان کســری ت ــن می ــد و پاکســتان باالتری ــاالت متحــده، هن ــاد نشــان می دهــد کــه ای داده هــای انکت
ــکا، موقعیــت پاکســتان کــه  ــارد دالری آمری ــر کســری تجــاری ۸46 میلی ــان عــاوه ب ــن می 2021 را داشــته اند. در ای
ــل تامــل  ــه، قاب ــرار گرفت ــی ق ــه ســوم جهان ــارد دالر رســیده و در رتب ــه 41 میلی ــراز تجــاری آن در 2021 ب کســری ت

اســت.
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نمودار 6- کشورهای دارای باالترین کسری تراز تجاری در 2021 

 از دیگــر ســو چیــن همچنــان بــا مــازاد تجــاری 514 میلیــارد دالری و آلمــان بــا مــازاد 224 میلیــارد دالری باالتریــن 
ــن  ــزل شــده اســت و ای ــن متزل ــگ روســیه و اوکرای ــا جن ــن منظــر ب ــان از ای ــت آلم ــه موقعی ــازاد را داشــته اند. البت م

ــرد.  ــت ک ــاری ثب ــری تج ــال 2022 کس ــای س ــی ماه ه ــر در برخ ــای اخی ــتین بار در دهه ه ــرای نخس ــور ب کش
نمودار 7- کشورهای دارای باالترین مازاد تجاری در 2021 
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وابستگی جهان در حال توسعه به واردات کاالهای اساسی 

نقشــه ذیــل میــزان وابســتگی کشــورهای مختلــف بــه واردات کاالهــای اساســی را نشــان می دهــد. چنان کــه پیداســت 
کشــورهای در حــال توســعه و به ویــژه آفریقــا بیشــترین آســیب پذیری را دارنــد. اثــرات جنــگ اوکرایــن تنهــا در اروپــا 
ــن وابســته  ــه واردات غــات از روســیه و اوکرای احســاس نمی شــود؛ بلکــه جهــان در حــال توســعه را کــه به شــدت ب

ــر قــرار داده اســت.  اســت را تحت تأثی
نقشه 2 - میزان وابستگی کشورهای مختلف به واردات کاالهای اساسی 

نمودار 8- روند تحول در قیمت مواد غذایی، انرژی و حمل ونقل از ابتدای 2022
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رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی امارات 

   مرکــز آمــار فــدرال امــارات )FCSC( اعــام کــرد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور بــا قیمت هــای ثابــت 3.9 
درصــد و بــه قیمت هــای فعلــی 1۸.۸ درصــد در ســال 2021 رشــد کــرده اســت. داده هــای ایــن مرکــز نشــان می دهــد 
کــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمت هــای ثابــت از 1.442 تریلیــون درهــم در ســال 2020 بــه 1.499 تریلیــون درهــم 
در ســال 2021 از افزایــش یافتــه اســت. تولیــد ناخالــص داخلــی غیرنفتــی بــه قیمت هــای ثابــت بــا رشــد 5.۸ درصــدی 
بــه 1.0۸7 تریلیــون درهــم در ســال 2021 در مقایســه بــا حــدود 1.02۸ تریلیــون درهــم در ســال 2020 رســیده اســت. 

   بــر اســاس گــزارش FCSC، ســهم صنایــع اســتخراجی ماننــد نفــت خــام و گاز طبیعــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 
باقیمت هــای ثابــت از 2۸.7 درصــد در ســال 2020 بــه 27.4 درصــد در ســال 2021 کاهــش یافتــه اســت.

رشد 147 درصدی مازاد تجاری عربستان 

   مرکــز آمــار عربســتان اعــام کــرد کــه تــراز تجــاری عربســتان در 7 مــاه نخســت ســال 2022 مثبــت 147.3 میلیــارد 
ــود رشــد 172.۸  ــارد دالر ب ــاه نخســت ســال 2021 کــه 54 میلی ــا هفــت م ــاس ب ــم در قی ــن رق ــوده اســت. ای دالر ب
درصــدی را نشــان می دهد.مجمــوع صــادرات نفتــی و غیرنفتــی عربســتان در ایــن 7 مــاه بــا رشــد 77.2 درصــدی بــه 
ــارد دالر رســیده اســت.  ــه 102.6 میلی ــا رشــد 17.9 درصــدی ب ــن کشــور ب ــوع واردات ای ــارد دالر و مجم 249.9 میلی
همچنیــن درآمدهــای نفتــی عربســتان در ایــن مــدت بــا 95.1 درصــد افزایــش بــه 19۸.7 میلیــارد دالر رســیده اســت.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد عراق 

ــد ناخالــص داخلــی واقعــی عــراق در پنــج ســال  ــول نشــان از رشــد تولی    برآوردهــای جدیــد صنــدوق بین المللــی پ
آینــده دارد. بــرآورد جدیــد نشــان می دهــد کــه نــرخ ســاالنه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی عــراق در ســال جــاری بــه 
9.5 درصــد خواهــد رســید. نــرخ رشــد در ســال آینــده،2023 بــه 5.7 درصــد کاهــش می یابــد و در ســال 2024 رشــد 
2.7 درصــدی خواهــد داشــت، امــا در ســال 2025 بــه 2.6 درصــد کاهــش می یابــد و در ســال 2027 بــا همیــن نــرخ 

ــود. ــت می ش تثبی
   در اوایــل مــاه جــاری، بانــک مرکــزی عــراق اعــام کــرد کــه ذخایــر ارزی ایــن کشــور از ۸5 میلیــارد دالر فراتــر رفتــه 
اســت. ایــن باالتریــن میــزان از زمــان حملــه آمریــکا بــه ایــن کشــور در ســال 2003 اســت. بانــک مرکــزی همچنیــن 
خاطرنشــان کــرد کــه ذخایــر طــای ایــن کشــور نیــز بــه بیــش از 130.4 تــن بــه ارزش هفــت میلیــارد دالر رســیده 
ــر  ــع، شــاهد شــرایط ســخت اقتصــادی اســت. ب اســت. بااین حــال، ایــن کشــور نفت خیــز و شــاید درگیــر نفریــن مناب
اســاس آمارهــای منتشــر شــده توســط وزارت برنامه ریــزی عــراق، نــرخ بیــکاری بــه 27 درصــد و نــرخ فقــر بــه 31.7 

درصــد رســیده اســت.
   عــراق همچنیــن در پــی شکســت در تشــکیل دولــت جدیــد از زمــان برگــزاری انتخابــات پارلمانــی در اکتبــر 2021 و 
در نتیجــه عــدم تصویــب بودجــه جدیــد بــرای ایــن کشــور، از یــک بحــران سیاســی کــه بــر اقتصــاد ایــن کشــور تأثیــر 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان21

می گــذارد، رنــج می بــرد. اخیــراً محمــد الحلبوســی، رئیــس پارلمــان عــراق، گفــت کــه مــازاد مالــی ۸0 تریلیــون دینــار 
عــراق )50 میلیــارد دالر( از درآمدهــای صــادرات نفــت بــرای ســال جــاری وجــود دارد، امــا ایــن مبالــغ مســدود شــده و 
قابــل هزینــه نیســت. زیــرا بودجــه ســال 2022 تصویــب نشــده اســت.94 درصــد بودجــه عــراق از درآمدهــای حاصــل 

از صــادرات نفــت خــام تأمیــن می شــود.
نمودار 9- روند تحول در رشد تولید ناخالص داخلی و تورم عراق 2000-2025

رشد 26 درصدی صادرات غیرنفتی عربستان 

   بــر اســاس آخریــن داده هــای منتشــر شــده توســط اداره کل آمــار عربســتان، صــادرات غیرنفتــی عربســتان ســعودی 
 6.94( SR در جــوالی 2022 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 26.4 درصــد افزایــش یافتــه و بــه 26.7 میلیــارد

میلیــارد دالر( رســیده اســت.
   بــر اســاس ایــن گــزارش، عمــده صــادرات غیرنفتــی پادشــاهی توســط صنایــع شــیمیایی و صنایــع وابســته انجــام شــد 
کــه 35.9 درصــد از صــادرات کاالهــای غیرنفتــی در مــاه جــوالی را بــه خــود اختصــاص دادنــد. ایــن گــزارش همچنیــن 
نشــان می دهــد کــه مجمــوع صــادرات کاالیــی بــا 5۸.۸ درصــد افزایــش در ژوئیــه بــه 140.۸ میلیــارد SR رســید کــه 
ــش در  ــا 1۸.3 درصــد افزای ــز ب ــی عربســتان نی ــت. واردات کاالی ــش یاف ــارد SR در جــوالی 2021 افزای از ۸۸.7 میلی

ژوئیــه بــه 55.1 میلیــارد SR در مقایســه بــا 46.6 میلیــارد SR در مــدت مشــابه ســال گذشــته رســید.
   چیــن در صــدر فهرســت صــادرات و واردات در میــان شــرکای تجــاری عربســتان ســعودی قــرار دارد. در مــاه جــوالی، 
ــور را  ــن کش ــادرات ای ــد از کل ص ــه 15.7 درص ــود ک ــعودی ب ــال س ــارد ری ــن 22.1 میلی ــه چی ــتان ب ــادرات عربس ص
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تشــکیل مــی داد. پــس از آن کــره جنوبــی و هنــد قــرار گرفتنــد و هــر دو کشــور بــه ترتیــب 16 میلیــارد و 14 میلیــارد 
ریــال از عربســتان ســعودی وارد کردنــد. برخــی دیگــر از کشــورهای کلیــدی کــه در ایــن لیســت قــرار دارنــد عبارت انــد 

از ژاپــن، ایــاالت متحــده و امــارات.
نمودار 10- واردات غیرنفتی 10 کشور نخست واردکننده از عربستان سعودی


